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APRESENTAÇÃO
O II Encontro de Iniciação Científica – II IC/UFCA, organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação – PRPI, acontece articulado à programação do I Fórum de Inovação e
Empreendedorismo da UFCA, no período de 15 a 17 de junho de 2016, no Campus Juazeiro do
Norte. O Encontro apresenta, além de palestras e oficinas, a exposição de painéis das pesquisas
científicas realizadas pelos alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica – PIBIC e do Programa Institucional de Bolsas de Inovação Tecnológica – PIBITI sob
a orientação dos docentes da UFCA. As bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica destes
programas tem o fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq, da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ceará
– FUNCAP e da Universidade Federal do Cariri – UFCA. Os resumos aqui compilados
envolvem 61 trabalhos de pesquisa com os mais variados temas, divididos em três áreas: Área 1
– Engenharias, Ciências Agrárias, Exatas e da Terra; Área 2 – Ciências Biológicas e da Saúde;
Área 3 – Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Letras Linguísticas e Artes. A
publicação dos Anais do II Encontro de Iniciação Científica visa assim a ampla divulgação das
pesquisas científicas realizadas na esfera da Universidade Federal do Cariri, com o objetivo
prioritário de intercambiar conhecimentos, metodologias de pesquisa e resultados, destacando o
caráter democrático da UFCA no que diz respeito ao seu compromisso de primar pelo cultivo do
talento científico e apoiar potencialidades, em seus múltiplos saberes, que brotam no trabalho
incansável de constituir uma universidade plural, crítico-reflexiva e aberta ao diálogo.

Paulo Roberto Lacerda Tavares
Coordenador de Pesquisa
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
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ÁREA 1
Ciências Agrárias
Ciências Exatas e da Terra
Engenharias

HIDROQUÍMICA DO RIO SALGADO EM PERÍODO DE ESTIAGEM

Andressa Dyalla de Sá Sampaio
Daniel Muller Gomes Freitas
Francisco José de Paula Filho
O material particulado em suspensão (MPS) na água é composto por substancias orgânicas e
inorgânicas, que podem transportar cargas de contaminantes a ele agregados, devido a fatores
antrópicos como a urbanização e a industrialização. Portanto, o MPS irá influenciar a qualidade
da água e atividade metabólica da biota. Assim, propomos em apresentar resultados do MPS ao
longo do gradiente fluvial do rio Salgado no cariri cearense, durante o período de estiagem de
2015. A campanha de amostragem ocorreu em 11 pontos no período de estiagem. Os resultados
para as variáveis fisíco-quimicas apresentaram valores entre: pH, 7,1 – 8,6; oxigênio dissolvido,
0,1 – 8,8 mg O2.L-1; saturação de oxigênio, 1,0 – 112,5 % O2; turbidez, 1,0–14,7 NTU;
temperatura, 25 – 29,6 ºC. Comparando com a legislação ambiental (CONAMA), verifica-se que
os valores de pH estão na faixa entre 6 a 9; e nos pontos BS9 e BS10 as concentrações de
oxigênio são compatíveis com águas classe IV, embora os valores da turbidez fossem baixos. A
correlação entre turbidez e o O2 (r = - 0,79), demonstra a influência inversa que uma variável
exerce sobre a outra. Os valores de MPS ficaram abaixo de 20,0 mg.L-1 em todos os pontos
(1,9–17,9 mg.L-1), exceto no BS11 (138,2 mg.L-1), onde foram verificados elevados valores
para turbidez e cargas em suspensão, associados a influência urbana. Em condições naturais, as
concentrações e fluxos de material em suspensão em rios têm estreita relação com a vazão. O
regime intermitente, associado a queda brusca das descargas de água do rio em função do
período de estiagem e o aumento potencial da retenção pelas barragens de matéria oriunda dos
setores mais úmidos da bacia, contribuem para os baixos valores de material em suspensão
verificados. Considerando os aspectos hidroquímicos analisados, conclui-se que de acordo com a
baixa vazão inerente ao período em que ocorreram as amostragens, a maioria dos pontos
apresentou condições que permitem classificar as águas como classe III.
Palavras-chave: Qualidade de água. Material particulado em suspensão. Fatores antrópicos.
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CARGA DE METAIS E VIABILIDADE DO REUSO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA
GALVÂNICA DE JUAZEIRO DO NORTE

Cícero Lucas Martins de Oliveira
Francisco José de Paula Filho

Este trabalho objetiva apresentar um inventário das principais fontes de metais traço, as
estimativas das cargas aportados para a bacia do rio Salgado, enfatizando as microbacias urbanas
do CRAJUBAR com presença da indústria galvânica. São apresentadas as concentrações de
metais em sedimentos dos riachos urbanos e em resíduos da indústria galvânica das cidades do
Crato, Juazeiro e Barbalha (CRAJUBAR). A área total das microbacias é igual a 1.674 km 2,
população de 426.690 habitantes. Amostras de lodo foram submetidas a extração ácida, e em
seguida, a caracterização química do lodo galvânico foi realizada através de Espectroscopia por
Absorção Atômica. Os resultados das estimativas, demonstraram que a pecuária, a agricultura e
os efluentes domésticos são as fontes mais significativas de Zn, Cu, Cr, Cd e Hg, enquanto o Pb
está mais ligado ao runoff urbano. As concentrações de metais nos sedimentos variaram entre
79–187 mgZn.kg-1, 6–37 mgCu.kg-1; 21-55 mgPb.kg-1; 11–33 mgCr.kg-1; 1–11 mgCo.kg-1; 2-45
mgNi.kg-1; 45–635 mgMn.kg-1; 15–40 gFe.kg-1. No lodo galvânico foram determinadas
concentrações na faixa de ppmil, entre: 11,4-27,2 g Zn.kg-1; 101,6-193,6 gCu.kg-1; 6,2-7,0
gNi.kg-1; 0,5-1,6 gCd.kg-1. Cromo e cobalto apresentaram menores concentrações no resíduo
sólido variando entre: 64,5-73,5 mgCr.kg-1; 11-14,2 mgCo.kg-1. As cargas estimadas são
compatíveis com os resultados obtidos para outras microbacias sob influência urbana. Os
resultados apresentados para a distribuição de metais em sedimentos, demonstram uma
distribuição horizontal heterogênea. Nas microbacias urbanas avaliadas as concentrações dos
metais Zn, Cu, Cr e Ni apresentam níveis de efeitos adversos a biota aquática local, de acordo
com os critérios da legislação ambiental. Relativamente ao lodo, os resultados obtidos
demonstram que o material contém metais recuperáveis em quantidade suficiente para serem
reciclados ou ainda se sugere uma possível aplicação do resíduo galvânico em materiais
cerâmicos.
Palavras-chave: Estimativa de emissão. Lodo Galvânico. Metais Pesados. Sedimentos.
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DISTRIBUIÇÃO DE FÓSFORO TOTAL E MATERIA ORGÂNICA EM SEDIMENTOS
DA BACIA DO RIO SALGADO/CE.

Daniel Muller Gomes de Freitas,
Andressa Dyalla de Sá Sampaio,
Francisco José de Paula Filho

A bacia do Rio Salgado se estende por 23 municípios do cariri cearense. O rio será a porta de
entrada das águas da transposição do rio São Francisco, tornando evidente a necessidade de
estudos sobre a qualidade da água e o aporte de nutrientes pelo uso e ocupação do solo da bacia.
O excesso de fósforo pode levar ao processo de eutrofização das águas, gerando um gradiente
negativo de oxigênio e reduzindo significativamente a sua qualidade. A matéria orgânica afeta
diretamente o ciclo biogeoquímico e a forma em que se encontra esses nutrientes nos
sedimentos. O presente trabalho teve como objetivo determinar as concentrações de fósforo total
(PT) e matéria orgânica (M.O) presente nos sedimentos da bacia do Rio Salgado/CE. A
amostragem foi realizada em 13 pontos durante o período de estiagem de setembro a outubro de
2015. O material coletado foi seco e processado, para a determinação de M.O. O sedimento foi
levado ao forno mufla e passado por um processo de queima a 450°C por 12 horas, cálculos de
diferenças de massas foram utilizados para se obter os resultados. Para o fósforo total (PT), o
sedimento passou por lixiviação ácida por 16 horas e posteriormente analisadas em
espectrofotômetro UV/VIS. As analises apontaram valores de PT entre 72,5–246,2 mg P.kg-1,
que se encontram abaixo do limite, considerado para locais poluídos segundo resolução
CONAMA 454/12, que indica o valor de 2.000 mg P.kg-1. Os valores são compatíveis com os
determinados para o riacho Itajaí-Açu/SC (61,5–378,0 mg P.kg-1), todavia são inferiores aos
reportados para o rio Barigui em Curitiba/PR (363–1587mg P.kg-1). Os teores de matéria
orgânica variaram entre 0,89% e 9,47% valores semelhantes aos solos e sedimentos encontrados
em regiões tropicais, os valores encontrados permite também caracterizar o solo como mineral
pois apresenta menos de 10% de M.O. A partir da análise dos dados encontrados conclui-se que
as concentrações de fósforo são inferiores as consideradas para áreas contaminadas.
Palavras-Chaves: Geoquímica de Nutrientes, Carreadores Geoquímicos, Semiárido.
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ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL DO SISTEMA PIROCLÓRICO
Nb2O5-ZnO-Bi2O3 POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X

Francisco Werley Cipriano Farias (1)
Francisca Maria Martins Pereira

As cerâmicas piroclóricas a base de Bi2O3–ZnO–Nb2O5 (BZN) apresentam propriedades
dielétricas de grande interesse, como alta constante dielétrica (ε), baixa tangente de perda
dielétrica (tangente δ) e pequeno coeficiente de capacitância com a temperatura (TCC). O
sistema apresenta duas principais fases, Bi1,5ZnNb1,5O7 (alfa) e Bi2Zn0,67Nb1,33O7 (beta) com
estruturas cristalinas cúbicas e ortorrômbicas, além de propriedades dielétricas bastante
diferentes. O presente trabalho teve como objetivo sintetizar as cerâmicas piroclóricas BZN-alfa
e BZN-beta quimicamente homogêneas, empregando-se o método cerâmico na obtenção dos
nanopós, sendo caracterizados por difração de Raios-X (DRX), e pelo o método Rietveld no
refinamento das estruturas. Os pós foram pesados em proporções estequiométricas, moídos em
moinho planetário de alta energia por 1 hora. Em seguida, os pós obtidos foram calcinados em
temperatura de 700°C/2h, posteriormente sendo prensados, por prensagem uniaxial, em formas
de disco e sinterizados nas temperaturas de 900, 950 e 1000°C/2h. As fases BZN-α e BZN-β
apresentam mecanismo diferentes de formação, além de temperatura e tempos diferentes para
início de formação. Foi possível obter a fase BZN-α pura a partir da temperatura de 900°C de
sinterização, contudo a fase BZN-β ainda apresentou fases remanescentes de seu mecanismo de
reação, Bi5Nb3O15 e BiNbO4, para as mesmas condições de processamento.
Palavras-chave: Pirocloro. BZN. Mecanismo de reação. DRX.
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CONDIÇÕES DE VIDA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO MUNICÍPIO DE CRATO-CEARÁ

Patrícia Oliveira Silva
Evanira Rodrigues Maia
Milena Silva Costa

As condições de vida das pessoas com necessidades especiais vêm sendo discutidas nos debates
acadêmicos e nos diversos segmentos da sociedade nos últimos anos, devido às demandas que
elas precisam para promoção de sua qualidade de vida. Estudos sobre a temática são relevantes
para a análise das possíveis vulnerabilidades enfrentadas por essas pessoas. O objetivo do estudo
foi descrever as condições de vida e a distribuição espacial das pessoas com necessidades
especiais nas áreas cobertas pela Estratégia Saúde da Família de Crato – Ceará. Trata-se de
pesquisa transversal, descritiva, desenvolvida em apenas uma equipe de Estratégia Saúde da
Família, tendo em vista, que as demais equipes ainda não estavam com os dados disponíveis para
a pesquisa no ano de 2015. Esta foi desenvolvida em duas fases, sendo que a primeira consistiu
no preenchimento de um formulário com informações extraídas do cadastro individual
padronizado do eSUS. A segunda caracterizouse com a elaboração de um mapa contendo o
bairro que contempla as residências dos pesquisados. Os resultados foram tabulados e analisados
a partir do software Epi-info versão 7. O estudo seguiu a Resolução nº 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde. Os resultados apontaram 80 pessoas com necessidades especiais cadastradas
na referida equipe, sendo que a maioria era idosa, solteira, aposentada e não possuía
escolaridade. O uso de drogas lícitas e ilícitas foi de baixa evidência, bem como, o uso das
práticas integrativas/complementares no seu processo saúde-doença. A principal deficiência
apresentada nos pesquisados foi à física e houve um baixo percentual de doenças crônicas
declaradas. Considera-se que é necessária a continuidade dos cadastros para conhecer melhor a
situação do município em relação a tais pessoas, bem como a realização de planejamento de
adequações para acessibilidade aos serviços essenciais usadas por essas pessoas.
Palavras-chave: Atenção primária. Mapeamento geográfico. Atenção à saúde.
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REAPROVEITAMENTO DO REJEITO DO BENEFICIAMENTO DA PEDRA CARIRI
PARA PRODUÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS

Fiama Maria Vieira
Maria das Dores Bandeira Barroso
A mineração e beneficiamento de calcário laminado representam um importante segmento
econômico do Estado do Ceará, com principais jazidas minerais localizadas nos municípios de
Nova Olinda e Santana do Cariri, entretanto, representa um grande impacto ambiental e
produzem uma grande quantidade de resíduos que se acumula. Uma das alternativas para
minimizar os efeitos da disposição de rejeitos é o emprego desses materiais em outros ramos de
atividade industrial. Assim sendo, este trabalho contribui no sentido de avaliar e caracterizar a
utilização do referido rejeito, como carga na fabricação de agregados para produção de telhas
cerâmica. As matérias-primas relacionadas, a argila e o resíduo de pedra cariri, foram
caracterizadas através de análise química (difração de raios-x e de fluorescência de raios-x),
depois secas a 110ºC e desaglomeradas em moinhos de bolas, sendo posteriormente peneirados
em Mesh Nº 100. Foram desenvolvidas formulações com teor de 0%, 5% e 10% de resíduo. As
massas cerâmicas foram conformadas por prensagem uniaxial e submetidos à queima em forno
elétrico na temperatura de 950 ºC por duas horas. Os corpos cerâmicos assim obtidos foram
caracterizados segundo suas propriedades físicas (massa específica aparente, absorção de água,
retração linear e porosidade aparente) e mecânicas (resistência à flexão em três pontos). As
propriedades finais variaram de acordo com as proporções das matérias-primas utilizadas. Os
resultados indicaram ser possível a incorporação de até 10% de resíduo da pedra cariri como
componente na massa em formulações para a produção de telhas cerâmicas sem influência
significativa em outras propriedades.
Palavra chave: caracterização, incorporação, pedra cariri, telhas.
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TOMANDO PARTIDO DA PESTE: EPIDEMIA DO CÓLERA E DISPUTAS POLÍTICA
NA IMPRENSA CEARENSE (1855-1864)

Alana Angelim Paulino
Jucieldo Ferreira Alexandre
Nosso projeto de pesquisa tem por objetivo discutir as representações engendradas pelos jornais
cearenses O Araripe, O Cearense e Pedro II para se referir a uma epidemia do cólera, a partir das
disputas políticas de tais órgãos de imprensa, ligados aos partidos Liberal e Conservador
provincial. O recorte temporal escolhido começa em 1855, ano da chegada do cólera ao território
brasileiro, e termina em 1864, quando se deu o último surto dessa moléstia no Ceará a ter
cobertura em tais periódicos. Durante quase uma década, o cólera foi objeto de uma quantidade
impressionante de publicações nos jornais provinciais citados. O projeto tem como inspiração a
Historiografia das Doenças, desenvolvida, principalmente, a partir das últimas décadas do século
XX, devido ao diálogo da História com outras disciplinas, tal como a Sociologia e a
Antropologia. Os estudos desenvolvidos por tal historiografia têm demonstrado como o
fenômeno das doenças ultrapassa a esfera do natural, na medida em que são vividas a partir de
diferentes contextos e espaços, sendo interpretadas socioculturalmente pelos sujeitos históricos,
que encetam múltiplas representações e práticas na busca de dar sentido às mesmas. No
desenvolvimento da pesquisa, está sendo possível perceber a forma complexa como os
periódicos “tomaram partido” de uma epidemia, que ceifou onze mil cearenses em 1862. A partir
de tais publicações, vemos indícios reveladores do caráter sociocultural das doenças.
Palavras-chave: Historiografia das Doenças. Epidemia do Cólera. Imprensa Cearense.
Representações.
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PLANTAS BIOATIVAS DE USO HUMANO: A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO
ETNOOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS PELA POPULAÇÃO
DE BREJO SANTO E ELABORAÇÃO DE CATÁLOGO EDUCACIONAL PARA
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Antonio Barros de Souza
Laura Hévila Inocêncio Leite

