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APRESENTAÇÃO 

Desde a antiguidade, com Aristóteles, passando 
pelo naturalista Carolus Lineu mais de dois mil anos 
depois, a natureza é encarada como que a serviço do 
homem. Esta visão foi propagada pelos influentes 
filósofos modernistas, como René Descartes, 
Montesquieu e Francis Bacon. Os humanos, Descartes 
escreveu, eram os “senhores e possuidores da natureza”. 
Este era o modelo que preponderaria por muito tempo no 
Ocidente, chegando ao ponto de políticos norte-
americanos no século XXVIII proclamarem que a 
derrubada de vastas porções de floresta era benéfica para 
o clima, pois “mais saudável e ameno ficava o ar”.  

Enquanto que uma boa parte de nós, hoje, encara 
esta ideologia como retrógrada, nociva e sobretudo 
equivocada, ela perigosa e surpreendentemente vem 
reunindo mais adeptos. Muitos indivíduos poderosos, 
organizações e governos atuais seguem-na, com maior 
ou menor sutileza. Infelizmente é exatamente o caso de 
vastos setores do governo e empresariado brasileiros em 
2017. Lucro fácil e rápido às custas do ambiente, dos 
demais organismos e do bem-estar da população são o 
lugar-comum e, enquanto vigorar o paradigma de que a 
relação de consumo e o desenvolvimento andam juntos, 
não veremos nada mais efetivo em prol da conservação 
de nossos biomas do que ações pontuais e de alcance 
apenas local.  

Em contraposição àquelas insistentes vozes que 
apregoavam e ainda apregoam a exploração 
despreocupada da natureza, lembramos de Alexander 
von Humboldt, um geógrafo, naturalista e grande 
explorador nascido na Prússia, atual Alemanha. Já em 
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1800, Humboldt descreveu o modo como a humanidade 
estava alterando o clima e foi o primeiro a explicar as 
funções fundamentais da floresta para o ecossistema e o 
clima. Os efeitos da intervenção da espécie humana já 
eram “incalculáveis”, Humboldt insistiu, e poderiam se 
tornar catastróficos se o homem continuasse a “perturbar 
tão brutalmente o mundo”. Seja na Europa, seja 
explorando a América hispânica, Humboldt notou 
incontáveis formas de como a humanidade desarranjava 
o equilíbrio da natureza. Alertou que a humanidade 
precisava compreender como as forças da natureza 
funcionavam, como os diferentes fios de seu tecido 
estavam todos interligados. Por tudo isso Humboldt 
tornou-se o pai do movimento ambientalista.   

A preocupação de Humboldt em conhecer a 
trama da natureza é tarefa fundamental da ciência, mais 
urgente hoje do que já era em sua época. E uma atitude 
pessoal pró-ativa e responsável frente à natureza 
continua sendo a pauta do dia para todo indivíduo 
consciente e engajado. Mas essa busca coletiva por 
conhecimento e as atitudes pessoais são muito mais 
efetivas se forem aliadas a uma revisão dos padrões de 
consumo e acumulação atuais. Temos, portanto, que a 
propagada sustentabilidade só será efetiva se 
indissociável da diminuição dos níveis de tolerância à 
imensa desigualdade social humana. E esta não pode ser 
uma tarefa confiada apenas às futuras gerações.  

O Cerrado Brasileiro encarna profundamente esta 
tensão: mesmo sendo a savana mais rica do planeta, 
hotspot mundial de biodiversidade e imenso gerador de 
água, o Cerrado sofre uma excepcional perda de habitat, 
pois abriga também o maior rebanho bovino do país e os 
maiores campos de monocultura do agrobusiness. Nas 
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quatro últimas décadas, o Cerrado vem sendo degradado 
pela expansão da fronteira agrícola brasileira. Esta 
pressão ameaça as 11.627 espécies de plantas nativas, 
cerca de 200 espécies de mamíferos, 837 espécies de 
aves, 1.200 de peixes, 180 de répteis e 150 de anfíbios 
que vivem neste bioma, e ameaça também as muitas 
populações humanas que sobrevivem de seus recursos 
naturais: indígenas, quilombolas, geraizeiras, 
ribeirinhas, babaçueiras e vazanteiras que, juntas, fazem 
parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro e detêm 
um conhecimento tradicional de sua biodiversidade. No 
conflito entre produção e conservação, este patrimônio 
natural e social está perdendo feio. E com isso seguem a 
trilha da extinção mais de 220 espécies de plantas de uso 
medicinal e mais de 400 espécies nativas que podem ser 
usadas na recuperação de solos degradados, como 
barreiras contra o vento, proteção contra a erosão, ou 
para criar habitat de predadores naturais de pragas. Dos 
diversos frutos comestíveis que são regularmente 
consumidos pela população local e vendidos nos centros 
urbanos, o pequi, o baru, o buriti e o araticum são apenas 
os exemplos mais conhecidos, sem contar todas as 
plantas alimentícias não convencionais que florescem no 
Cerrado. 

Apesar do reconhecimento de sua importância 
biológica, dentre todos os hotspots mundiais o Cerrado 
Brasileiro é o que possui a menor porcentagem de áreas 
sob proteção integral. O bioma apresenta apenas 8,21% 
de seu território legalmente protegido por unidades de 
conservação. No Triângulo Mineiro, apenas um parque 
estadual (Pau Furado), um Refúgio da Vida Silvestre 
(Rio Tijuco e Rio da Prata), uma RPPN (Reserva 
Ecológica do Panga) e umas poucas e pequenas áreas de 



Simpósio Regional sobre Conservação da Biodiversidade do Cerrado, II, 
out. 2017, Uberlândia. Caderno de Resumos. 

 xiv 
 

preservação permanente (APPs) são legalmente 
demarcados como espaços de preservação de toda esta 
diversidade e riqueza. 

