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EDITORIAL

A produção do CONHECIMENTO, o fomento à inovação e o
desenvolvimento tecnológico concebem importantes fatores para o
desenvolvimento e competitividade de países e empresas. As novas
descobertas promovem a geração de produção e renda por meio
de sua aplicação prática, trazendo modernização e crescimento.
Nesse contexto, a Universidade exerce um papel primordial no
incentivo à busca do novo, a partir dos conhecimentos, teorias e
tecnologias existentes.

A UESPI incentiva a pesquisa e inovação por diversos programas.
Podemos destacar os 05 Mestrados Profissionais em Rede
atualmente em funcionamento, gerando produtos como resultado,
além do fomento por meio de bolsas de Iniciação Científica e de
Pesquisa em Inovação, que atualmente contemplam 207 projetos.
Atualmente são cerca de 662 pesquisas em execução, cadastradas
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

O projeto Universidade que Pesquisa da Universidade Estadual do
Piauí traz uma extraordinária oportunidade para que a comunidade
acadêmica possa apresentar à sociedade Piauiense o trabalho que
ela desenvolve e como pode contribuir para melhorar a
competividade e o desenvolvimento do nosso Estado.



Por Luan Rodrigues
Pesquisadores da UESPI desenvolvem
projeto utilizando mudas de tomate
produzidas em substrato à base de
paú de Babaçu. 

Por Clayton Gomes
Estudante da UESPI cataloga e
legenda mais de 100 fotografias do
Museu do Trem, em Parnaíba
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O avanço das pesquisas realizadas no

ambiente Universitário tem resultado em

bons frutos para a sociedade piauiense

e, em particular, para a cidade de

Uruçuí-PI.

Nessa primeira reportagem sobre

pesquisas desenvolvidas na Universidade

Estadual do Piauí (UESPI), vamos tratar

sobre a pesquisa intitulada “Mudas de

tomate (Lycopersicon esculentum)

produzidas em substrato a base de paú

de babaçu”, Coordenada e executada 

pela Professora Anarlete Ursulino Alves,

juntamente com sua orientanda, Aila Diniz, que

são do Curso de Engenharia Agrônomica da

UESPI - Campus de Uruçuí.

A pesquisa fez parte do Programa Institucional

de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) de

agosto de 2020 a agosto de 2021. 

A professora destaca que, desde sua chegada

ao Piauí, em 15 de maio se 2012, trabalha com

substratos regionais, pois segundo ela, o Estado

dispõe de uma considerável demanda de paú

de buriti, paú de babaçu, que são substratos

retirados da palmeira decomposta dessas

plantas. “O Piauí é uma região muito rica tanto

em babaçu, quanto em buriti, e foi comprovado

cientificamente que eles são riquíssimos em 

Por Luan Rodrigues



minerais. É uma fonte de adubação

inquestionável e tem as características

adequadas para produção de muda

substrato poroso com boa drenagem,

rico em nutrientes, que são essenciais

para os desenvolvimentos iniciais das

plantas, então, a gente tem seguido essa

linha de pesquisa”, explicou a Professora.

A estudante do oitavo período do curso

de Engenharia Agronômica, Aila Diniz, é

uma das pesquisadoras no projeto. Ela

afirma que o desenvolvimento da

pesquisa com diferentes tipos de

substratos na produção de mudas já

vinha sido idealizado pela professora

Anarlete Alves, que é sua orientadora na

pesquisa. Segundo Aila, a ideia da

pesquisa surgiu após observação do alto

consumo de hortaliças e o alto custo dos

vegetais. A partir desses pontos, elas

uniram o útil ao agradável.

“A gente pensou no cultivo de tomate, que é

uma hortaliça que se faz presente na mesa da

família brasileira.  Fizemos a pergunta: __ Por

que não utilizar substratos nativos?. Então

pensamos em decompostos de babaçu e buriti,

que são plantas nativas do Nordeste e,

predominante na região do Piauí. Os

decompostos são chamados de paú e

conseguimos demonstrar bons resultados,

podendo ser utilizados por pequenos

produtores”, pontuou.