RESUMO

As plantas medicinais tem um papel muito importante na medicina popular tendo em vista que a
utilização delas parte do senso comum, o uso de plantas medicinais como finalidade terapêutica é
muito comum tanto na área urbana quanto na rural, onde o homem utiliza para curar diversos
tipos de doenças. Esse conhecimento é repassado pelos mais velhos a respeito do uso e também
do cultivo que muitos preferem cultivar plantas bioativas nos seus quintais tendo também a
opção de compra ou adquirir com algum vizinho e assim é disseminado esse saber quanto ao uso
de plantas medicinais que é tão importante para o conhecimento empírico e também para o
cientifico. Esta pesquisa tem como objetivo fazer o levantamento etnobotânico de plantas
medicinais e elaboração de catálogo educacional para promoção da educação em saúde no
Município de Brejo Santo-Ce. O estudo presente faz parte de uma pesquisa de campo, descritiva
e bibliográfica com enfoque dentro de uma abordagem de análise quantitativa e qualitativa a qual
está sendo aplicados questionários estruturados a 100 moradores de ambos os sexos, com faixas
etárias entre 20 e 80 anos de idade, residentes nos municípios de Brejo Santo, localizado no
estado do Ceará. Identificando-se as plantas utilizadas, a finalidade terapêutica, e a forma de
preparo dos fitoterápicos tendo como intuito de contribuir com o desenvolvimento educacional
interdisciplinar e a promoção da Educação em Saúde. Além disso, Espera-se através dessa
pesquisa, despertar na comunidade cientifica a valorização do conhecimento empírico sendo
ponto de partida para o conhecimento científico. Com 20 % das entrevistas feitas, já identificouse mais de 20 plantas medicinais utilizada pela população entre elas destaca-se: Alecrim, Arruda,
hortelã, Malva e Romã. As partes mais utilizadas são as folhas; sendo o fervimento o modo de
preparo mais usual. As doenças que estão sendo mais citadas são: gripe, febre, dores estomacais
e calmantes, sendo também citadas. Está prevista para o mês de junho uma feira com plantas
medicinais no IFE- Instituto de Formação de Educadores. Posteriormente coletadas todas as
entrevistas o projeto será enviado ao SISBio para autorização de vistas em áreas da Chapada do
Araripe onde serão coletadas as amostras para deposição em herbário. Por fim será elaborado um
catálogo e apresentado nas escolas da região a fim de difundir os conhecimentos gerados, a partir
de minicursos, e assim contribuir para difusão de saberes e promovendo educação em saúde,
portanto também proporcionar um regaste da cultura local relacionando o uso e a importância
das plantas medicinais para a população de Brejo Santo.
Palavras-chave: Plantas medicinais. Educação em saúde. Cultura popular.
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CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DE OVELHAS DA RAÇA DORPER
CRIADAS NAS MICRORREGIÕES DO CARIRI CEARENSE

Arnaldo Alves Martins Junior
Mateus Müller dos Santos
Moisés Saraiva Ribeiro de Souza
Bráulia Frutuoso Gomes
Sabrina Martins Lacerda Cavalcante
Danilo Leite Fernandes
Antônio Nelson Lima da Costa
José Valmir Feitosa

O rebanho ovino do Nordeste é expressivamente representativo, sendo um importante fator na
sustentabilidade da ovinocultura da região e subsistência dos criadores de baixa renda. Souza,
Bezerra e Benicio (2011) mencionam que a introdução de raças sul-africanas, como Dorper e
Damara pode ser empregada como alternativa para a maximização da produtividade dos
rebanhos ovinos no semiárido no cruzamento com raças nativas da região. Objetivou-se com este
estudo avaliar a correlação das medidas morfométricas com o peso de 47 ovelhas da raça Dorper
com idade entre 150 e 781 dias, identificadas pela numeração no colar. Foi utilizada a análise de
agrupamento pelo modo Q (explorar as similaridades entre os indivíduos) com o intuito de
confirmar os grupos de ovelhas formados quanto à idade, peso, comprimento corporal, altura da
garupa e altura da cernelha, executada pelo procedimento multivariado do SPSS, 2001. Nessas
analises de agrupamento devem ser considerados simultaneamente todas as variáveis medidas
em cada ovelha. Para ovelhas da raça Dorper foi possível notar a formação de seis grupos,
embora os dois primeiros tenham sido unidos para facilitar as comparações. Apesar de menores,
as medidas morfométricas para as fêmeas mostraram comportamento similar ao dos machos. À
medida que o animal envelhece, seu ganho de peso é acompanhado do aumento do crescimento,
altura da garupa e altura da cernelha, até atingir a maturidade; revelando uma forte correlação
das medidas morfométricas com o peso do animal. O comportamento das diferentes medidas
morfométricas, entre si, evidencia um padrão de crescimento entre as mesmas. As medidas
morfométricas em ovelhas Dorper evidenciaram um padrão de crescimento e apontaram uma
forte correlação que tendeu a acompanhar o aumento de peso do animal de forma homogênea.
Palavras-chave: Ovinos. Medidas morfométricas. Peso.
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USO DE MODELOS DE ELEVAÇÃO DO TERRENO PARA CÁLCULO DA
RADIAÇÃO SOLAR EM BALANÇO DE ENERGIA DE SUPERFÍCIE

Johny de Souza Silva
Antônio Erivando Bezerra
Carlos Wagner Oliveira
O estudo da evapotranspiração (ET) das culturas é de grande importância para um planejamento
racional das irrigações, assim como para otimização do uso de insumos e dos recursos hídricos,
com intuito de incrementar a produtividade. Objetivou-se melhorar a estimativa da
evapotranspiração pela adição de informações do relevo do terreno, utilizando modelos de
elevação do terreno para melhorar o cálculo da radiação solar. Para a realização do trabalho,
foram coletadas imagens do Landsat 5 da órbita e ponto 216/64 do dia 06/08/2011, na plataforma
“EarthExplorer” e dados climatológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), e em
seguida processados no software ArcGIS 10.2, gerando um algoritmo COS_THETA ajustado,
que foi utilizado para gerar Fração de Evapotranspiração (Etrf), através do balanço de energia
por meio do modelo METRIC. Após analise dos resultados obtidos, percebesse que os valores de
fração de evapotranspiração variam entre (-0,5 e 2), não diferenciando entre dados ajustados e
não ajustados para declividades zero, para declividades positivas com orientação NE(0-90) os
valores de ETrF ajustados foram menores indicando menor exposição ao sol nestes locais nesse
período do ano, para declividades SW(180-270) ocorreu o contrário com maiores valores ETrF
indicando maior radiação recebida; para as declividades SE (90-180) e NW (270-360) os valores
de ETrF foram tanto maiores ou menores dependendo quando este valor se aproximava dos
valores limites considerados para o aspecto. Conclui-se que a utilização do modelo de elevação
do terreno torna-se ferramenta essencial para obtenção de dados de Etrf, pois permite uma
visualização próxima do real.
Palavras-chave: Evapotranspiração. Metric. Relevo. Declividade. Aspecto.
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ANÁLISE DAS FASES FRAGILIZANTES EM AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX

FernandaNatyara Veríssimo Camelo
Luana Braga Ferreira
Carlos Marley de Souza Junior

Os aços inoxidáveis duplex apresentam interessante combinação de elevadas propriedades
mecânicas devido a sua estrutura bifásica que une propriedades positivas da fase ferrítica e
austenítica. O sucesso na obtenção desses aços está relacionado a um controle sobre a
precipitação da fase sigmadurante o resfriamento de solidificação, pois tal intermetálico reduz a
tenacidade do material. A presença de uma microestrutura com grãos refinados geralmente leva a
uma melhora das propriedades mecânicas do aço inoxidável duplex, e tal refinamento foi obtido
por processos termomecânicos. O presente projeto propôs uma caracterização microestrutural e
uma análise das fases fragilizantes permitindo a otimização e determinação dos aspectos
mecânicos dos aços inoxidáveis duplex. Foi realizada uma laminação a frio com reduções de
60% e 90% em sua espessura,seguida um tratamento térmico de recozimento com temperaturas
variando de 600ºC a 1000ºC em um aço inoxidável duplex. Após a laminação, as amostras foram
preparadas para a visualização em um microscópio óptico e microscópio eletrônico de varredura
(MEV). Também foi utilizada juntamente com o MEV a técnica de difração de elétrons retroespalhados (EBSD) para a identificação de fases oriundas dos tratamentos termomecânicos
realizados. Foi possível determinar o aparecimento de fase sigma, fase esta que tem um efeito
fragilizante no material, pois diminui a resistência mecânica do aço inoxidável, bem como sua
resistência a corrosão. Com isso foi possível determinar algumas condições críticas de
temperatura e deformação que potencializam a formação de fases deletérias às propriedades
mecânicas do aço inoxidável duplex.
Palavras-chave: Fragilização, microscopia.
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ESTUDO REALIZADO EM ARGILAS DA INDÚSTRIA GM – CRATO-CE, COMO
FORMA DE MELHORAR PROCESSAMENTO E DIMINUIR DESPERDÍCIO.

Amélia de Santana Cartaxo
Suzana Barreto Noronha Ribeiro
Maria Isabel Brasileiro Rodrigues

Para que argilas sejam utilizadas em processos industriais é de suma importância e indispensável
uma avaliação e identificação completa do tipo de argila e suas propriedades, uma vez que as
propriedades do produto final serão influenciadas à característica inicial da matéria-prima. Este
trabalho, ainda carente na região, tem por finalidade determinar e avaliar as propriedades das
argilas provenientes de olarias da região do cariri – Ceará. Inicialmente as argilas foram
beneficiadas e posteriormente submetidas à análise de DRX e de plasticidade pelo método
Atterberg. Uma das amostras não foi capaz de ser moldada, apresentando limite de plasticidade
igual a zero, as demais argilas apresentaram plasticidade e foram enquadradas conforme norma.
Palavras-chave: Cerâmica vermelha. Região do Cariri. Ceará
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EFEITO DA BACTÉRIA WOLBACHIA PIPIENS SOBRE AEDES AEGYPTI: UM
ESTUDO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

Clarice Estácio Trummer Leandro Costa
Renata Rocha Virgulino
Arthur Rafhael Amorim Alves Esmeraldo
Francisco Roberto de Azevedo
Estelita Pereira Lima
Novas abordagens de controle do Aedes aegypti, vetor dos vírus (FAv, DENv, CHIKv e ZIKAv)
têm sido desenvolvidas, entre elas, a introdução da bactéria Wolbachia pipiens em populações do
vetor para bloquear a replicação viral. O objetivo do estudo é apresentar uma síntese qualitativa
sobre os efeitos da Wolbachia na aptidão do Ae. aegypti. Realizou-se uma Revisão sistemática,
cuja busca de artigos foi conduzida em 14 bases de dados, acessadas através do Portal da Capes,
incluindo os termos: Aedes aegypti, Mosquito Control e Wolbachia. Foram selecionados artigos
revisados por pares, publicados de 2005 até o mês de dezembro/2015, em qualquer idioma.
Foram identificados 206 artigos, sendo 26 duplicados. Dos 180 que restaram, foram excluídos
130 pela leitura dos títulos e/ou resumos. Logo, 50 artigos foram avaliados em texto completo
para elegibilidade, e, desses, 18 foram excluídos, por serem sobre espécie diferente do Ae.
aegypti, modelagem sem experimento, revisões e comentários críticos. Foram incluídos 32
artigos na síntese qualitativa, dos quais 17 foram selecionados para o recorte temático abordado
nesse trabalho. Comparando-se os mosquitos infectados com os não infectados com Wolbachia,
o primeiro grupo apresentou: retardo no desenvolvimento, quando criados em alta densidade
populacional, e em baixo nível nutricional, mas se desenvolveram relativamente mais rápido; os
adultos atingiram tamanhos menores e sofreram redução na viabilidade de embriões quiescentes;
quanto ao tamanho da asa, não foi observada redução, mas apresentaram menor razão asa/tórax.
Sobre acasalamento, um estudo apontou que os machos, se bem nutridos, crescem mais rápido,
são maiores e inseminam mais fêmeas. Já outro, mostra que não há diferença entre os dois
grupos. E o terceiro estudo, demonstrou que fêmeas infectadas têm pior sucesso de
acasalamento. Conclui-se que, características de aptidão precisam ser melhoradas para garantir
sucesso na fixação da Wolbachia em populações de Ae. Aegypti.
Palavras-chave: Aedes aegypti. Wolbachia. Controle de vetores.
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SÍNTESE DE NANOCATALISADORES CERÂMICOS DE COMPOSIÇÃO Zr1-xCexO2
PARA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOSO ECOLOGICAMENTE CORRETO

Pedro Henrique Pinheiro Lima
Gislayne Rayane Alves
Laédna Souto Neiva
O objetivo deste trabalho foi sintetizar e caracterizar amostras de materiais cerâmicos compostas
por óxido de zircônio dopado com cério. Faz parte dos objetivos desse trabalho analisar as
potencialidades destes materiais para aplicação como nanocatalisadores na reação de PROX. As
amostras de materiais cerâmicos de composição teórica Zr1-xCexO2 foram sintetizadas por meio
do método Pechini; assim foram sintetizadas três amostras com concentrações distintas do
elemento dopante – o metal cério. As concentrações empregadas do elemento dopante foram:
0,25 e 0,50 e 0,75 mol. As três amostras obtidas foram caracterizadas por DRX, MEV, DLS e
determinação de tamanho de poro por Adsorção de N2 (BET/BJH). Segundo os resultados, todas
as três composições sintetizadas apresentaram-se com percentual de cristalinidade superior a
85% e com diâmetros de poros variam entre as faixas e de meso e macroporosidade. Ficou
constatado que o diâmetro de poro variou em função da concentração do elemento dopante
adicionado. O desempenho catalítico mostrou-se abaixo do esperado em função das condições
reacionais empregadas no teste catalítico, realizado em escala de bancada. Dando continuidade a
esta pesquisa, posteriormente, pretende-se repetir esses testes catalíticos sob condições
reacionais mais severas e, como isso, espera-se percentuais mais expressivos de conversão do
gás natural.
Palavras-chave: Síntese Pechini. Nanocatalisadores. Caracterização estrutural. Gás natural.
Hidrogênio.
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COLEÇÃO DE CULTURAS DE FUNGOS FITOPATOGÊNICOS DO
CARIRI (CFC - UFCA)

José Ailton Cruz Macêdo dos Santos
Jadson Araújo da Silva
Felipe Araújo de Sousa
Lucas Correia Santana Amâncio
Kamila Câmara Correia

Existem mais de 10.000 espécies de fungos que podem causar doenças em plantas. Todas as
plantas são atacadas por alguns tipos de fungos e cada fungo parasita pode atacar um ou mais
tipos de plantas. Uma coleção de culturas de fungos fitopatogênicos é imprescindível para a
preservação da biodiversidade desses microrganismos visando à utilização em diferentes fases do
desenvolvimento de medidas de controle. O Cariri Cearense possui grande biodiversidade devido
a presença da chapada do Araripe e diversos agroecossistemas. Nessa região são encontradas
várias espécies de plantas, que estão expostas a ação de fungos causadores de doenças, pois estes
encontram na região condições ideais para o seu desenvolvimento. O presente trabalho tem como
objetivo a criação de uma coleção de culturas de fungos fitopatogênicos da região do Cariri
Cearense-CFC. Para obtenção dos fungos fitopatogenicos, foram realizadas coletas de plantas
apresentando sintomas típicos de doenças fúngicas em alguns municípios do Cariri. As plantas
foram levadas para o Laboratório de Fitopatologia-UFCA, onde passaram pelo processo de
isolamento para obtenção dos fungos parasitas de seus tecidos. A identificação de todos os
isolados fúngicos foi efetuada por métodos tradicionais, com base em sua morfologia, e alguns
isolados foram identificados geneticamente. Após a identificação, todos os isolados foram
preservados pelo método de Castellani. O acervo da CFC possui 7 gêneros e 11 espécies
fúngicas, totalizando 405 isolados, sendo 14,6% caracterizados por sequenciamento do DNA.
Entre os gêneros predominam Macrophomina (39,75%) com 1 espécie, Rhizoctonia (26,67%)
com 1 espécies, Lasiodiplodia (13,58%) com 5 espécies e Neoscytalidium (11,33%) com 1
espécie identificada. A manutenção e preservação dessas culturas fúngicas, além de garantir a
biodiversidade desses microrganismos, possibilitará o estudo dessas espécies em diversas áreas
de conhecimento, com objetivo de reduzir os danos causados nas plantas.
Palavras-chaves: Preservação. Biodiversidade. Microrganismos.
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EXTRATOS DE PLANTAS COMO ATRATIVO DE OVIPOSIÇÃO AO Aedes aegypti L.
(DIPTERA: CULICIDAE)

Antônio Carlos Leite Alves
Renata Rocha Virgulino
Francisco Roberto de Azevedo

Aedes aegypti é uma espécie de mosquito que apresenta interesse internacional porque transmite
ao homem vírus de quatro importantes doenças e a fêmea é atraída a depositar seus ovos em
recipientes quando esses estão com água acumulada. Com o objetivo de buscar novas infusões de
substratos de oviposição a serem utilizadas em armadilhas para coletar ovos nas áreas
domiciliares do Crato com suspeitas de doenças transmitidas pelo mosquito, realizaram-se
pesquisas nos meses de março e abril de 2016. Para isso, foram instaladas cem armadilhas de
oviposição, contendo substrato atraente de um vegetal e uma palheta de madeira prensada
inserida na posição vertical da parede do vaso. As armadilhas foram instaladas de forma aleatória
em dez bairros com maior número de casos, sendo que destas foram selecionadas as dez com
maior número de ovos registrados. Para se determinar o melhor extrato utilizaram-se água da
rede de abastecimento, água destilada, esgoto e extratos aquosos das folhas da goiabeira,
mamoeiro, mandioca, cajueiro, sorgo e feno. Os substratos foram preparados no Laboratório de
Entomologia Agrícola, no Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB), da
Universade Federal do Cariri (UFCA). As folhas foram retiradas da planta e logo em seguida
trituradas em liquidificador e misturadas a água na concentração de 50g de cada susbstrato por
litro de água. O material passou sete dias em ambiente escuro para facilitar as reações e evitar a
fotoinativação dos ingredientes ativos. Para se determinar a melhor concentração utilizaram-se
folhas da goiabeira submetidas às mesmas etapas do primeiro experimento, aplicadas nas
concentrações de 0,5; 1; 5; 10; 25; 50 e 75 g do substrato por litro de água. As fêmeas do Aedes
aegypti prefere ovipositar no extrato da folha da goiabeira quando se utiliza uma concentração de
até 10g/litro de água, reduzindo a atração quando se aumenta a concentração do extrato.
Palavras chave: Ovitrampas. Atratividade. Mosquito da dengue.
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SENSIBILIDADE DE ISOLADOS DE RHIZOCTONIA SOLANI OBTIDOS DE FEIJÃOCAUPI NO CARIRI CEARENSE À FUNGICIDAS

