PROGRAMAÇÃO
14 DE SETEMBRO
8:00 – Recepção
8:30 - Abertura
9:00 – Palestra: A importância das leguminosas e da fixação biológica de nitrogênio para a
agricultura brasileira (Jerri Zilli, Embrapa Agrobiologia)
10:00 – Intervalo
Apresentação oral de trabalhos
10:15 - Análise comparativa de três protocolos de extração de DNA em mangabeira (Gizele de
Andrade Luz)
10:30 - Avaliação da tolerância ao calor em novilhas de diferentes grupos genéticos durante o
período das chuvas no município de campo maior, PI* (Aline da Silva Gomes)
10:45 - Presença de ortólogos de genes de tolerância ao déficit hídrico nas forrageiras nativas
angico de bezerro e pau-ferro (Leonardo Furtado de Oliveira)
11:00 – Intervalo para almoço - livre
Palestras
14:00 –O mapa da água no Brasil e disponibilidade para uso na agricultura (Sérgio Rodrigues
Ayrimoraes Soares, Agência Nacional de Águas)
15:00 –Aquíferos do Nordeste e conflitos potenciais para consumo humano direto e para uso
na irrigação (Francisco Lages Correia Filho, CPRM/Serviço Geológico do Brasil)
16:00 – Intervalo
16:15 – Sessão de Pôsteres - Parte I
15 DE SETEMBRO
8:30 – Palestra: Mercado de feijão-caupi no Brasil e exterior (Kaesel Jackson Damasceno e
Silva, Embrapa Meio-Norte)
Apresentação oral de trabalhos
9:30h - Desenvolvimento de presunto defumado de tambaqui (colossomamacropomum)*
(Francimeire Bezerra de Albuquerque)
9:45h - Ocorrências fitossanitárias como causa de baixos rendimentos da melancia em Jatobá
do Piauí*(Larisse Raquel Carvalho Dias)
10:00h - Influencia do fornecimento de água no interior da colmeia no desenvolvimento de
colônias de apis mellifera* (José de Assis Pires Júnior)
10:15h – Intervalo
10:30 - Sessão de Pôsteres – Parte II
12:00 – Intervalo para almoço - livre
14:00 – Mesa Redonda – A produção animal em sistemas integrados
APRESENTAÇÃO 1 – Bem-estar e produção animal em sistemas de iLPF (Maria de Fátima Ávila
Pires, Embrapa Gado de Leite)

APRESENTAÇÃO 2 – Pastagens para caprinos e ovinos na região Meio-Norte (Maria Elizabete
de Oliveira, UFPI)
APRESENTAÇÃO 3 – Gado Curraleiro Pé-Duro como fonte de genes para produtividade e
rusticidade em sistemas integrados (Geraldo Magela Côrtes Carvalho, Embrapa Meio-Norte)
16:30 - Premiação
16:45- Encerramento