De acordo com Aila, a pesquisa foi realizada na

Uespi - Campus Uruçuí, por um período de um

ano com estudos sobre o mesmo e foi

implantado e avaliado em um período de 4

meses. “Utilizamos delineamento experimental

em bloco casualizado, em bandejas de isopor,

em uma casa de vegetação coberta instalada

na própria instituição”.

Professora Anarlete Alves: Coordenadora da Pesquisa

Aila Diniz/ Aluna Pesquisadora Foto: Redes Sociais Aila

06





Segundo a Professora Anarlete Alves, o

campus dispõe de um ambiente coberto

e foi possível acondicionar as mudas na

fase inicial até a fase do plantio. “O

objetivo dessa pesquisa foi fornecer ao

pequeno produtor da agricultura familiar

opções para estarem produzindo mudas

de qualidade e com o preço acessível,

porque os pequenos produtores têm esse

material disponível nas suas

propriedades, então, eles já não

precisam adquirir um substrato para

produzir as mudas. Eles podem adquirir

esses substratos que já estão disponíveis

nas suas propriedades”. 

A pesquisa utilizando mudas de tomate

(Lycopersicon Esculentum) produzidas em

substrato a base de paú de babaçu foi

publicada em um evento científico da UESPI.

Aila Diniz reitera afirmando que a prática do

experimento ainda gera lucro a quem

desenvolve o plantio das mudas. 

“Assim, o pequeno produtor da agricultura

familiar terá mais opções na produção de

mudas de qualidade e com preço mais

acessível”.

Casa de Vegetação coberta - Local onde é abrigado o
material de pesquisa.

Delineamento experimental em bloco casualizado, em bandejas
de isopor.
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Pesquisar é investigar, estudar e

descobrir. É também conhecer o até

então desconhecido, apresentá-lo e

valorizá-lo. Além disso, é observar

problemas, contribuir com a resolução

deles e inspirar novas pesquisas. E é a

partir desses pontos que surgiu o projeto

PIBIC “Fotografias do Museu do Trem em

Parnaíba-PI: olhares historicizados sobre

acervos e imagens”, da estudante Maírla

Silva, do 6º bloco de Licenciatura em

História, no campus Alexandre Alves de

Oliveira, em Parnaíba-PI. Sua pesquisa

tem como principal objeto de estudo as

fotografias relativas à Estrada de Ferro

Central do Piauí, presentes no Museu do 

Trem, também localizado no município 

 litorâneo.

A pesquisadora de 22 anos conta que o

interesse pelo tema teve início com as histórias

contadas pelo pai e avô à respeito da Estrada,

que funcionou por mais de 60 anos no Piauí, até

o ano de 1982. O transporte ferroviário, por

sinal, foi fundamental para o desenvolvimento

econômico regional, transportando tanto

pessoas quanto mercadorias. Por meio desses

trilhos, é possível contar histórias de diversas

cidades piauienses, entre elas Parnaíba.

“As histórias que eles me contavam, o

sentimento de nostalgia perceptível e o brilho

nos olhos enquanto falavam, me incentivaram a

ler mais sobre o tema.

Por Clayton Gomes
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E o desejo de pesquisar aumentou mais

ainda após ler várias pesquisas sobre a

Estrada. E aí abriu o processo de bolsas

PIBIC e casou perfeitamente o meu

desejo com o do meu orientador, Profº
Felipe Ribeiro, que tem como linha de

pesquisa o mundo do trabalho. Então,

defini com ele que falaríamos sobre o

universo do trabalho na Estrada, pois não

havia pesquisas a respeito disso”, disse.

Sobre o seu orientador, a estudante

destacou quão importante ele tem sido

na produção da pesquisa e como é a

relação entre eles. “Ele é um professor

maravilhoso e muito prestativo. Desde o

primeiro momento, que eu falei para ele

que eu queria desenvolver um projeto,

ele disse de cara: __”Vamos, a gente

desenvolve o que você quiser!’. Então

isso me dá muita confiança e

propriedade para escrever sobre

qualquer assunto relacionado à Estrada

de Ferro Central do Piauí, porque ele

está aqui comigo e vai me apoiar,

pesquisar junto comigo, então só tenho a

agradecer”, contou.