Jadson Araújo da Silva
José Ailton Cruz Macêdo dos Santos
Elida Neves Pereira
Lucas Correia Santana Amâncio
Kamila Câmara Correia

O feijão-caupi é de grande importância para a região do Nordeste brasileiro, sendo cultivado de
forma tradicional pela maioria dos agricultores do Cariri Cearense. As doenças constituem
importantes fatores de redução da produtividade do feijão-caupi, causando perdas na quantidade
e qualidade dos grãos. Uma das principais doenças que comprometem o rendimento é a
rizoctoniose, que é manejada principalmente pelo uso do controle químico. O objetivo do
trabalho foi avaliar a sensibilidade de isolados de Rhizoctonia solani obtidos de feijão-caupi no
Cariri Cearense a princípios ativos registrados para o controle da rizoctoniose. Foram utilizados
15 isolados fúngicos e formulações comerciais dos princípios ativos fludioxonil, procimidona e
quitozeno, nas concentrações de 1μg de i.a./mL, 1μg de i.a./mL e 10μg de i.a/mL
respectivamente. Discos de micélio com 5 mm de diâmetro foram retirados da margem da
colônia de cada isolado e transferidos para o centro de placas de Petri contendo o meio BDA
suplementado com fungicidas. Placas contendo BDA sem fungicida foram utilizadas como
testemunhas. As placas foram incubadas a 28°C no escuro por 48 horas. Foi utilizado o
delineamento experimental inteiramente casualizado, com três repetições por isolado. O efeito
dos fungicidas foi avaliado por meio da medição do crescimento micelial dos fungos em duas
direções perpendiculares. Os isolados diferiram significativamente em relação à sensibilidade a
fludioxonil, procimidone e quitozeno. O isolado CFC-116 apresentou a menor sensibilidade aos
três princípios ativos, diferindo significativamente dos demais isolados. Os isolados CFC-113 E
CFC-114 apresentaram elevada sensibilidade aos três princípios ativos. A analise de
agrupamento por UPGMA permitiu distinção de três grupos de similaridade entre os isolados de
R. solani. Esses resultados confirmam a existência de variabilidade entre os isolados de R. solani
quanto à sensibilidade aos princípios ativos fludioxonil, quitozeno e procimidona.
Palavras-chave: Rizoctoniose. Controle químico.Variabilidade.
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PERCEPÇÃO E CONHECIMENTO DOS AGRICULTORES DO CARIRI CEARENSE
SOBRE AS DOENÇAS RADICULARES DO FEIJÃO-CAUPI
Felipe Araújo de Sousa
Aparecida Isabela da Silva Lima
Willians Fernandes de Alcantara
Fabiano da Silva Ferreira
Kamila Câmara Correia

As doenças constituem importantes fatores de redução da produtividade do feijão-caupi,
causando perdas na quantidade e qualidade dos grãos. O controle das doenças incitadas por
fungos que causam problemas no sistema radicular é dificultado devido a capacidade que os
mesmos possuem de sobreviver na ausência do hospedeiro. Além disso, os agentes causais destas
doenças apresentam estruturas de resistência, que ajudam a sobreviver no solo por vários anos. O
conhecimento sobre as doenças presentes nas áreas de plantio é essencial para a diagnose correta
das doenças de plantas pois auxilia agricultores e profissionais da área agrícola a evita erros de
identificação e a consequente recomendação inadequada de medidas de controle. O objetivo
deste trabalho foi avaliar o conhecimento e a percepção dos agricultores sobre as doenças
radiculares do feijão-caupi. Um questionário com dez questões e seis fotos sobre as
características das três principais doenças radiculares do feijão-caupi, podridão-cinzenta,
rizoctoniose e murcha de esclerócio, que foi elaborado previamente com base nos sintomas
encontrados nas áreas de plantio de feijão-caupi da região. Para aplicação dos questionários foi
escolhida amostra de 27 agricultores que cultivaram feijão-caupi entre os meses de agosto de
2015 e fevereiro de 2016 e foram encontradas plantas com sintomas de doenças radiculares em
suas áreas de cultivo. Apenas 7,41% dos agricultores associa o sintoma tipo reboleira à doença
de planta. A maioria dos agricultores (55,56%) desconhece a causa deste tipo de sintoma.
40,74% dos agricultores não conhece o principal sintoma visual das doenças radiculares. A
maioria dos agricultores entrevistados não possui conhecimento sobre a podridão-cinzenta
(92,59%), rizoctoniose (81,48%) e murcha de esclerócio (92,59%). Os agricultores da região do
Cariri não possuem conhecimento sobre as doenças radiculares do feijão-caupi, o que
compromete o manejo adequado das doenças, levando ao abandono da área.
Palavras-chave: Podridão-cinzenta. Rizoctoniose. Murcha de esclerócio.
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ANÁLISE DO RENDIMENTO ESCOLAR DE MUNICÍPIOS DO CARIRI CEARENSE
NO ANO DE 2014

Erika Letícia da Silva de Lima
Prof. Edicarlos Pereira de Sousa

À medida que as sociedades vão evoluindo, aumenta a necessidade de se analisar informações
geradas diariamente e, por isso, a estatística é tão importante na atualidade. O objetivo desta
pesquisa foi estudar o rendimento escolar da rede municipal de ensino de dez municípios da
região do Cariri cearense no ano de 2014. Os dados utilizados foram séries históricas do
aproveitamento escolar disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Como metodologia, foram utilizados os conceitos estatísticos de média aritmética e desviopadrão para analisar a variabilidade do rendimento dos alunos por ano escolar e por município.
Na análise total das escolas por ano escolar, o 2° ano obteve o maior percentual médio de
aprovação (99,2%) e o menor desvio-padrão (1,2), indicando pouca variabilidade nas notas
dessas escolas. Por outro lado, o 6° ano mostrou menor rendimento (89,4%) e maior flutuação
em torno da média, com desvio-padrão de 9,1. Na análise média municipal, Aurora reteve maior
quantidade de alunos em 2014 (83,9%) com maior variabilidade em torno da média. O município
de Porteiras apresentou maior aprovação (98,6%) e baixa dispersão em torno da média, porém
não foi a menor. Quanto ao perfil urbano ou rural, as escolas da zona urbana apresentaram
resultados semelhantes aos obtidos na análise por ano escolar, isto é, o 2° ano e o 6° ano tiveram
os melhores e os piores resultados, respectivamente. Porteiras e Aurora mais uma vez
apareceram com os maiores e menores percentuais médios (98,9% e 82,2%, respectivamente).
No entanto, a dispersão em relação à média foi maior em Aurora e menor em Mauriti. Nas
escolas rurais, o 2° ano obteve as maiores notas e o 8° ano as piores médias de rendimento
escolar. Neste caso, Abaiara e Aurora obtiveram, nessa ordem, os melhores e piores resultados.
Por fim, outros aspectos precisam ser elucidados para melhor compreender o desempenho
escolar e, assim, contribuir na melhoria do ensino nas escolas pesquisadas.
Palavras-chave: Estatística. Desempenho Escolar. Escolas Municipais.
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UTILIZAÇÃO DE NANOFIBRAS DE SÍLICA, OBTIDAS VIA SBS, COMO CARGA EM
MATRIZ POLIMÉRICA
Gabriel Lucena de Oliveira
Radamés da Silva Teixeira
Edvânia Trajano Teófilo

As nanofibras de óxidos cerâmicos possuem características físicas e químicas que lhes tornam
ótimas candidatas para uma grande gama de aplicações industriais, como catálise, filtração,
conversão e armazenamento de energia, sensores, biomateriais e reforços estruturais. A sílica é
um dos tipos de cargas mais utilizado em matriz polimérica, podendo conferir características
retardantes de chama e melhoria das propriedades mecânicas e de barreira, porém seu uso
geralmente se dá na forma de nanopartículas esféricas ou fibras curtas de tamanho micrométrico.
Nisto, estudos que reportem a utilização dessa carga na forma de nanofibras podem ser tidos
como inovadores e promissores. Dentre as técnicas usuais de fiação, a eletrofiação tem sido
considerada como a única capaz de produzir fibras cerâmicas em escala nanométrica. Porém,
estudos recentes reportam a obtenção de nanofibras cerâmicas por um novo método, a fiação por
sopro em solução (“solution blow spinning” – SBS). Trata-se de um método ainda pouco
explorado, mas com potencial de poder atingir produtividade cem vezes superior à eletrofiação.
Nesse contexto, o presente estudo propôs investigar a utilização de nanofibras de sílica, obtidas
via SBS, como carga em matriz polimérica. Para sintetizar as nanofibras de sílica utilizou-se de
uma solução precursora com poli(cloreto de vinila) (PVC), tetrahidrofurano (THF) e
tetraetilortosilicato (TEOS), a qual foi submetida ao processo de fiação por sopro em solução e
seguidamente calcinada para formação da fase sílica. As nanofibras obtidas foram incorporadas
em solução filmogênica de Poliamida 6 para obtenção de filmes híbridos, pela técnica de casting,
com teores de carga variando de 1 a 5%. Para a caracterização dos materiais utilizou-se as
técnicas de difração de raios X (DR-X), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e ensaios
mecânicos de tração. A análise de DR-X indicou a obtenção da fase sílica amorfa e as imagens
de MEV confirmaram a obtenção de fibras em escala nanométrica. Os testes mecânicos, por sua
vez, evidenciaram o efeito concentrador de tensão das nanofibras quando incorporadas à matriz
sem tratamento superficial. Para os filmes puro e carregados com 1%, 3% e 5% em massa de
nanofibras de sílica, a resistência mecânica foi, respectivamente, em média, 53,3 MPa, 34,9
MPa; 26,1 MPa e 24,5 MPa. Com base nesses dados, a continuidade da pesquisa consistirá em
diminuir ou eliminar o efeito concentrador de tensão através da modificação química superficial
das nanofibras de forma a viabilizar a interação carga/matriz e promover a melhoria de
propriedades.
Palavras-chave: Nanofibras. Sílica. SBS. Poliamida 6. Casting.
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INDICADOR DE MOBILIDADE URBANASUSTENTÁVEL UMA
FERRAMENTAPARA APLICAR NA GESTÃO DE PEQUENOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO DO CARIRI CEARENSE

Maria Carolina S. Oliveira(1)
Paulo Francisco S. Caselli(2)
Izadora Alencar Nogueira(3)
Ary Ferreira da Silva
O Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS), além de ser uma ferramenta de avaliação e
controle muito útil, é de fácil entendimento e se mostra eficiente em orientar as políticas de
planejamento e gestão da mobilidade ao diagnosticar as condições de mobilidade de um
município ou região metropolitana, identificando as deficiências que exigem intervenção. Este
trabalho visa demonstrar o cálculo do IMUS em cidades de pequeno porte aplicado na região do
cariri nos municípios de Caririaçu, Missão Velha e Jardim, que apresentam uma população de
aproximadamente 60.000 mil habitantes, de acordo com o IBGE (2010) e já demonstram
problemas de mobilidade no município. Esta região possui uma dinâmica diferente em relação ao
fluxo de veículos, devido ao crescimento urbano, ao sistema de saúde, de educação, e no setor
comerciário, tornando-se um polo atrativo de viagem ou de passagem tanto interurbano, a nível
regional, como intraurbano. A falta de planejamento urbano acentua os viários conflitos
deixando a desejar em áreas específicas, como: passeios, ciclovias, transporte público, vias
compatíveis ao tráfego e acessibilidades para pessoas com necessidades especiais, entre outros.
O estudo tem por finalidade revelar a real situação de mobilidade urbana de cada município,
apontando problemas que necessitam da intervenção dos gestores, permitindo a comparação
entre as cidades e identificando as mudanças a serem realizadas na mobilidade urbana. Nos
municípios estudados foram calculados em média cinquenta e dois indicadores de um total de
oitenta e sete dos estabelecidos pelo guia de indicador do IMUS. O valor de IMUS global para
Caririaçu foi 0,272, Missão Velha foi 0,355 e Jardim foi 0,381. Os valores encontram-se abaixo
do valor intermediário, para uma escala que varia de 0,00 a 1,00, o que demonstra que diversos
aspectos da mobilidade nas cidades em estudo estão abaixo dos princípios da sustentabilidade,
necessitando
de
melhorias
em
vários
indicadores.
Palavras-Chave: Mobilidade. IMUS. Sustentabilidade.
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PARAMETROS FISIOLÓGICOS INDUZIDOS PELA SALINIDADE E
FONTES DE NITROGÊNIO EM Panicum maximum

Cicero Lucas da Silva Paulo
André de Souza Bezerra
Juan Carlos Alvarez Pizarro
A salinização dos solos e água é um problema crescente que afeta o desenvolvimento e
produtividade das plantas, principalmente em zonas áridas e semiáridas. Desequilíbrio
nutricional, redução do crescimento, danos celulares e toxidez iônica são danos causados pelo
excesso de sal às plantas, citados por diversos autores. Este trabalho teve como objetivo avaliar
respostas da gramínea Panicum maximum cv. mombaça à salinidade sob duas fontes diferentes
de nitrogênio. As plantas foram semeadas em copos descartáveis com vermiculita e transferidas
para solução nutritiva contendo NO3- ou NO3-/NH4+ como fontes de nitrogênio durante sete
dias. Após esse tempo, as plantas foram submetidas à salinidade com 75 mM de NaCl- por 7
dias. As plantas foram coletadas e separadas em parte aérea e raiz para análise do teor de Na+ e
K+, em fotômetro de chama. Também foi avaliado o teor relativo de água, danos membranares
através do vazamento de eletrólitos, e a massa fresca. As plantas tratadas com NO3- como fonte
de nitrogênio mostraram acúmulo de Na+ na parte aérea; enquanto aquelas tratadas com solução
de Hoagland (NO3-/NH4+) tendem a reter a maior parte destes íons na raiz. A concentração de
K+ na parte aérea destas plantas teve um pequeno aumento com a salinidade. Todas as plantas
mostraram maiores danos membranares em células de raízes do que na parte superior, sendo
maior naquelas cultivadas com nitrato. Não houve mudanças no estado hídrico causada pela
salinidade ou fonte de N, como também diferença significativas na massa da parte aérea.
Entretanto, raízes submetidas à salinidade e NO3- tiveram um peso médio maior que aquelas
crescidas com a solução de Hoagland. A salinidade em presença do NO3- como fonte de
nitrogênio tende a reduzir a massa fresca das raízes e causar maiores danos às membranas de
células do sistema radicular o que pode explicar a elevada concentração iônica na parte aérea
principalmente
quando
expostas
à
salinidade.
Palavras-chave: Danos de membrana. Gramínea. Teor relativo de água
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EFEITOS DA SALINIDADE EM Panicum maximum SOB FONTES DE
NITROGÊNIO INORGÂNICO

Tainá Macêdo dos Santos
Paulo André de Sousa Bezerra
Juan Carlos Alvarez-Pizarro
A salinidade é um fator agravante na agricultura brasileira, principalmente na região Nordeste.
Os efeitos do sódio no metabolismo da planta interferem no desenvolvimento vegetal e,
consequentemente, na sua produtividade. O uso de determinadas adubações, bem como o uso de
plantas tolerantes ao estresse salino são uma opção para aumentar a produção em áreas críticas.
Nesse estudo, buscou-se avaliar a cultivar Panicum maximum submetida a estresse salino e sob
duas fontes de nutrição nitrogenadas: NO3-, NO3-/NH4+ (7:1, solução de Hoagland) e NH4+.
Foram adotados como indicadores de tolerância o acúmulo de carboidratos solúveis totais,
aminoácidos e açúcares redutores. Plantas cultivadas com NH4+, como única fonte de
nitrogênio, não se desenvolveram. Foi observado um acúmulo de açúcares redutores maior nas
plantas com o NO3- como fonte de nitrogênio. Em Hoagland, controle e salino, houve um
acúmulo maior de carboidratos totais do que em NO3-, isso pode ser explicado pela baixa
mobilidade da sacarose em Hoagland e que o NO3- teve menos interferência em sua mobilidade.
Quanto ao crescimento, o comprimento da parte aérea obteve maiores valores com o NO3- tanto
em controle como no tratamento salino; enquanto que a raiz apresentou valores similares no
controle, porém, no salino, as plantas submetidas ao NO3- apresentaram valores maiores em
relação à Hoagland. Houve diferença no acúmulo de aminoácidos apenas nos controles, os
resultados do salino foram praticamente iguais, mostrando que o acúmulo de aminoácidos não é
um bom indicador do estresse. Sob estresse salino, as plantas submetidas ao tratamento com
NO3- apresentaram maior resistência, pois a distribuição dos carboidratos foi menos prejudicada
do que em Hoagland e houve maior crescimento radicular, que é um indicativo de tolerância ao
estresse. Chegou-se a conclusão de que P. maximum pode desenvolver tolerância à salinidade em
presença do NO3-, proporcionando melhores resultados quanto ao desenvolvimento das plantas.
Palavras chave: Tolerância. Solutos. Produtividade
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CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DE OVELHAS DA RAÇA DORPER
CRIADAS NAS MICRORREGIÕES DO CARIRI CEARENSE

Arnaldo Alves Martins Junior
Moisés Saraiva Ribeiro de Souza
Bráulia Frutuoso Gomes
Sabrina Martins Lacerda Cavalcante
Antônio Nelson Lima da Costa
José Valmir Feitosa

O rebanho ovino do Nordeste é expressivamente representativo, sendo um importante
fator na sustentabilidade da ovinocultura da região e subsistência dos criadores de baixa
renda. Souza, Bezerra e Benicio (2011) mencionam que a introdução de raças sul-africanas,
como Dorper e Damara pode ser empregada como alternativa para a maximização da
produtividade dos rebanhos ovinos no semiárido no cruzamento com raças nativas da região.
Objetivou-se com este estudo avaliar a correlação das medidas morfométricas com o peso de
47 ovelhas da raça Dorper com idade entre 150 e 781 dias, identificadas pela numeração no
colar. Foi utilizada a análise de agrupamento pelo modo Q (explorar as similaridades entre os
indivíduos) com o intuito de confirmar os grupos de ovelhas formados quanto à idade, peso,
comprimento corporal, altura da garupa e altura da cernelha, executada pelo procedimento
multivariado do SPSS, 2001. Nessas analises de agrupamento devem ser considerados
simultaneamente todas as variáveis medidas em cada ovelha. Para ovelhas da raça Dorper foi
possível notar a formação de seis grupos, embora os dois primeiros tenham sido unidos para
facilitar as comparações. Apesar de menores, as medidas morfométricas para as fêmeas
mostraram comportamento similar ao dos machos. À medida que o animal envelhece, seu
ganho de peso é acompanhado do aumento do crescimento, altura da garupa e altura da
cernelha, até atingir a maturidade; revelando uma forte correlação das medidas morfométricas
com o peso do animal. O comportamento das diferentes medidas morfométricas, entre si,
evidencia um padrão de crescimento entre as mesmas. As medidas morfométricas em ovelhas
Dorper evidenciaram um padrão de crescimento e apontaram uma forte correlação que tendeu
a acompanhar o
aumento de peso do animal
de
forma homogênea.
Palavras-chave: Ovinos. Medidas morfométricas. Peso.
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CASA DE SEMENTES CRIOULAS, AMBIENTE DE PRESERVAÇÃO DE TRADIÇÃO
E COSTUMES DO HOMEM DO CAMPO

Marcelo Moura Chaves
Sydney Pereira Galvão
Luana de Sousa Rodrigues
Francisca Dayanne de Oliveira Alcantara
Silvério de Paiva Freitas Júnior

As sementes crioulas são cuidadas e melhoradas sob o domínio das comunidades tradicionais, é
fruto da evolução da natureza e do trabalho de diferentes povos. O resgate dessas sementes é
importante para a manutenção da biodiversidade e por ser adaptadas à condições adversas. O
objetivo deste trabalho é resgatar as sementes nativas agrícolas e adaptadas da comunidade
Baixio das Palmeiras Crato-CE, no intuito de manter a sustentabilidade das culturas locais. O
contato com o campo possibilita adquirir informações e conhecimento sobre a cultura e tradição
local, nesse sentido aplicou-se um questionário com perguntas semiestruturada ao presidente da
associação, obtendo informações sobre a casa de sementes. A casa de sementes surgiu como uma
técnica para complementar a prática tradicional do armazenamento de sementes, garantindo o
abastecimento anual deste recurso. Foi fundada em 2011 e atualmente tem 15 famílias
cadastradas, a frente da organização está Maria Neide, Geraldo de Lima e os coordenadores Zé
de Teta e Wlirian Nobre. Em parceria a casa de sementes estão a associação comunitária local e
ONG'S como Cáritas Diocesana e ACB (associação cristã de base). As regras de funcionamento
são determinadas em conjunto por os membros da casa de sementes, geralmente inspirada na
experiência de bancos mais antigos. Atualmente possui em seu estoque sementes de Gergelim,
Feijão, Fava, Milho branco, Amendoim, Arroz, Soja, Fumo, Andu, Quiabo, Romã, Mamão,
Melancia, Jerimum, Pimentão, Cabaça, Girassol, Pepino. A diversidade nos bancos de sementes
familiares cumpre uma série de utilidade nos sistemas produtivos, indo desde o atendimento a
diversos usos, até técnicas para lidar com a irregularidade da ocorrência de chuvas na região. É
importante notar que as funções de um banco de sementes vão além do armazenamento de
sementes, sendo também através das casas de sementes que se desenvolvem iniciativas de
resgate de variedades perdidas ou em risco de desaparecer, bem como a introdução de campos de
multiplicação dessas variedades resgatadas.
Palavras-chave: Germoplasma. Crioulas. Resgate.
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TÉCNICA DE CRUZAMENTO APLICADA NA OBTENÇÃO DE FAMÍLIAS DE
IRMÃOS COMPLETOS DE MILHO PIPOCA

João Esdras Calaça Farias
Cícero Aritana Wilton Ferreira
Damião Francisco Sales
Artur Mendes Medeiros
Silvério de Paiva Freitas Júnior

O milho pipoca é um alimento bastante apreciado no Brasil. Entretanto, seu cultivo ainda se
restringe a pequenas áreas, mas com boas perspectivas de expansão. Grande parte do milho
pipoca encontrado no mercado ainda é importado. Isso se deve, principalmente, à limitação de
cultivares de alta qualidade acessíveis para os agricultores. Partindo dessa problemática este
trabalho tem como objetivo descrever uma metodologia de cruzamentos para obtenção de
progênies adaptadas a região do cariri em uma população de milho pipoca crioulo. O
experimento foi conduzido no Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade da Universidade
Federal do Cariri. O material foi semeado com espaçamento de linhas de 6,0 m de comprimento,
espaçadas em 1,0 m nas entre linhas, com 15 plantas distanciadas em 0,4 m uma da outra. O
procedimento inicia-se pela proteção das espigas com saco plástico, antes que apareçam os
estigmas, para evitar a contaminação com pólen indesejado. Os pendões são cobertos com papel
‘Kraft’ para a coleta de pólen, a cobertura deve ser realizada de um dia para o outro, pois as
anteras abrem-se no inicio da manhã liberando pólen, este tem viabilidade somente de 8 horas.
Para a cobertura dos pendões e coleta de pólen, deve haver pelo menos 30% das anteras
“abertas”. Os cruzamentos foram realizados adotando o seguinte método: a linha 1 cruzada com
linha 2, a 3 com a 4 e assim sucessivamente até a linha 101 com a 102. Enumeraram-se as
fileiras e cada planta das mesmas, para facilitar a identificação dos cruzamentos. Identifica-se o
número da linha e o número de cada planta no saco de papel ‘Kraft’ com caneta contendo tinta
resistente, para que a identificação não se apague. Após a coleta do pólen, é feita a polinização
sobre o estigma receptivo. Depois da polinização a espiga fica protegida pelo saco de papel
‘Kraft’ até a colheita, foram realizados aproximadamente 600 pares de cruzamentos. Os métodos
descritos permitiram a obtenção de 210 famílias de irmãos completos, com duas espigas para
cada família.
Palavras-chave: Zea may. Seleção recorrente. Programa de Melhoramento.
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CÓDIGOS CORRETORES DE ERROS: CÓDIGOS DE HAMMING

Gerbeson Sampaio Clarindo
Ulisses Oliveira Costa
Clarice Dias de Albuquerque

A Teoria dos Códigos Corretores de Erros foi introduzida pelo matemático C. E. Shannon, em
um trabalho publicado em 1948. Atualmente essa teoria consiste em um campo de pesquisa
muito ativo e que envolve diversas áreas do conhecimento como: matemática, computação,
engenharia e estatística. Os Códigos Corretores de Erros são utilizados para a transmissão de
informação através de um canal ruidoso com o objetivo de detectar e corrigir os erros
introduzidos pelo canal, por isso tem aplicações diversas como para armazenamento de dados,
comunicação interna de computadores e celulares, entre outras. Tais códigos podem ser
classificados como códigos de bloco ou códigos de árvore. O objetivo deste trabalho é o estudo
dos códigos de Hamming, uma importante classe dos códigos lineares, que por sua vez formam
uma das mais estudadas classes dos códigos de bloco devido à sua boa estrutura matemática.
Mais especificamente, o trabalho busca a compreensão e aplicação de estruturas matemáticas tais
como espaços vetoriais e álgebra linear para a construção, codificação e decodificação dos
códigos de Hamming. Os códigos de Hamming são capazes de detectar até dois erros e corrigir
um erro. Devido à sua simplicidade eles são amplamente utilizados na memória dos
computadores e nos serviços de telecomunicação. Para atingir tal objetivo foram necessários
estudo de livros e trabalhos publicados nesta área, reuniões e seminários com o orientador, e
resolução de questões para fixação da teoria. Como resultados tem-se: o estudo mais
aprofundado de estruturas matemáticas estudadas em disciplinas básicas com interesse em
aplicação para a construção de códigos lineares; estudo de novas estruturas algébricas, e a
compreensão dos processos de codificação, decodificação e aplicações dos códigos lineares, em
particular dos códigos de Hamming. A abordagem de estruturas matemáticas para fins de
aplicação em teoria de codificação proporciona maior estimulo e compreensão de ambas as
áreas.
Palavras-chave: Códigos Corretores de Erros. Códigos Lineares. Códigos de Hamming.
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CÓDIGOS CORRETORES DE ERROS: UMA INTRODUÇÃO À CÓDIGOS CÍCLICOS

Ulisses Oliveira Costa
Gerbeson Sampaio Clarindo
Clarice Dias de Albuquerque

Na transmissão de informação podem ocorrer erros quando a informação passa pelo canal de
transmissão onde há presença de ruído, que pode provocar alterações na informação enviada
tornando-a impossível de ser recebida ou entendida. A Teoria da Informação, criada pelo
matemático C. Shannon, em 1948, estabelece as condições para a transmissão de informação
através de um canal de comunicação. A pesquisa em busca de códigos que satisfaçam
eficientemente essas condições deu origem à Teoria dos Códigos Corretores de Erros. Em geral,
tais códigos acrescentam algum dado adicional a cada informação que se queira transmitir ou
armazenar, possibilitando, ao receber a informação, detectar e corrigir erros que eventualmente
ocorram. Este trabalho tem como objetivo um estudo introdutório aos códigos cíclicos, e para
isso o aprofundamento em estruturas matemáticas que os caracterizam. As estruturas algébricas
como anéis, corpos e ideias, são os pilares na teoria dos códigos cíclicos, e são abordadas de
acordo com a necessidade para a compreensão dos mesmos. Os códigos cíclicos, uma das
principais classes de códigos lineares, possuem uma estrutura polinomial, que por sua vez
confere à esta classe de códigos maior eficiência e facilidade na sua construção e implementação.
Para alcançar tal compreensão foram necessários estudo de livros e trabalhos publicados nesta
área, reuniões e seminários com o orientador, resolução de questões para fixação da teoria. Como
resultados tem-se: a aplicação de estruturas matemáticas estudadas em disciplinas básicas, como
espaços vetoriais e álgebra linear, em construção de códigos lineares; estudo de novas estruturas
algébricas, tais como anéis e ideais, para construção de códigos cíclicos; e a própria
compreensão dos processos de codificação, decodificação e aplicações dos principais códigos. A
abordagem de estruturas matemáticas para fins de aplicação em teoria de codificação
proporciona
maior
estimulo
e
compreensão
de
ambas
as
áreas.
Palavras-chave: Códigos Corretores de Erros. Códigos Lineares. Códigos Cíclicos.
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PROPRIEDADES ESTRUTURAIS DA HEXAFERTIA BaXSr1-XFe12O19 DOPADA COM
SiO2 E CaO OBTIDA POR REAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO

Cláudio Henrique Araújo Pereira
Yuri Mikael dos Santos Alves
Francisca Maria Martins Pereira
As ferritas hexagonais são materiais cerâmicos magnéticos tendo como elemento principal o
ferro, são materiais quimicamente e termicamente estáveis, de baixo custo, de fácil
processamento, apresentam boas propriedades magnéticas e baixa perda dielétrica. Possuem um
largo campo de aplicação que abrange os dispositivos eletrônicos de rádio de frequência,
eletroímãs eletrônicos e absorvedores de radiação eletromagnética. O objetivo do presente estudo
foi estudar as propriedades estruturais da hexaferrita BaxSr1-xFe12O19 dopada com de SiO2 e CaO
obtida por reação em estado sólido. Foram preparadas amostras puras e dopadas com adição
simultânea de SiO2 e CaO, onde a concentração total do aditivo (SiO2 + CaO) foi de 1%. Em
seguida os pós foram prensados em forma de discos e sinterizados a 1000°C/2h. A caracterização
estrutural das amostras foi realizada por Difração de Raios X (DRX), usando o refinamento de
Rietveld para a quantificação das fases presentes, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
para análise do tamanho dos grãos e a morfologia dos grãos e Espectroscopia de Absorção no
Infravermelho (FTIR). As amostras apresentaram grãos difundidos de forma heterogênea,
contornos agudos e alguns exibindo formatos hexagonais, com diversos tamanhos. Os dados de
DRX revelaram a predominância da estrutura magnetoplumblico, simetria hexagonal e grupo
espacial P63/mmc. Notou-se uma diminuição na temperatura de sinterização de todas as
amostras de 1100°C/5h para 1000°C/2h. As bandas de absorções ~ 490 cm-1 e ~ 500 cm-1,
indicam a formação da hexaferrita e são resultados das vibrações de estiramentos das ligações
metal-oxigênio. As bandas próximas a 450-500 cm-1 e 550-590 cm-1 são atribuídas às vibrações
do ferro nos sítios cristalográficos octaédricos e tetraédricos.
Palavra chave: Hexaferritas tipo M. Aditivos de sinterização. Temperatura de sinterização.
Reação em estado sólido.
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CARACTERIZAÇÃO E FUNCIONALIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA
INDÚSTRIA DE CALÇADOS: PVC E EVA

Larissa Kerollaine Maia Gomes
Ravena Yaskara Sampaio de Oliveira
Ledjane Lima Sobrinho
Resinas termorrígidas apresentam uma importância significativa em vários tipos de aplicações.
Entretanto, por serem rígidas, essas resinas apresentam baixa resistência ao crescimento de
trincas. Este comportamento pode ser modificado por meio da adição de agentes modificadores.
Dentre os agentes modificadores, o elastômero tem se mostrado o mais eficiente. Porém, o alto
custo desses materiais propulsiona a busca por novos caminhos para a tenacificação de polímeros
termorrígidos. Por outro lado, há a problematização referente ao descarte de resíduos do setor de
calçadista, principalmente EVA e PVC. O objetivo do presente trabalho foi aproveitar/utilizar os
resíduos da indústria local e simultaneamente apresentar uma nova possibilidade de tenacificação
de sistemas poliméricos termorrígidos. Três grupos de corpos-de-prova fora produzidos, dois
com resina epóxi e resina poliéster modificados com EVA e um com poliéster modificado com
PVC. Para o uso dos resíduos de EVA em resina epoxídica, foi necessária uma etapa prévia de
funcionalização do EVA em meio ácido (EVA-FMA). A funcionalização do EVA, supracitada,
mostrou-se efetiva, mas vale ressaltar que foi um processo longo, o qual demandou várias
tentativas. Por outro lado, para incorporação de EVA e PVC em resina poliéster não foram
necessários tratamentos de funcionalização nos resíduos. Quanto à caracterização mecânica,
preliminar, pode-se observar que a incorporação de EVA-FMA no sistema polimérico epoxídico
promoveu a sua tenacificação. A deformação da resina epóxi modificada aumentou 27,15%, em
relação à resina epóxi pura, com a adição de apenas 2% de EVA funcionalizado. Além disso, os
resultados mostraram um aumento da resistência do sistema polimérico à degradação térmica,
que passou, em média, de 372ºC para 400ºC após a adição de EVA-FMA. Ensaios mecânicos de
tração e análises térmicas (DSc e TGA) das demais amostras (poliéster/EVA e poliéster/PVC)
estão sendo realizados.
Palavras-chave: resíduos poliméricos; resinas termorrígidas; tenacificação.
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USO DE ADUBO ORGÂNICO A BASE DE RESÍDUOS DE PEQUI (Caryocar coriaceum
Wittm.) NO CULTIVO DE TOMATE

Toshik Iarley da Silva
Cláudia Araújo Marco
No cariri cearense, durante a comercialização dos frutos de pequi (Caryocar coriaceum Wittm.)
há geração de grande quantidade de resíduos que são descartados. O objetivo deste trabalho foi
avaliar o efeito dos adubos orgânicos no cultivo de tomate cereja (Solanum Lycopersicum L.). O
presente estudo foi desenvolvido no Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade da
Universidade Federal do Cariri. O composto foi produzido utilizando-se camadas de cascas de
pequi, esterco bovino e folhas e hastes de feijão (Vigna unguiculata) e plantas infestantes do
local, sobrepostas em quatro camadas (25 cm de material vegetal para 10 cm de esterco). Após
45 dias, o composto orgânico (C) foi utilizado em mistura com solo oriundo do local (S) do
experimento constituindo quatro tratamentos (S:C): S1- 3:0 S2- 3:1; S3- 3:2; S4 3:3 e S5 que
representou a testemunha formada apenas por composto. Mudas de tomate cereja, com seis
folhas definitivas e altura média de 10 cm, foram transplantas para baldes plásticos de 12 litros
contendo as misturas que caracterizaram os adubos orgânicos. Utilizou-se delineamento
experimental em blocos inteiramente casualizados com quatro repetições de duas plantas por
tratamento. Após 95 dias foi realizada a colheita e analisada a altura de planta (cm), número,
diâmetro e comprimento de frutos (cm), produtividade (ton/ha) e sólidos solúveis totais (°Brix).
Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a
5%. Houve diferença estatística entre os tratamentos para todas as variáveis. A adubação
orgânica à base de cascas de pequi influenciou significativamente as variáveis analisadas,
representando uma alternativa promissora no cultivo do tomate.
Palavras-chave: Composto. Cariocaraceae. S. lycopersicum. Sustentabilidade.