Segundo o Professor Adjunto de História

da UESPI, Coordenador Adjunto da

Licenciatura em História do campus de

Parnaíba, Coordenador Acadêmico local

do Mestrado Profissional em Ensino de

História (PROFHISTÓRIA) da UESPI e

orientador de Maírla Silva, Profº Felipe

Ribeiro, tem sido um prazer imenso

trabalhar com a jovem pesquisadora.

“Ela é uma estudante que ama o tema, que ama

pesquisar, que é bastante dedicada, então tem

sido muito prazeroso orientá-la e aprender

junto nesse processo. Tem sido de grande

felicidade pesquisar junto com ela a respeito

do trem e sua memória na cidade, sua

importância, sua simbologia – na época, o trem

era sinônimo de modernidade e progresso –,

instigar o imaginário das pessoas”, declarou.

O orientador destaca, ainda, que a pesquisa

trará novos desdobramentos e incentivará

novas pesquisas. “A UESPI é fundamental no

processo de provocar reflexões na sociedade,

valorizar grandes histórias e pessoas, além de

buscar soluções para determinadas

problemáticas. Pesquisas científicas como a da

Maírla contribuem com mudanças significativas

na sociedade, por isso a necessidade de cada

vez mais incentivá-las e valorizá-las”, afirma. 

Operários trabalhando;
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No início, ainda não havia uma definição

por parte da pesquisadora de que

direção exatamente seguir, mas logo foi

definida a partir de visitas ao Museu do

Trem, onde antigamente era a estação

de trem. A estudante observou que a

grande maioria das fotografias presentes

no Museu carecia de informações

importantes, como data, fotógrafo (a),

descrição, identificação do local e dos

personagens retratados. A partir do

problema observado, a aluna se dedicou

a classificar mais de 100 imagens em

séries temáticas e legendá-las, com o

propósito de construir narrativas

históricas a partir delas. Com isso,

busca-se conhecer e valorizar todos os

componentes presentes nas fotografias.

A pesquisadora afirma que a ideia é 

disponibilizar todas essas imagens ao Museu no

Trem nos próximos meses. “Nós fizemos um

catálogo, onde a gente coloca essas

fotografias e palavraschave acerca dessas

imagens. Nós ainda não finalizamos, porque

faltam cerca de 30 fotos a serem descritas,

mas em breve estarão à disposição do Museu”,

pontuou.

Campanha de incentivo à travessia segura na ferrovia

A estudante conta que, desde o primeiro

momento, toda essa pesquisa tem sido muito

leve e satisfatória. “Eu me sinto muito bem

pesquisando sobre esse tema, pois acho muito

interessante. Além do PIBIC, estou escrevendo a

minha monografia sobre esse assunto, pois

acho bastante importante que discutamos e

valorizemos isso. E essas pesquisas têm

contribuído bastante para com o meu

desenvolvimento como pesquisadora. Além da

catalogação das fotografias em si, o fato de ir

a acervos, ter acesso aos documentos e

imagens é muito gratificante para a gente que

é historiador e pesquisador. Sou

completamente apaixonada por tudo isso”,

disse. 

Fachada da oficina da estação
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Maírla Silva acredita que a principal

importância da pesquisa é valorizar a

memória da cidade e sua história, afinal

a Estrada de Ferro Central foi um marco

no desenvolvimento de Parnaíba. Além

disso, a pesquisadora crê que o seu

trabalho irá contribuir com novas 

pesquisas. “Eu busco com esse PIBIC contribuir

para com o museu, com a história cultural e

memorial da nossa cidade e com os próximos

historiadores que forem estudar a respeito do

tema, que, desta vez, encontrarão mais

informações a respeito das fotografias”,

finalizou. 

Operários na oficina;
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