41

EXTRATOS DE PLANTAS COMO ATRATIVO DE OVIPOSIÇÃO AO
Aedes aegypti L. (DIPTERA: CULICIDAE)

Antônio Carlos Leite Alves
Renata Rocha Virgulino
Francisco Roberto de Azevedo

Aedes aegypti é uma espécie de mosquito que apresenta interesse internacional porque transmite
ao homem vírus de quatro importantes doenças e a fêmea é atraída a depositar seus ovos em
recipientes quando esses estão com água acumulada. Com o objetivo de buscar novas infusões de
substratos de oviposição a serem utilizadas em armadilhas para coletar ovos nas áreas
domiciliares do Crato com suspeitas de doenças transmitidas pelo mosquito, realizaramse
pesquisas nos meses de março e abril de 2016. Para isso, foram instaladas cem armadilhas de
oviposição, contendo substrato atraente de um vegetal e uma palheta de madeira prensada
inserida na posição vertical da parede do vaso. As armadilhas foram instaladas de forma aleatória
em dez bairros com maior número de casos, sendo que destas foram selecionadas as dez com
maior número de ovos registrados. Para se determinar o melhor extrato utilizaram-se água da
rede de abastecimento, água destilada, esgoto e extratos aquosos das folhas da goiabeira,
mamoeiro, mandioca, cajueiro, sorgo e feno. Os substratos foram preparados no Laboratório de
Entomologia Agrícola, no Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB), da
Universade Federal do Cariri (UFCA). As folhas foram retiradas da planta e logo em seguida
trituradas em liquidificador e misturadas a água na concentração de 50g de cada susbstrato por
litro de água. O material passou sete dias em ambiente escuro para facilitar as reações e evitar a
fotoinativação dos ingredientes ativos. Para se determinar a melhor concentração utilizaram-se
folhas da goiabeira submetidas às mesmas etapas do primeiro experimento, aplicadas nas
concentrações de 0,5; 1; 5; 10; 25; 50 e 75 g do substrato por litro de água. As fêmeas do Aedes
aegypti prefere ovipositar no extrato da folha da goiabeira quando se utiliza uma concentração de
até 10g/litro de água, reduzindo a atração quando se aumenta a concentração do extrato.
Palavras-chave: Ovitrampas. Atratividade. Mosquito da dengue.
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PRODUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO A PARTIR DO RESÍDUO DA PEDRA
CARIRI

Tiago Maia Esmeraldo Alves
Ângela Maria de Menezes Santos
Maria Isabel Brasileiro
Sally de França Lacerda Pinheiro
Ana Candida de Almeida Prado

No sul do estado do Ceará, existe a exploração de calcário laminado aplicado em ornamentações
e na construção civil. Na extração, geram-se rejeitos deste calcário, potencial causador de
problemas ambientais. Para indicar uma nova aplicação a este resíduo, pesquisou-se a produção
de um novo material a partir do mesmo. O rejeito é composto primordialmente por calcita
(CaCO3) e, por conta disto, foi proposta a utilização do mesmo como fonte de produção de
hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) para ser aplicado como um biomaterial na reconstituição de
defeitos ósseos críticos. Foi realizada a coleta do rejeito, seguida por análise por fluorescência de
raios X (FRX), difração de raios X (DRX) e análise térmica gavimétrica (ATG). O material
apresenta 92% de CaO, é composto principalmente por calcita e possui uma perda de massa de
42% com a calcinação. Após a caracterização, o rejeito foi moído em moinho de bolas até a
obtenção de partículas menores que 0,42 mm e foi calcinado em quatro parâmetros diferentes;
aplicando duas temperaturas (850°C e 950°C) por dois tempos de permanência (45 minutos e
três horas), numa velocidade de aquecimento de 10°C por minuto. As amostras calcinadas foram
caracterizadas por FRX, DRX e ATG. Pela análise química, as amostras calcinadas apresentam
no mínimo 94% de CaO. Mineralogicamente, a amostra queimada a 850°C por 45 min ainda
apresenta traços de calcita em sua composição mineralógica. Comparando os resultados térmicos
e de DRX das amostras, observa-se que as porções de calcita diminuem com o aumento de
temperatura e com o aumento do tempo de permanência no processo de calcinação. A próxima
etapa da pesquisa será produzir Ca(OH)2, aplicando quatro parâmetros diferentes: duas
proporções de material sólido e água e dois tempos de reação diferentes, com a finalidade de se
obter dezesseis amostras de hidróxidos para serem testadas in-vivo para aferir seu potencial como
biomaterial
para
regeneração
de
defeitos
ósseos
críticos.
Palavras-chave: Resíduo. Calcário. Calcinação. Hidratação. Biomaterial.
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ALGORITMOS PARA TRANSVERSAIS DE TRIÂNGULO APLICADOS A
UMA ESTRUTURA DE DADOS COMPACTA PARA TRIANGULAÇÕES

Ikaro Ruan Penha Costa
Prof. Dr. Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho
Este trabalho tem como principal objeto de estudo uma estrutura de dados compacta para o
armazenamento de triangulações bidimensionais baseada em uma versão discreta do problema da
galeria de arte, no qual procura-se determinar o número mínimo de guardas que podem vigiar
todas as paredes de uma galeria. Neste contexto, os vértices da triangulação são classificados em
dois grupos: guardas e guardados. É esta diferenciação que permite a redução do número de
referências armazenadas. A estrutura de dados estudada se assemelha à representação de grafos
por lista de adjacências, a qual requer 6n referências, onde n é o número de vértices. Na estrutura
proposta, os vértices guarda armazenam referências para todos os vértices vizinhos. Já os
vértices guardados armazenam referências apenas para os guardas vizinhos a eles. Considerandose que todo vértice é adjacente a ao menos um guarda, tem-se que todas as faces da triangulação
possuem ao menos um de seus vértices do tipo guarda. Por este motivo, diz-se que o conjunto
dos guardas é um conjunto transversal de triângulos. Quanto menor for o tamanho do conjunto
transversal, menos referências serão necessárias para representar a triangulação. Neste sentido,
foram estudados quatro algoritmos para a construção de conjuntos transversais de triângulo, aqui
denominados:anoréxico, guloso, oponente e incremental aleatório. A partir de resultados
experimentais, obtidos com o auxílio da biblioteca CGAL, observou-se que, para uma
triangulação de 100.000 pontos aleatórios no plano, aproximadamente 42,2% dos vértices foram
selecionados para o transversal pelo algoritmo guloso, 99,8% pelo anoréxico, 57,5% no caso do
oponente e 58,0% no algoritmo incremental. Com isso, a estrutura de dados consumiria
aproximadamente 5,04n e 5,99n referências segundo os algoritmos guloso e anoréxico, e 5,30n
referências em ambos os algoritmos do oponente e incremental aleatório. Estes valores
correspondem a taxas de compressão de 20%, 0,2% e 13,2% quando comparados ao esquema
tradicional de lista de adjacências.
Palavras-chave: Transversal de triângulo. Estrutura de dados compacta. Triangulação de
Delaunay.
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ATIVIDADE LARVICIDA IN VIVO DE EXTRATOS AQUOSOS E
ETANÓLICOS DA MORINGA (Moringa oleifera) SOBRE Aedes
aegypti (DIPTERA: CULICIDAE)

Francisco Roberto de Azevedo
Antônio Carlos Leite Alves
Toshik Iarley da Silva
A dengue é uma virose de maior preocupação mundial e sua forma de prevenção ainda é o
controle vetorial. Objetivou com essa pesquisa avaliar a atividade larvicida de extratos etanólicos
e aquosos da moringa no controle de larvas de A. aegypti no Cariri cearense. Para obtenção dos
ovos, instalaram-se armadilhas de oviposição contendo no seu interior substrato atraente de um
vegetal e uma palheta de madeira prensada inserida na posição vertical do vaso. A pesquisa foi
realizada no Laboratório de Entomologia Agrícola da UFCA, no Crato-CE, em condições
controladas de temperatura, umidade relativa e fotofase em uma câmara climatizada, no período
de fevereiro a maio de 2016. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado,
representado por extratos etanólicos e aquosos obtidos das folhas, flores, cascas, sementes e
raízes de Moringa oleifera, além da testemunha. As pesquisas foram realizadas com larvas de 3º
estádio em copos descartáveis. Em cada tratamento ficaram expostos cinco lotes de 10 larvas em
água destilada na qual se adicionou uma concentração de 50mL/L dos extratos, mais o
tratamento controle (água destilada). Realizou-se a leitura dos testes com 24, 48 e 72 horas após
a exposição das larvas, sendo consideradas mortas aquelas que não reagirem ao estímulo
mecânico de uma pinça. Os extratos etanólicos da semente e da flor da moringa podem ser
utilizados em programas de Manejo Integrado do Vetor Aedes aegypti em criadouros artificias,
pois além de baratos, são de fácil aplicação e não provocam impacto ambiental em termos de
risco de resíduos tóxicos, além de causar 34% de mortalidade das larvas em 24 horas de
exposição, bem mais rápido do que os reguladores de crescimento. Os extratos aquosos são
menos eficazes, mesmo o da semente. Precisam ser realizados mais estudos com esses extratos,
principalmente com os ingredientes ativos presentes neles e a sua ação isolada dos bioativos
sobre as larvas do mosquito para termos uma certeza das suas eficácias.
Palavras chave: Larvicida vegetal. Extratos de plantas. Mosquito da dengue.
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QUALIDADE DA ÁGUA DA REDE DE DRENAGEM NATURAL DE MICROBACIAS
NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE

Camila Viana Nunes
Levi de Brito Ximenes
Maria Gorethe de Sousa Lima

A forma desordenada como vem ocorrendo o crescimento urbano no Brasil, sem considerar as
características naturais do meio, muitas vezes aliado à falta de infraestrutura, ocasiona inúmeros
impactos negativos para a qualidade do meio urbano. Apesar de atingirem o ambiente como um
todo, esses impactos se refletem de maneira acentuada nos sistemas de drenagem, tendo
influência direta, sob vários aspectos, nos recursos hídricos que cortam as cidades e o seu
entorno. No município de Juazeiro do Norte, sul do estado do Ceará, o sistema urbano também
vem sofrendo fortes mudanças, não levando em consideração a necessidade de manutenção das
funções ecológicas das águas superficiais, de modo a garantir sustentabilidade ao
desenvolvimento urbano e qualidade de vida à população. Nesse contexto, o presente estudo
enseja avaliar a qualidade das águas de drenagem das microbacias dos riachos dos Macacos e das
Timbaúbas, uma vez que nestas microbacias estão localizados poços que contribuem com o
abastecimento de água da população de Juazeiro do Norte – CE. Para isso, foram coletadas
amostras de água superficial em seis pontos de coleta distribuídos ao longo do sistema de
drenagem natural das microbacias urbanas consideradas nesta pesquisa. As amostras de água
foram caracterizadas pelos parâmetros cloretos, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e
potencial hidrogeniônico. Após realização da pesquisa, verificou-se significativa variabilidade
qualitativa da água, associada aos parâmetros condutividade elétrica e cloretos, a qual foi
atribuída a fatores antropogênicos de poluição no riacho dos Macacos e na junção dos riachos
dos Macacos e das Timbaúbas. Ao final da pesquisa enfatiza-se a necessidade de que os esgotos
sejam tratados antes de serem lançados nos rios e riachos, associada a atividades de educação
ambiental com os moradores que vivem no entorno dos cursos d′água.
Palavras-chave: Qualidade de água. Rede de drenagem. Urbanização.
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TEMPERATURA VAGINAL DE VACAS LEITEIRAS COMO INDICATIVO
DE ESTRESSE TÉRMICO
Moisés Saraiva Ribeiro de Souza
Sabrina Martins Lacerda Cavalcante
Marcondes Pinho de Brito Filho
Arnaldo Alves Martins Junior
José Emerson Lima de Araújo
José Valmir Feitosa
Antônio Nélson Lima da Costa
O estresse térmico é um dos principais fatores envolvidos na redução da produtividade e
desenvolvimento animal. A falta de conforto térmico faz com que o animal busque alternativas
de perda de calor, que envolve uma série de adaptações dos diversos sistemas: respiratório,
circulatório, endócrino, nervoso e excretor, para a produção em clima quente. O presente
trabalho objetivou avaliar a temperatura vaginal como parâmetro fisiológico preditor de estresse
térmico em bovinos de leite, tal qual o é a temperatura retal. O estudo foi conduzido no Sítio
Mata dos Araçás no município de Barbalha-CE com clima tropical semiárido. Foram utilizadas
80 vacas mestiças (40 do grupo racial ¾ Holandês ¼ Gir e 40 do grupo racial 7/8 Holandês 1/8
Gir), multíparas, em lactação, com escore de condição corpórea médio de 3,5. As coletas foram
realizadas semanalmente, durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e
Dezembro de 2015. Os parâmetros fisiológicos foram obtidos após as ordenhas da manhã (3:00
h) e da tarde (14:00 h). As temperaturas vaginais (TV) foram estimadas com o C, e obtidas
diretamente da paredeauxílio de termômetro digital veterinário, com escala até 44 da vagina, ao
mesmo tempo foram obtidas as temperaturas retais (TR) com termômetro semelhante
diretamente da parede do reto. Os dados climáticos referentes à umidade relativa do ar (UR) e a
temperatura do ar (TA) foram obtidos através de termo-higrômetro digital durante as coletas de
dados fisiológicos. O índice de temperatura e umidade (ITU) foi obtido através da fórmula: ITU
= (0.8 x TA + (UR % / 100) x (TA – 14.4) + 46.4). Com as análises da temperatura vaginal,
constata-se que a mesma pode ser utilizada como mais um parâmetro auxiliar para o diagnóstico
de estresse térmico em bovinos de leite, principalmente quando, avalia-se além das médias, os
animais que atingiram níveis críticos absolutos, como os que tiveram as máximas temperaturas
vaginais em ambos os grupos e turnos.
Palavras–chave: Bioclimatologia. clima semiárido. Fisiologia bovina.
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INFLUÊNCIA DO TEMPO E DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SOBRE O
DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E A ECLODIBILIDADE DE OVOS DE
CODORNAS (Coturnix coturnix japonica)

Ermesson Mascarenhas da Silva
Irani Ribeiro Vieira Lopes

RESUMO
A estocagem de ovos é uma prática comum nos processos de incubação, cujo objetivo é reduzir
os custos com transporte dos ovos para o incubatório, obtendo número de ovos suficientes para
preencher as máquinas incubadoras e sincronizar os nascimentos. O objetivo desse trabalho foi
avaliar o efeito do tempo e das condições de armazenamento de ovos de codornas japonesas
(Coturnix Coturnix japonica) sobre o desenvolvimento embrionário e a eclodibilidade. Os ovos
fertilizados de codornas japonesas foram adquiridos em granja situada no município do CratoCE e levados para o Laboratório de Zootecnia da Universidade Federal do Cariri, Campus Crato.
A primeira coleta foi realizada no dia 03/12/15, das 08:00 às 08:30 horas. Daí por diante, os ovos
foram recolhidos a cada três dias, durante 21 dias, sempre nos mesmos horários, totalizando 8
coletas. De cada coleta foram selecionados 20 ovos dos quais 10, foram acondicionados em
condição natural e o restante, sob refrigeração. Assim, 160 ovos foram estocados durante oito
períodos diferentes (1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 dias), em duas condições de temperatura e
umidade relativa. Os ovos armazenados por 1, 6, 12 e 18 dias foram incubados e os demais
foram utilizados para avaliar o efeito do tempo de estocagem sobre as características do ovo. As
análises estatísticas dos dados foram realizadas através do programa SISVAR. A comparação
entre as médias foi realizada pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados
demonstraram que características como perda de peso, comprimento, largura e gravidade
específica foram influenciadas pelo tempo e pelas condições de armazenamento do ovo fértil de
codornas. No entanto, a percentagem dos constituintes do ovo (gema, casca e albúmen) não foi
afetada pelos tratamentos aplicados (p > 0,05). Ovos férteis de codornas japonesas podem ser
armazenados em condições naturais ou sob refrigeração por até 12 dias. A chocadeira artesanal
utilizada para incubar os ovos não se mostrou eficiente.
Palavras-chave: Chocadeira. Ovos férteis. Temperatura.
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AVALIAÇÃO DE ESTRESSE TÉRMICO EM BOVINOS DE LEITE ATRAVÉS DA
TEMPERATURA RETAL
Sabrina Martins Lacerda Cavalcante
Moisés Saraiva Ribeiro de Souza
Marcondes Pinho de Brito Filho
Arnaldo Alves Martins Junior
José Emerson Lima de Araújo
José Valmir Feitosa
Antônio Nélson Lima da Costa
Estresse térmico é um desequilíbrio que ocorre no organismo como resposta às condições
ambientais desfavoráveis tais como a elevada temperatura, alta radiação solar e alta umidade
relativa do ar. Estas, somado a alta produção de calor metabólico, resultam em um aumento de
calor corpóreo excedente, ou seja, o animal recebe uma grande quantidade de calor do ambiente
que juntamente com o calor produzido pelo seu metabolismo, são maiores do que a quantidade
de calor que o animal consegue perder. O objetivo deste estudo foi verificar a adaptabilidade de
bovinos mestiços leiteiros da raça Girolanda baseado na aferição da temperatura retal (TR)
durante o período seco. O estudo foi conduzido no Sítio Mata dos Araçás no município de
Barbalha-CE com clima tropical semiárido. Foram utilizadas 80 vacas mestiças (40 do grupo
racial ¾ Holandês ¼ Gir e 40 do grupo racial 7/8 Holandês 1/8 Gir), multíparas, em lactação,
com escore de condição corpórea médio de 3,5. As coletas foram realizadas semanalmente,
durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. Os parâmetros
fisiológicos foram obtidos após as ordenhas da manhã (3:00 h) e da tarde (14:00 h). As
temperaturas retais foram estimadas com o auxílio de termômetro digital C, e obtidas
diretamente da parede do reto. Os dados climáticosveterinário, com escala até 44 referentes à
umidade relativa do ar (UR) e a temperatura do ar (TA) foram obtidos através de
termohigrômetro digital durante as coletas de dados fisiológicos. O índice de temperatura e
umidade (ITU) foi obtido através da fórmula: ITU = (0.8 x TA + (UR % / 100) x (TA – 14.4) +
46.4). Ao término das análises, constatou-se que a temperatura retal é um importante parâmetro
no diagnóstico do estresse térmico em bovinos de leite. Os animais deste estudo mostraram-se,
em média, bem adaptados ao ambiente de criação, mas deve-se observar as temperaturas retais
máximas, não só as médias, pois estas podem encobrir grupos de animais em situações de
estresse térmico que não aparecem nas médias.
Palavras–chave: Bioclimatologia. Clima semiárido. Fisiologia bovina.
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AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE CÓDIGOS DE TAMANHO VARIÁVEL:
VARIABLE BYTE E DELTA ENCODING

Jean Alves Martins
Prof. Dr. Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho
Na modelagem computacional, a criação de modelos matemáticos cada vez mais complexos tem
levado à manipulação de grandes massas de dados, muitas vezes envolvendo trilhões de graus de
liberdade. Neste cenário, é essencial utilizar técnicas de compressão de dados para reduzir o
número de acessos a dispositivos de armazenamento secundário. O objetivo principal deste
projeto é aperfeiçoar uma estrutura de dados compacta para representar triangulações
bidimensionais, as quais podem ser utilizadas como malhas pelo método dos elementos finitos.
Sabe-se que, teoricamente, esta estratégia requer no máximo 5n referências, onde n é o número
de vértices da triangulação. Na prática, este número sobe para 5,30n, no caso de uma
triangulação de 100.000 pontos distribuídos aleatoriamente em um quadrado unitário, o que é
cerca de 12% a menos dos 6n necessários pela clássica lista de adjacências. Se, somado-se a isso,
os vértices forem representados com rótulos inteiros comprimidos, o espaço consumido pela
representação é reduzido a menos da metade. A implementação desta rotulação requer o emprego
de uma tabela de dispersão compacta, na qual as chaves dos registros possuem tamanho variável.
Por este motivo, foram estudados códigos de tamanho variável para números inteiros, mais
especificamente, o código de bytes variáveis (variablebyte) e o código de diferenças (delta
encoding). O código de bytes variáveis representa números inteiros sem sinal em blocos de um
byte. No caso do código de diferenças, uma sequência de inteiros é armazenada como as
diferenças entre valores consecutivos, com exceção do primeiro elemento da sequência, podendo
ainda ser utilizado o código de bytes variáveis para armazenar estas diferenças. Resultados
experimentais mostraram que, para 33.554.432 números inteiros não negativos gerados
aleatoriamente, o número de bits por inteiro pode ser reduzido de 32 para 19 quando se utiliza o
código de bytes variáveis.
Palavras-chave: Triangulação. Tabela de dispersão compacta. Código de tamanho variável.
Variable byte. Delta encoding.
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A UTILIZAÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS EM ATIVIDADE DE PESQUISA NO
LÓCUS DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Francisca Cinthia Oliveira Nascimento
Isaque Silva Xavier
Prof. Maria Iracema Pinho de Sousa
No atual contexto de formação educacional dos atores sociais é crucial desenvolver e adquirir
novas competências e habilidades, a fim romper determinados obstáculos epistemológicos e
conservadores no campo acadêmico, se pode estabelecer um modelo educacional mais
direcionado às permanentes mudanças sociais, propiciadas pelo uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação. Nesta pesquisa se objetivou desenvolver uma proposta de ensino e
aprendizagem centrada no processo de formação inicial de professores, favorecendo o
desenvolvimento das competências de graduandos para o exercício profissional da docência
enfatizando o diálogo e comunicação com a gestão escolar. A pesquisa teve caráter qualitativo,
com elementos de ação participante por parte dos investigadores, tendo como fontes de dados
observações na Escola de Ensino Fundamental Pedro Basílio. A primeira parte da pesquisa se
amparou em pesquisa bibliográfica que fundamentou a análise, foram estudados e mapeados
textos iniciais (MOREIRA, 1995; OKADA, 2008, 2015) visando estudo e interpretação, além da
elaboração de mapas conceituais. A segunda parte se realizou no lócus da escola, utilizando o
programa Cmap Toos para realização do mapeamento das atividades. Por fim foi possível
compreender a importância do envolvimento de estudantes de licenciatura com o seu futuro
ambiente profissional.
Palavras-chave: Formação inicial. Aprendizagem significativa. Gestão escolar.
Interdisciplinaridade.
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A ABERTURA DO CANAL MITOCONDRIAL DE POTÁSSIO SENSÍVEL BLOQUEIA
HIPERTROFIA POR DIMINUIÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO E DO DANO
MITOCONDRIAL

Ana Beatriz Tavarez Filgueiras
Iago Mateus Rocha Leite
Heberty di Tarso Fernandes Facundo

A hipertrofia cardíaca patológica é caracterizada por um espessamento da parede da câmara ou
alargamento do coração em resposta à pressão ou de sobrecarga de volume, respectivamente. A
mitocôndria possui um canal de potássio sensível a ATP (mitoKATP) cuja a abertura é
protetora contra vários insultos por proteger a mitocôndria e modular o estado oxidativo. Aqui,
testamos a hipótese de que a abertura mitoKATP (com diazóxido) evitaria a hipertrofia cardíaca
induzida pelo isoproterenol in vivo através da diminuição de espécies reativas de oxigênio (ROS)
e inchamento mitocondrial induzido por Ca2+. Para induzir hipertrofia cardíaca camundongos
Swiss foram tratados por via intraperitoneal com isoproterenol (30 mg/kg/dia) durante 8 dias.
Diazóxido (5mg/kg/dia) foi usado para a abertura da mitoKATP e 5-hidroxidecanoato (5
mg/kg/dia) foi administrado como um bloqueador mitoKATP. As mitocôndrias foram isoladas
por centrifugação diferencial. O peróxido de hidrogênio (H2O2),
foi detectado em
espectrofotômetro (560 nm ). O inchamento mitocondrial foi detectado por diminuição do
espalhamento de luz em espectrofotômetro (520 nm). A razão entre o peso do coração/peso
corporal e peso do coração/comprimento tíbia foi elevado em animais tratados com
isoproterenol. Adicionalmente, esses corações apresentaram maior produção de H2O2. Por outro
lado, a abertura mitoKATP com diazóxido reverteu a hipertrofia e a produção de H2O2 de forma
revertida por 5-hidroxidecanoato. Este efeito benéfico foi acompanhada por um menor
inchamento mitocondrial induzido por Ca2+, esse efeito também foi bloqueado por 5hidroxidecanoato. Nossos resultados sugerem um papel promissor para mitoKATP como um
instrumento para combater o dano oxidativo mitocondrial induzido por hipertrofia cardíaca.
Palavras-chave: Hipertrofia. Mitocôndria. Estresse oxidativo.
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CONSTRUÇÃO DE UM VENTILADOR MECÂNICO PARA INDUZIR RESPIRAÇÃO
ARTIFICIAL EM RATOS

Luann Santos Andrade
Heberty di Tarso Fernandes Facundo

Em medicina a cirurgia intratoráxica é muito usada para o tratamento de doenças cardíacas que
necessitam de intervenção cirúrgica tal como o infarto do miocárdio. De acordo com
informações do portal DATASUS, cerca de 32000 brasileiros foram submetidos a este tipo de
cirurgia no ano passado. Os ventiladores mecânicos são produtos de tecnologia importada com
custo elevado. Ainda não temos indústrias brasileiras fabricando este tipo de produto. Desta
forma a adaptação, criação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos que sejam
desenvolvidos e produzidos no Brasil seria vantajoso para a nossa indústria bem como para os
pesquisadores que o utilizam. Nosso objetivo aqui é desenvolver e testar um ventilador mecânico
para pequenos animais. Nós adaptamos um ventilador a partir de uma bomba de ar para aquários.
O equipamento é regulado para emitir um fluxo contínuo de ar. Para simular a
inspiração/expiração do animal um operador (aluno) ficou responsável por manipular o
equipamento de tal forma que 2 mL de ar (ar atmosférico) entrem pela cânula acoplada ao rato a
cada ciclo. Mais especificamente, o operador controlou o fluxo de saída de ar do equipamento
liberando a mangueira de conexão. O fluxo de ar foi calculado usando-se um fluxômetro de O2 (
White-Martins) acoplado a bomba de aquário (ventilador). A simulação foi feita com 55 ciclos
de expiração/inspiração onde o aparelho simulava a respiração normal do rato. Concluímos que o
aparelho foi criado com sucesso, porém novas pesquisas deverão ser realizadas para refinar o seu
uso.
Palavras-chave: Ventilação mecânica. Respiração artificial. Oxigênio.
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PREVALÊNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS EM HOSPITAL DE
LOCALIZAÇÃO ENDÊMICA

Dara Almeida Maurício de Alencar
Victor Hugo Gonçalves Lopes
Maria do Socorro Vieira dos Santos
A Doença de Chagas é uma protozoose causada pelo agente Trypanossoma cruzi e transmitida
pelo vetor triatomíneo. Sua principal apresentação clínica sintomática é a cardiopatia chagásica,
sendo considerada a terceira causa de doença parasitária no Brasil. O projeto de pesquisou
objetivou verificar o padrão de prevalência da infecção e da morbidade da cardiopatia chagásica
na região do Cariri. O estudo foi realizado através da apreciação dos prontuários do Sistema
Único de Saúde no Hospital do Coração do Cariri, relativos aos anos de 2014 e 2015. Em 2014,
foram analisados 1.755 prontuários, apresentando 10 casos positivos da enfermidade,
equivalendo a 0,57% do total. Dentre eles, 8 pacientes eram da Região do Cariri, representando
0,46% do total. Nesse ano, 6 pacientes eram homens, dos quais 4 tinham idade acima de 60 anos.
Dentre os pacientes, 2 vieram a óbito e quanto aos demais: 1 apresentava co-morbidades, 1
fumante, 1 ex-fumante, 1 consumia bebida alcoólica. Quanto às mulheres, das 4 pacientes, 3
apresentavam co-morbidades e 2 estavam acima de 60 anos. Houve 2 suspeitas de Doença de
Chagas que foram descartadas pelo fato de a sorologia realizada no hospital ter sido nãoreagente.
Em 2015, havia 1.785 prontuários, dos quais 13 apontavam para cardiopatia chagásica e eram do
Cariri, demonstrando 0,73% do total. Nesse ano, 9 eram homens, dos quais 7 tinham acima de 60
anos, 1 fez teste de sorologia no hospital, 3 apresentavam comorbidades, 4 fumantes, 6
consumiam álcool. Quanto às mulheres, havia 4 pacientes, sendo 3 acima de 60 anos, 1 com comorbidades, 2 fumantes, 1 consumia álcool e 1 foi a óbito. Dentre os pacientes chagásicos
analisados nos dois anos, observou-se que apenas 0,05% tinham conhecimento do inseto vetor.
Pôde-se notar que nem todas as informações importantes relativas à doença chagásica foram
registradas nos prontuários, observando-se uma possível subnotificação dos dados.
Palavras-chave: Cardiopatia chagásica. Região do Cariri. Triatomíneo
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PREVALÊNCIA DA CARDIOPATIA CHAGÁSICA EM SERVIÇO DE
REFERÊNCIA NA REGIÃO DO CARIRI

Victor Hugo Gonçalves Lopes
Dara Almeida Maurício de Alencar
Maria do Socorro Vieira dos Santos

A Doença de Chagas é causada por um protozoário flagelado denominado Trypanossoma cruzi
que infecta os seres humanos, principalmente, através das fezes de triatomíneos em áreas
endêmicas. No Brasil, ela é estimada como a terceira causa de doenças parasitárias ficando atrás
de Esquistossomose e Malária. A Doença de Chagas pode ser classificada em duas fases: a aguda
e a crônica. A fase aguda geralmente não é diagnosticada enquanto a fase crônica pode se
apresentar em quatro situações clínicas: a forma indeterminada, a forma cardíaca, a forma
digestiva, e a forma mista. O presente estudo objetivou estudar a prevalência da Doença de
Chagas nos pacientes atendidos no Ambulatório da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Cariri, situada no município de Barbalha – CE. Foram analisados 242 prontuários
referentes aos anos de 2010 a 2015. Dos pacientes portadores da doença de chagas atendidos
nesse período, 60% eram homens. Nos anos de 2010 e 2012 não houve pacientes com a doença
chagásica. Já em 2011, houve um paciente com a forma cardíaca e em 2013, um com a forma
digestiva. Em 2014, 4% dos pacientes atendidos eram portadores da Doença de Chagas, um
apresentando a forma digestiva – megaesôfago – e o outro apresentando a forma cardíaca. No
ano de 2015, dos 30 pacientes atendidos no ambulatório, dois eram portadores da cardiopatia
chagásica, um paciente tinha a cardiopatia digestiva e um paciente possuía a forma mista. Pôdese
observar que muitas informações relativas à doença de chagas não foram registradas nos
respectivos prontuários havendo, portanto, uma subnotificação de dados. Além disso, apesar dos
avanços no diagnóstico e do tratamento da doença, devido a sua evolução insidiosa, muitos
pacientes não fazem o acompanhamento médico ou confirmação diagnóstica.
Palavras-chave: Doença de Chagas. Prontuários. Trypanossoma cruzi
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LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS NO
SÍTIO TIMBAÚBAS, BREJO, CEARÁ: COM FOCO NA ATIVIDADE
ANTIMICROBIANA

Rívio Fabrício de Figueirêdo Furtado
Prof. Orientador (a): Jacqueline Cosmo Andrade

RESUMO
As pesquisas etnobiológicas se tornaram uma investigação essencial na busca por novos
princípios ativos, pois são fundamentadas no uso medicinal de plantas nas práticas tradicionais.
O Sítio Timbaúba, Brejo Santo, Ceará, encontra-se localizado no sopé da Chapada do Araripe,
com vegetação bastante diversificada, apresentando domínios de cerradão, caatinga e cerrado, o
que demonstra um vasto campo para estudos etnobotânico. Contudo, se faz cada vez mais
presente a busca por novas substâncias com atividade antimicrobiana, uma vez que, nas últimas
décadas, dentre as atividades farmacológicas, é a que vem sendo exaustivamente estudada,
devido ao agravamento da resistência microbiana. Frente a isso, o presente projeto de pesquisa
objetiva realizar um levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas no Sítio
Timbaúba, com foco na comprovação da atividade antimicrobiana. Para coleta de dados serão
realizadas entrevistas estruturadas e semi-estruturadas juntamente a observação participante. Os
resultados obtidos serão organizados no formato de texto corrido e tabelas. Foram realizadas 15
entrevistas, sendo 70% dos entrevistados do sexo feminino e 30% do sexo masculino, com
intervalos de idade entre 20 à 84 anos de idade. As famílias que se destacaram foram Asteraceae
(5 espécies) e Laminaceae (5 espécies), seguidas pelas famílias Apiaceae (2 espécies) e
Zingiberaceae (2 espécies). A presente pesquisa mostrou-se de grande importância diante das
adversidades vividas pelos moradores da localidade rural, como a distância até o centro da
cidade. Vale mencionar e destacar que o foco será as atividades antimicrobianas das plantas
medicinais, uma vez, que está ocorrendo à resistência de algumas bactérias aos antibióticos já
existentes.
Palavras-chave: Atividade antimicrobiana. Conhecimento popular. Etnobotânica. Resistência
microbiana.
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RELAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL COMO FATOR DE RISCO PARA A
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA

Julia Tatiane Diógenes Silva
Julianny Galdino Amorim
Prof. Marcos Antonio Pereira de Lima
Introdução: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença parasitária,
que acomete pele e mucosas, causada por protozoários do gênero Leishmania, através
da picada de flebotomíneos. Segundo estudos clínicos e epidemiológicos, a deficiência
nutricional leva à maior probabilidade de desenvolver a doença, devido à imunidade
debilitada. Por outro lado, alguns estudos têm sugerido uma correlação entre a LTA e
sobrepeso/obesidade. Por isso, devido a controvérsias, é necessário que haja uma
investigação, para verificar uma possível correlação. Objetivo: Correlacionar o estado
nutricional com o risco para LTA.Metodologia: Trata-se de um estudo caso-controle,
realizado com pacientes, com faixa etária acima de 18 anos, residentes no município de
Barbalha (Ceará), atendidos no ambulatório de Patologia Tropical, na Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Cariri. Em relação ao grupo controle, será
selecionado em outros ambulatórios na Faculdade de Medicina, que esteja realizando
consultas de rotina, e que seja do mesmo sexo e mesma faixa etária dos pacientes
correspondentes. Resultados:Atualmente, tem-se uma amostra de 38 pacientes
diagnosticados
com
LTA.
Destes,
15
(39,5%
aproximadamente)
têm
sobrepeso/obesidade (23,7% têm sobrepeso, 13,1% têm obesidade tipo Ie 2,6% têm
obesidade tipo II), podendo-se observar uma taxa significativa de pacientes com estado
nutricional deficiente.Considerações Finais: Tendo em vista os estudos anteriores e os
resultados parciais deste estudo, pode-se inferir que pode haver alguma correlação entre
sobrepeso/obesidade e o desenvolvimento da LTA, sendo necessário o prosseguimento
e
término
deste
estudo,
para
confirmar
essa
hipótese.
Palavras-chave: Estado nutricional. Leishmaniose Tegumentar Americana. Sobrepeso.
Obesidade.
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TRAÇADO CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO EM PORTADORES DE LEISHMANIOSE
TEGUMENTAR AMERICANA EM BARBALHA, CEARÁ – UM ESTUDO
RETROSPECTIVO

João Vitor Cândido Pimentel
Cícero Roberto Pinheiro Grangeiro Júnior
Cláudio Gleidiston Lima da Silva

Inquéritos epidemiológicos prévios apontam que no Nordeste brasileiro o Ceará se destaca em
casos de Leishmaniose Cutânea Americana (LCA). Corroborado com os dados do Ministério da
Saúde, o Sul do Ceará desponta com elevada incidência de LCA, destacando-se o Município de
Barbalha. O presente trabalho de pesquisa objetivou a construção de um perfil clínico e
epidemiológico dos pacientes acometidos pela enfermidade. Foram analisadas as informações
provenientes dos prontuários do Ambulatório de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do Cariri, situada no município de Barbalha, entre os períodos de 2009
a 2014. Inicialmente, a busca por prontuários com suspeição clínica de Leishmaniose resultou
em 456 pacientes. Depois de uma análise mais acurada dos prontuários, 93 foram excluídos e
363 foram incluídos na amostra final. Após critérios de inclusão 93 foram excluídos. O estudo
mostrou que a LCA é prevalente em agricultores do sexo masculino, baixo nível de educação,
rurícolas. 80,44% apresentavam lesões ulceradas únicas, amiúde em membros inferiores. 49,8%
apresentaram adenomegalia, associada ou não à pródromos clínicos de infecção. Com o estudo
concluiu-se que a LCA em Barbalha apresenta o seguinte perfil: maior incidência em homens
rurícolas, entre 20 e 40 anos, com baixo grau de escolaridade, amiúde lesão única em membro
inferior e menor de 3,0 cm, com ou sem adenopatia. Postula-se, pois, que o perfil da LCA em
Barbalha se aproxima ao descrito na literatura, exceto ao padrão bubônico observado localmente.
Este, merecendo melhores ensaios para seu entendimento.
Palavras-chave: Epidemiologia. Leishmaniose Tegumentar. Saúde Pública.
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ESTUDOS DE PROTEÍNAS ANIMAIS COM ATIVIDADES BIOLÓGICAS: ESTADO
DA ARTE E PERSPECTIVAS.

Micael Rodrigues de Lima
Clarisse Almeida Alves
Francisco Nascimento Pereira Junior

Um dos achados mais relevantes na área da bioquímica e da biologia molecular foi à descoberta
que tanto o metabolismo células são fundamentados e baseados na interação entre as proteínas.
Uma das principais características da grande maioria das proteínas é a habilidade que essas
moléculas possuem de se combinar especifica e reversivelmente a tantas outras moléculas. Nesse
contexto, não se deve deixar de mencionar as lectinas, moléculas capazes de “decifrar os
glicocódigos” codificados na estrutura dos glicoconjugados que compõem as membranas
celulares. O presente projeto realizou um levantamento bibliográfico dos recentes trabalhos
publicados em revistas especializadas nos últimos cinco anos sobre os estudos de caracterização
de proteínas de origem animal, com ênfase nas lectinas, identificando as principais atividades
biológicas avaliadas para estas proteínas. Para tanto, a pesquisa bibliográfica foi realizada nas
bases de dados SciELO, Science Direct, Scopus e ISI Web of Knowledge, ou sites de busca de
literatura acadêmica, como o Google Acadêmico. Pode-se observar que muitas funções têm sido
atribuídas as lectinas, tais como proteção contra patógenos, reconhecimento celular, reguladores
de crescimento. Atualmente estas proteínas têm mostrado aplicabilidades em diversas áreas
científicas, sendo muitas destas proteínas consideradas como ferramentas básicas para áreas de
ponta como a biotecnologia, tendo em vista suas várias propriedades. Diante do exposto, este
trabalho é de grande importância, visto que o levantamento bibliográfico dos trabalhos recentes
com estas proteínas fornece um conhecimento mais aprofundado sobre suas atividades biológicas
e suas potencialidades, além de contribuir para a formação de um banco de informações para a
formação de um grupo de pesquisa na área e sua consolidação na região da Chapada do Araripe,
área de rica biodiversidade, possível fonte de novas lectinas.
Palavras-chave: Levantamento bibliográfico. Bioprospecção. Proteínas. Lectinas
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ESTUDOS DE PROTEÍNAS VEGETAIS COM ATIVIDADES BIOLÓGICAS: ESTADO
DA ARTE E PERSPECTIVAS

Clarisse Almeida Alves
Micael Rodrigues de Lima
Francisco Nascimento Pereira Junior

As proteínas correspondem às macromoléculas mais abundantes entre os seres vivos, ocorrendo
em todas as células e suas respectivas partes. Uma das principais características da grande
maioria das proteínas é a habilidade que essas moléculas possuem de se combinar especifica e
reversivelmente a tantas outras moléculas. Nesse contexto, não se deve deixar de mencionar as
lectinas, um grupo de proteínas que se liga aos carboidratos de maneira específica e reversível,
desencadeando uma série de respostas biológicas. O presente projeto realizou um levantamento
bibliográfico dos recentes trabalhos publicados em revistas especializadas nos últimos cinco anos
sobre os estudos de caracterização de proteínas de origem vegetal, com ênfase nas lectinas,
identificando as principais atividades biológicas avaliadas para estas proteínas. Para tanto, a
pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados SciELO, Science Direct, Scopus e ISI
Web of Knowledge, ou sites de busca de literatura acadêmica, como o Google Acadêmico.
Muitas funções têm sido propostas para as lectinas, tais como proteção contra patógenos e
insetos, transporte e armazenamento de carboidratos, reconhecimento celular (dentro da célula,
entre células ou entre organismos), proteínas de reserva ou reguladores de crescimento.
Atualmente estas proteínas têm mostrado aplicabilidades em diversas áreas científicas, sendo
muitas destas proteínas consideradas como ferramentas básicas para áreas de ponta como a
biotecnologia, tendo em vista suas várias propriedades. Diante do exposto, este trabalho é de
grande importância, visto que o levantamento bibliográfico dos trabalhos recentes com estas
proteínas fornece um conhecimento mais aprofundado sobre suas atividades biológicas e suas
potencialidades, além de contribuir para a formação de um banco de informações para a
formação de um grupo de pesquisa na área e sua consolidação na região da Chapada do Araripe,
área de rica biodiversidade, possível fonte de novas lectinas.
Palavras-chave: Levantamento bibliográfico. Bioprospecção. Proteínas. Lectinas.
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EFEITO DA WOLBACHIA SOBRE O VÍRUS DA DENGUE E CHIKUNGUNYA:
ESTUDO DE METANÁLISE

Arthur Rafhael Amorim Alves Esmeraldo
Clarice Estácio Trummer Leandro Costa
Renata Rocha Virgulino
Francisco Roberto de Azevedo
Estelita Pereira Lima

A dengue, a febre amarela, a chikungunya e a zika são arboviroses causadas pelos vírus DENv,
FAv, CHIKv e ZIKAv, respectivamente, transmitidas ao homem através de vetores, sendo o
Aedes aegypti, o mais conhecido deles. Nesse âmbito, destaca-se a dengue pela sua distribuição
espacial e pelos maiores riscos de complicações na população geral. Mediante isso, grande é o
esforço empenhado para o controle do seu principal vetor, o Aedes aegypti. Novas tecnologias
estão sendo buscadas para esse fim, com ênfase no uso de mosquitos transgênicos e na infecção
com a bactéria intracelular Wolbachia pipientis. Dessa forma, o objetivo principal deste estudo
foi realizar uma metanálise da ação da Wolbachia sobre a carga dos vírus transmitidos pelo A.
aegypti. Para tanto, foi realizada uma busca em 14 bases de dados disponíveis no Portal de
Periódicos da Capes com os termos Aedes aegypti, mosquito control, genetic techniques,
Wolbachia, Transgenic Aedes, publicações no período de 2005 a 2015. Os critérios de inclusão
utilizados: publicação revisada por pares, ser de livre acesso, disponibilidade de dados, análise
da carga viral. Os critérios de exclusão, a saber: uso de metodologias tradicionais, estudos de
modelos matemáticos, revisões e comentários críticos, bem como artigos com resultados
insuficientes ou incomparáveis. Foram encontrados 206 artigos, mas na revisão sistemática só
foram incluídos 32 e, destes, apenas seis se referiam à avaliação do bloqueio viral e se
adequaram aos critérios de inclusão para a metanálise. Realizou-se tratamento estatístico com o
programa Bioestat 5. A metanálise dos seis estudos evidenciou que mosquitos infectados com a
Wolbachia possuem menor taxa de coinfecção com vírus da dengue e CHIKv, quando
comparados com mosquitos que não apresentam a bactéria (OR: 0,029; intervalo de confiança de
95% 0,015-0,055, p <0,0001). Dessa forma, pode-se inferir que a Wolbachia age como um fator
de proteção significativo contra a infecção, reduzindo a replicação de todas as cepas conhecidas
no mosquito vetor (DENv e CHICKv). Estudos com maior tamanho amostral são necessários
para melhor estabelecimento da proteção da Wolbachia sobre o A. aegypti em ambientes
naturais.
Palavras-chave: Dengue. Controle. Wolbachia.
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A CULTURA DIGITAL NA FORMAÇÃO EM JORNALISMO: DO ANALÓGICO AO
DIGITAL

Cícero de Sousa Ferreira Júnior
Paulo Eduardo Lins Silva Cajazeira

A transposição do analógico para o digital proporcionou uma reflexão sobre as novas resoluções
da cultura contemporânea e os desafios interpostos à educação frente a um universo de total
convergência. Os meios tecnológicos exercem extrema influência sobre as relações do processo
ensino aprendizagem na universidade. Nesse sentido, o campo educacional é estimulado a
repensar suas ferramentas metodológicas e adaptar o aluno a novas concepções de formação
superior.Neste estudo, fizemos uma análise do fazer jornalístico contemporâneo e as definições
de convergência nas produções de informação. Procuramos verificar qual o nível de cultura
digital dos estudantes de Jornalismo da Universidade Federal do Cariri (UFCA) frente ao uso de
dispositivos móveis e plataformas web através de um questionário qualitativo. E por fim
comparamos as ideias de formação digital presentes nos estudantes dos quatro semestres de
jornalismo, no ano de 2016, a fim de mapear a utilização de ferramentas de convergência no
processo de graduação.Como procedimento, utilizou-se ainda a pesquisa exploratória de caráter
crítico e analítico. Seguindo essa orientação a pesquisou segui três passos: 1) Análise histórica
do fazer jornalismo na contemporaneidade; 2) Aplicação de um questionário para medir o nível
cultural dos estudantes de Jornalismo da UFCA; 3) Análise do resultado dos questionários das 04
salas de Jornalismo presentes no semestre 2016.1. Os graduandos de jornalismo da UFCA
quanto mais próximo vão ficando da colação de grau, mais ferramentas digitais utilizam nas
disciplinas. Tanto por causa do aumento da disposição de aparatos necessários para o manuseio
de plataformas web quanto pelo crescimento do nível de noção digital por parte dos estudantes.
Há uma abertura e curiosidade para o uso de ambientes virtuais e disposições móveis com o
pensamento de complementar as aulas de graduação de jornalismo. Porém, mesmo com esse
entusiasmo, há, ainda, a pouca cultura digital por parte dos graduandos.
Palavras-chave: Convergência. Cultura Digital. Formação Superior.
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A EMERGÊNCIA DA ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO: AS
CAUSAS, OS SIGNIFICADOS E OS EFEITOS EM ANÁLISE

Francisco Rodolfo Xavier Ramalho
Prof. Jeová Torres Silva Júnior

O propósito deste artigo é apresentar e discutir as causas, os significados e os efeitos de um novo
modelo de regulação das relações de troca, posse, trabalho, produção e consumo que está
emergindo nesta década de 2010, em todo o mundo. É a chamada Economia do
Compartilhamento. De acordo com Owyang et alli (2013, p. 9-13), trata-se de modelo
econômico baseado no comércio de bens e serviços de pessoas para pessoas e não mais, somente,
das empresas para clientes. Esta economia do compartilhamento está reformulando a relação
entre vendedores e compradores, expandindo as transações e redesenhando os padrões de
consumo, impactando na forma de fazer negócios. Em termos metodológicos, este artigo se
baseia em pesquisa bibliográfica acerca do tema. Aprofundamos as análises a partir de uma
revisão de literatura de artigos, livros, revistas e relatórios técnicos e documentos online em
língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola a fim de introduzir a temática emergente da
economia do compartilhamento e sistematizar um conjunto disperso de dados. Destarte, a partir
de nossas análises preliminares já é possível verificar que a economia do compartilhamento
coloca-se como uma alternativa às fragilidades do modelo econômico capitalismo tradicional de
sobrevivência perante as mudanças e evoluções alcançadas pelo homem nas últimas quatro
décadas. O poder das redes e da internet, o momento econômico desfavorável à visão racional
egocêntrica e a necessidade de um desenvolvimento sustentável colocam-se como os três pilares
para o crescimento das práticas de compartilhamento de bens e serviços ao redor do mundo. E
exemplos não faltam do impacto deste novo modelo econômico de relações de trabalho,
produção e consumo, através das modalidades decarpooling (a utilização partilhada de
automóveis), de colodging (compartilhamento de espaço para hospedagem), de coworking
(compartilhamento de área de trabalho e recursos) ou de crowdfunding (financiamento
colaborativo de projetos).
Palavras-chave: Economia do compartilhamento. Economia colaborativa. Economia plural.
Consumo colaborativo. Inovação disruptiva.
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DO PAPEL AO LIVRO ELETRÔNICO: A INTRODUÇÃO DA LEITURA DIGITAL EM
BIBLIOTECAS

Maria Suellen Alves Lôbo
Prof. Orientador David Vernon Vieira

RESUMO
O livro é indiscutivelmente um dos principais portadores de informação, e vem sofrendo
alterações em seu formato ao longo dos anos, ajudada pela imprensa, que se configurou como
uma tecnologia revolucionária ao viabilizar um maior acesso e disseminação da informação,
determinou novos paradigmas que marcaram a história do pensamento humano. No entanto, o
avanço da tecnologia apresentaria uma nova forma de registrar a informação, gerando polêmicas
e mudanças quanto ao seu acesso e uso: E-books ou electronic books. Seguindo essa tendência,
as bibliotecas digitais são vistas como instituições capazes de vencer as barreiras naturais,
espaço-temporais, impostas a objetos físicos (livros, estantes, salas, prédios), permitindo novas
vertentes para execução de seus trabalhos. Um exemplo disso: são os acessos remoto e
colaborativo ao conhecimento (e-books e dentre outros documentos), e também a personalização
do acesso aos seus recursos. Essas instituições se deparam com o desafio de incorporar esse
contexto formado por diversas mídias ao seu acervo, buscando oferecer aos seus usuários uma
nova alternativa de portabilidade da informação representada principalmente pela leitura digital.
O presente trabalho fomentou sua proposta metodológica através da revisão e análise de
literatura, levando em consideração periódicos da área de Ciência da Informação que abordam o
processo evolutivo do livro na promoção da leitura digital em bibliotecas. Tendo como pano de
fundo o objetivo de apresentar a importância da inserção da leitura digital nas bibliotecas. Esse
processo ainda é, e continuará sendo por um bom tempo propulsor de discussões longas e
sistemáticas. É de suma importância lembrar que o advento da era digital não irá substituir o
material impresso, pois ambos são somatórios e não fatores de exclusão. Devem ser
contemplados como um espaço agregador e facilitador para o acesso da informação.
Palavras-Chave: Livro eletrônico. Livro impresso. Bibliotecas.
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UFCA E ENSINO MÉDIO – COMPARTILHANDO HISTÓRIAS, APROXIMANDO O
FUTURO

Waléria Ma Menezes de Morais Alencar
Ellen Saraiva Mendes
Ester Burmann Faustino
Gabriel Ferreira Leite

Muitos jovens de escolas públicas ainda demonstram um baixo ingresso nas Universidades
públicas. Esse fator pode estar associado ao ingresso precoce no mercado de trabalho, ou ainda a
falta de conhecimento sobre as possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional dentro
da universidade. Aproximar a Universidade do ensino médio implica levar para o cotidiano
escolar experiências próprias do campus universitário, na sua diversidade de ações -Ensino,
Pesquisa, Extensão e cultura. As atividades ocorreram em instituições públicas de ensino médio
na cidade de Juazeiro do Norte. A universidade foi apresentada de forma lúdica e criativa em
seus diversos aspectos, auxiliando os jovens no processo de escolha profissional. Ao longo de
quatro dias foram realizadas oficinas de informação profissional ministradas por diversos alunos
ligados aos institutos da UFCA. O público alcançado - 500 jovens de terceiro ano do ensino
médio - as ações foram acompanhadas pelos bolsistas do PIBIC – Ensino Médio sendo este o
nosso universo de pesquisa. Os bolsistas aplicaram breve questionários que buscavam investigar
aspectos relacionados ao projeto de vida, escolha profissional e conhecimentos sobre programas,
projetos e os cursos da UFCA. Com a finalidade de avaliação, foi aplicada uma entrevista com
diversos atores envolvidos, como gestores, alunos. Como resultado foi identificado um maior
conhecimento sobre a universidade em suas ações integrais. As oficinas de informação
profissional realizadas pelos alunos da UFCA facilitaram a desconstrução de mitos sobre os
cursos, incentivando a inserção na vida universitária. Gestores da Crede e Pró-reitora de Ensino
relatam o aumento visível no número de ingressante chegando a ocupar 100% das vagas no ano
de 2016. Dentro dos objetivos do projeto é observado a eficiência das ações de promoção e
compartilhamento das experiências sobre o ambiente universitário para fortalecer o projeto de
vida de jovens do Ensino médio do segmento público.
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A INTERDISCIPLINARIDADE NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
DOCENTE DE LICENCIANDOS DAS ÁREAS DE CIÊNCIAS NATURAIS
Isaque Silva Xavier
Maria Iracema Pinho de Sousa

Esta pesquisa tem como intuito inserir em ambiente escolar um estudante de licenciatura a fim
identificar como se dá a aprendizagem significativa de conteúdos científicos e pedagógicos no
viés interdisciplinar, tendo em vista a relação que este aprendizado pode ter com as questões que
envolvem a formação da identidade profissional do futuro licenciado. A pesquisa se fundamenta
nos estudos teóricos de AUSUBEL (1963) e WIRTZ (1937), com seus conceitos de
aprendizagem significativa e interdisciplinaridade, entre outros que discutem a importância da
formação interdisciplinar do professor contemporâneo. A pesquisa tem como objetivo, relacionar
as contribuições, que os alunos do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais da
UFCA, poderão oferecer para a sociedade nos pontos que envolvem formação da identidade,
habilidades e competências no exercício da docência. A metodologia é de caráter qualitativo, na
qual terá como fonte os dados observados em campo a partir de inserção no ambiente cultural de
uma instituição escolar e também no campos de Brejo Santo com os estudantes. Podemos
apresentar como resultado parcial o mapeamento das entrevistas realizadas junto aos estudantes
de três turmas do primeiro semestre do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências
Naturais, contendo seus interesses em cursar uma licenciatura. O momento atual é de elaboração
de questionários que servirão como instrumentais que colherão as opiniões de professores de
uma escola e de estudantes de graduação sobre a identidade do profissional docente em áreas
diversas. Concluímos que ainda será necessário um envolvimento maior com os sujeitos de
pesquisa, no âmbito do curso de licenciatura interdisciplinar, bem como, na escola, local por
excelência de formação de professores em suas práticas docentes a fim de atingirmos os
objetivos propostos para a pesquisa.
Palavras-chave: Identidade Docente. Interdisciplinaridade. Estudantes. Licenciatura.
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O LIVRO ELETRÔNICO NAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: BREVES
CONSIDERAÇÕES

Fabíola da Silva Costa
Prof. Orientador David Vernon Vieira

Resumo
O presente artigo traz breves considerações sobre conceitos utilizados dentro da literatura
relacionada com Livro Eletrônico (e-book, ou Livro Digital), a aceitação e o levantamento de
questões de como está sendo feita a sua inserção nas bibliotecas universitárias brasileiras, desde
o seu impacto inicial aos usuários aos seus benefícios ocorridos a partir da versatilidade e
mobilidade oferecidas por esse suporte informacional enquanto objeto da pesquisa. Trazendo de
forma clara o posicionamento das editoras com relação à procura pelo material em formato
digital, reunimos alguns autores que trataram da temática, tendo como objetivo apresentar
conceitos sobre o uso de livros eletrônicos em bibliotecas universitárias. Utilizando-se da
metodologia de revisão da literatura, para enfim basear-se em pesquisas já realizadas em eventos
da área de Ciência da Informação no país e levantar possíveis questionamentos para futuras
indagações. Dentro dos resultados e discussões destacamos o papel da biblioteca universitária
enquanto centro de pesquisa na universidade, trazendo também conceitos de bibliotecas digitais e
serviços de bibliografia digital e alguns dados importantes encontrados no Portal de Periódicos
da Capes que demonstram a procura cada vez maior por conteúdo digital, bem como
levantamento em sítios web das universidades: UFCA-Universidade Federal do Cariri; Uni Leão;
e URCA- Universidade Regional do Cariri, chegando à conclusão de que o cenário está em fase
inicial aqui na região do Cariri, e desta forma percebe-se que a aceitação dos e-books como
suporte informacional acadêmico está ocorrendo de forma positiva.
Palavras-chave: Livro Eletrônico. Biblioteca Universitária. Livro Digital.
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FILOSOFIA COMO ATO DE CRIAÇÃO DE CONCEITO: O COGITO
DE DESCARTES

Daniela Duarte Marinho
Luiz Manoel Lopes

O presente trabalho apresenta as conversações desenvolvidas no Projeto de Pesquisa: “A
concepção de gênese em Gilles Deleuze” dentro do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica – PIBIC, do Centro Nacional de Desenvolvimento Tecnológico – CNPq,
desenvolvido pela Universidade Federal do Cariri – UFCA em 2014. Os diálogos aconteceram
com o objetivo de ressaltar o que escreveram Gilles Deleuze e Félix Guattari, em parceria, no
livro intitulado “O que é a filosofia?” sobre o papel do filósofo: aquele que cria conceitos. Desse
modo, a filosofia, segundo Deleuze, é um ato de criação de conceitos. Considerando esta
afirmação, mostramos como o “Penso, logo existo”, em Descartes, é um conceito constituído por
vários componentes – eis o conceito de Cogito. Entendendo em primeira instância que não há
conceitos simples e que todos são definidos pelos componentes que o pertencem, além de que
cada conceito é uma multiplicidade. Vale salientar que os conceitos não são criados a partir do
nada, eles representam o resultado de se filosofar, é quase como o produto da filosofia. Neste
sentido, o presente trabalho mostrará como se dá esse ato de criação, tomando como exemplo o
conceito criado pelo filósofo Descartes.
Palavras - chave: Conceitos. Criação. Filósofo. Cogito.
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IDEIA E AFETO EM SPINOZA

Magna de Souza Brito
Luiz Manoel Lopes

O presente resumo apresenta o modo como Deleuze lida com a filosofia. O autor destaca que os
filósofos criam conceitos para melhor expor os problemas com os quais se deparam, sobretudo
para afastarem-se ligeiramente do caos. A filosofia é ato de criação de conceitos, assim sendo
procuramos destacar o modo como elucida a distinção entre os conceitos de Idéia e afeto em
Baruch Spinoza (1632-1677). Idéia, nominalmente conceituada, é definida por sua terminologia
usual como forma ou modo de pensamento representativo, ou seja, entre a realidade perceptível e
o pensamento, é a maneira como aquela é ‘impressa’ neste, através da representação, não se
confundindo, pois, com o objeto representado. É chamada de realidade objetiva. Afeto em sua
conceituação nominal é a forma ou modo de pensamento não-representativo. À definição real de
idéia a realidade formal da idéia, onde a idéia é em si mesma, posto se ela é representação de
algo, ela é algo que representa. Vista em si mesma, a idéia segundo Spinoza apresenta-se em
graus de realidade ou de perfeição, aferindo-se daí a força de existir ou potência de agir. A
realidade formal da idéia tem caráter intrínseco, posto a considerar em si mesma. Já a realidade
objetiva pressuposta pela representação tem caráter extrínseco, porquanto considera a
representação mediadora, embora não a confunda com seu objeto. Ambas estão intrinsecamente
ligadas, mas não são a mesma coisa. Afeto para Spinoza é a ‘variação’ (termo cunhado por
Deleuze) contínua da força de existir ou da potência de agir. Essa flutuação de graduação de
realidade ou de perfeição das idéias se dá numa linha de sucessão de idéias, donde a expressão
spinozana ‘autômatos espirituais’ porque há em nós idéias que se sucedem todo o tempo. Nessa
linha contínua de variação, as flutuações de graus de perfeição são diretamente proporcionais à
potência de agir ou à força de existir, com o aumento do grau de perfeição há o aumento da
potência de agir ou da força de existir. O foco está na variação, posto definir o afeto, que por sua
vez constitui a variação, numa complexa e imbricada relação que não se resume a mera sucessão
de idéias.
Palavras-chave: Deleuze. Spinoza. Idéias. Fetos.
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A ÉTICA DA VERDADE E AS PRÁTICAS DE SI EM FOUCAULT E LACAN

Cícera Ferreira de Sousa
Jonathan Sales da Silva
Regiane Lorenzettti Collares

A retomada teórica do cuidado de si (epiméleia heautoû) do mundo antigo a partir das preleções
de 1981-82 ministradas por Foucault no Collège de France, compiladas como "Hermenêutica do
Sujeito", demarca o estudo de práticas de si circunscritas aos séculos I e II de nossa era, e
envolve o exame de uma série de técnicas, práticas e dispositivos que se dariam em uma
participação ativa e continuada, de duração variável, entre um e outro. Este outro poderia ser
tanto um amigo, um mestre, um médico da alma, ou alguém que em uma situação de
proximidade, cumpriria uma relação ética cujo maior efeito seria de garantir a possibilidade de
autoconstituição do sujeito e produção de meios de resistência ao caráter indutor das relações de
poder. Dentro desta perspectiva do cuidado de si, do sujeito que produz sua verdade, Foucault
reconhece que Lacan foi o único depois de Freud a querer recentralizar a questão da psicanálise
precisamente nas relações entre sujeito e verdade. Sendo assim, para Lacan, de modo mais
destacado no seminário Ética da Psicanálise (1959-60), se examina a prática psicanalítica
fundamentada em uma ética da verdade do desejo em detrimento da moral, das normas e padrões
de condutas. A pesquisa desenvolvida a partir do estudo de Foucault e Lacan pode ser resumida
nos seguintes aspectos: produção de efeitos políticos a partir da ética da verdade, a veridicção
como perspectiva crítica da ética contemporânea e, por fim, o alcance de uma "espiritualidade
política" que diz respeito à questão do governo de si mesmo e dos outros e da equação do
problema de como podemos, livre das relações de domínio, ser singularmente.
Palavras-chave: Práticas de Si. Verdade. Ética. Psicanálise.
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AUDITORIA DE IMAGEM ORGANIZACIONAL E A CONSTRUÇÃO SOCIAL DE UM
TERRITÓRIO LOCAL DE ATUAÇÃO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA NO CARIRI
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Este trabalho pretende evidenciar os resultados da auditoria de imagem realizada nas bibliotecas
públicas das cidades de Crato e Juazeiro do Norte, como pressuposto para a construção de um
território local de atuação. Trata-se da segunda parte do projeto: “Sociedade da informação e
territorialidade: construção social de um território local de atuação para a biblioteca pública no
cariri cearense”. Trata-se de uma pesquisa exploratória cuja primeira fase foi a revisão
conceitual. Na segunda fase aplicou-se dez questionários com quinze perguntas fechadas
envolvendo a escala de Likert de quatro pontos, sendo 1 para resposta negativa e 4 o mais
positiva possível. O objetivo da pesquisa foi avaliar o estado de pertencimento dos servidores das
bibliotecas públicas investigadas. Os dados analisados apontam para um resultado positivo
quanto ao conhecimento e pertencimento dos funcionários da biblioteca pública na sociedade.
Quanto a missão da biblioteca pública em que trabalham 30% dos funcionários “conhece mais
ou menos”, 40% “conhece bem”, 30% “conhece muito bem” e nenhum afirmou desconhecer. Os
respondentes destacam que os pontos fortes da instituição são os “serviços oferecidos” e o
“relacionamento com a clientela”. Com relação ao destaque da sua unidade de informação, 40%
afirmam que ocupa uma posição de liderança perante as demais. Entende-se que a biblioteca
pública de um município deve manter um relacionamento estreito com o seu entorno e clientela
em geral. Que esta aproximação ajudará a fortalecer os vínculos que conduzirão a um estado de
pertencimento local. Por fim, acredita-se que estes resultados contribuirão para a fase
intermediária e final do projeto que envolve ouvir a clientela e estabelecer os parâmetros para a
construção de um território local de atuação da biblioteca pública na sociedade caririense.
Palavras-chave: Biblioteca Pública e Territorialidade. Biblioteca Pública. Auditoria de Imagem
Pública.
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A Biblioteconomia é área que estuda a sistematização, a representação, uso e disseminação da
informação, analisando, organizando e administrando informações em bibliotecas, centros de
documentação, sites, bancos de dados, entre outros. O curso de Biblioteconomia está na região
do Cariri desde 2006, mais precisamente na cidade de Juazeiro do Norte, e compõe a
Universidade Federal do Cariri. Mediante a um problema comum de evasão, que enfrentam
grande parte dos cursos de graduação das universidades federais, foi realizada, pelos bolsistas do
PIBIC Ensino Médio e do Programa de Educação Tutorial – PET de Biblioteconomia, uma
pesquisa na Escola de Ensino Médio Presidente Geisel (Polivalente), com o objetivo de
identificar, por parte dos alunos, o conhecimento pelo curso de Biblioteconomia. Fazendo uso da
metodologia de estudo de caso, a primeira parte da pesquisa buscou apontar uma das causas da
evasão que, segundo Bardagi e Hutz (2005) é o desconhecimento do aluno pela graduação que
opta para cursar. Assim, foram aplicados 289 questionários, com as turmas de 3º ano do
Polivalente, nos turnos manhã/tarde. Os resultados apontaram quais os cursos, entre as 13
graduações ofertadas pela UFCA, se destacam como preferência entre os estudantes. O
questionário permitia a escolha de 1ª e 2ª opções de graduação e, entre estas, o curso de
Biblioteconomia foi marcado como uma das opções por 24 (8%) dos respondentes, mesmo que
87 (30%) dos respondentes tenham assinalado conhecer o curso. Ao final das questões foi
apresentada uma breve exposição da área e suas características profissionais e uma questão que
interpelava se, mediante aquela apresentação, o aluno optaria pelo curso como uma das opções
do Sisu: 93 (32%) responderam que sim, evidenciando o quantitativo de 69 alunos (288%) que
escolheriam o curso como uma das opções, após sua apresentação, em relação aos iniciais 24
(8%) respondentes. Constatamos com esse resultado que a Biblioteconomia ainda é pouco
conhecida, e esse desconhecimento se dá pela falta de visão que se tem do profissional
bibliotecário, sinalizando a necessidade de maior divulgação do curso.
Palavras-chave: Biblioteconomia. Ensino Superior. Evasão escolar.
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UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE OS EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS ARTESANAIS NOS AGRUPAMENTOS MUSICAIS
TRADICIONAIS DO CARIRI CEARENSE
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Os instrumentos dos agrupamentos musicais tradicionais do Cariri cearense compõem o conjunto
de elementos que os caracterizam. Com o passar dos anos, o risco de uma “perda” dessa
identidade cultural vem transformando-se em uma ameaça, dada a importância dos instrumentos
à estética sonora e visual de cada grupo. As modificações que os mesmos têm sofrido nos
últimos anos nos mostra alterações sentidas pelos novos timbres; seja pela substituição ou
incorporação de novos materiais aos instrumentos já tradicionais, ou pela adesão de um novo
instrumento musical. Sendo a música um traço forte dentre os elementos caracterizadores, os
instrumentos e seus timbres são fundamentais. A pesquisa identifica quais são estes
instrumentos, que materiais são geralmente utilizados para a sua confecção e por quais outros
estão sendo substituídos. Finalmente, verifica qual o impacto e a repercussão destas
modificações na identidade dos agrupamentos dos quais fazem parte. O intuito é entender até que
ponto é possível afirmar que as “raízes” destes agrupamentos musicais tradicionais, são de fato
raízes ligadas à flora da Chapada do Araripe, que outrora fornecia a matéria prima necessária
para a confecção dos instrumentos musicais artesanais tão comuns nestes grupos. E, ainda que
várias ações já tenham sido realizadas em prol da manutenção artística e cultural desses
agrupamentos, vale salientar a importância de se redobrar os cuidados com o fazer musical na
região, principalmente, daqueles grupos que a fazem de modo singular. A investigação tem sido
realizada por levantamento bibliográfico, pesquisa etnográfica (trabalho de campo), atividades
práticas de confecção de instrumentos e análise dos dados obtidos. Até agora pode-se afirmar
que a principal hipótese apresentada pode ser comprovada: que as modificações dos
instrumentos causam consideráveis transformações nos grupos. O que não é possível definir
ainda é qual a repercussão disso para o agrupamento musical e para a cultura local.
Palavras-chave: Instrumentos musicais. Luthiers do Cariri. Agrupamentos musicais.
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