O Simpósio  Regional  sobre  Conservação  da  
Biodiversidade  do Cerrado  é  um evento  organizado  
pelo  Grupo  PET  Biologia-Uberlândia,  da  
Universidade  Federal  de Uberlândia, e tem como 
objetivo expor e valorizar esforços institucionais e 
individuais que contribuam  para a compreensão da  
importância do Bioma Cerrado na  manutenção da  
biodiversidade,  na  prestação  de  serviços  ecológicos,  
na subsistência  de  populações humanas tradicionais, e 
nas ações de monitoramento e mitigação dos imensos 
impactos que  este  bioma  tem  sofrido,  com  especial  
ênfase  para  aquelas  realizadas  na  região  do Triângulo 
Mineiro. Neste Caderno de Resumos trazemos 33 
contribuições nas temáticas Biodiversidade, 
Conservação e Sustentabilidade e Educação Ambiental, 
de 84 autores: estudantes, professores e pesquisadores de 
diversas instituições cercadas pelo Cerrado (UFU, 
UFTM, UNIUBE, UNIPAC, UNITRI, USP, UNESP, 
IFGoiano, Faculdade Metropolitana de Anápolis, 
Instituto Estadual de Florestas e Instituto Onça Pintada).  
Em conjunto com três palestras, três mesas-redondas e 
cinco minicursos oferecidos por 19 renomados 
pesquisadores e militantes ambientais nesta segunda 
edição, o Simpósio  Regional  sobre  Conservação  da  
Biodiversidade  do Cerrado na Universidade Federal de 
Uberlândia consolida os esforços intelectuais, físicos e 
emocionais desprendidos por todos os envolvidos em 
prol do alerta e da celebração deste importante bioma 
mundial que é o Cerrado Brasileiro.  
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Humboldt nunca adentrou o Cerrado, mas nas 
planícies venezuelanas deparou-se com aquela que é 
talvez a planta mais icônica desse bioma: o buriti 
(Mauritia flexuosa). Quando expressou seu “assombro 
em como muitas coisas estão inter-relacionadas à 
existência de uma única planta”, Humboldt descobrira 
assim a ideia de “espécie-chave”, uma espécie cujo 
impacto é essencial para um ecossistema. Para ele, a 
palmeira buriti era a “árvore da vida”, o símbolo perfeito 
da natureza como um organismo vivo. “Tudo”, 
Humboldt escreveu mais tarde, “é interação e 
reciprocidade”. 
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ANÁLISE DO POTENCIAL DE DISPERSÃO 
QUANTITATIVA DE SEMENTES DE Cecropia 

pachystachya TRÉCUL (URTICACEAE) POR AVES 
 

CAMILA DE PAULA E SILVA BEZZON*, ADRIANO 
MARCOS DA SILVA**, CELINE DE MELO 

Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 
camilabezzon@gmail.com 

 
A dispersão de sementes é o processo pelo qual as sementes 
são removidas da planta-mãe, visando reduzir a predação e 
competição e consequentemente aumentando as chances de 
germinação e sobrevivência dos novos indivíduos. A 
dispersão promove a regeneração vegetal e a colonização de 
novos hábitats, sendo esse um processo-chave dentro do 
ciclo de vida da maioria das plantas. O objetivo deste estudo 
foi descrever a assembleia de aves que consomem frutos de 
Cecropia pachystachya Trécul (Urticaceae) e avaliar o 
potencial quantitativo de cada espécie como dispersor de 
sementes. Sessões de observações focais foram realizadas em 
2011 e em 2017 na área de vereda do Clube Caça e Pesca 
Itororó de Uberlândia-MG. Foram selecionados sete 
indivíduos de C. pachystachya para sessões de observação 
focal, sendo registrado o consumo de frutos por aves e o 
número de pedaços da infrutescência arrancados durante 
cada visita. A efetividade de dispersão foi mensurada por 
meio do produto entre o número de visitas e do número de 
frutos retirados por visita. As aves visitantes foram 
classificadas em relação a sua guilda alimentar. Foram 
realizadas 90 horas de observação (60h em 2011 e 30h em 
2017), tendo sido registrado 30 espécies de aves consumindo 
frutos de C. pachystachya, distribuídas em 12 famílias e três 
gêneros. Ao todo foram realizados 220 registros e 
computados 1718 pedaços da infrutescência retirados das 
plantas, (média de 7,8 pedaços retirados por visita). Tangara 
palmarum foi responsável por 28,18% (n=62) do número de 
visitas e 31,89% (n=548) dos pedaços retirados da 
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infrutescência, T. cayana foi a segunda com o maior número 
de visitas (n=36), seguido por Dacnis cayana (n=19) e T. 
sayaca (n=11), todas pertencentes à família Thraupidae. A 
mesma foi a que apresentou maior número de espécies 
registradas (n=11). Em relação às guildas, mais de 60% da 
assembleia de aves que consumiram os frutos de C. 
pachystachva são caracterizadas como onívoras, seguidas 
das frugívoras, insetívoras e granívoras, todas consumindo 
em torno dos 12% dos frutos e 4% da assembleia das aves 
foram caracterizadas como nectarívoras. A familia 
Thraupidae apresenta, geralmente, dieta generalista, 
consumindo frutos oportunisticamente. Animais que 
apresentam dietas generalistas são comuns no cerrado sensu 
stricto e tais espécies, principalmente aves, são de extrema 
importância na dispersão de sementes por serem mais 
resistentes a alterações ambientais e serem mais frequentes 
em ambientes com alta sazonalidade, em contraste com a 
dependência de determinadas plantas por parte de espécies 
de frugívoros muito especializados. [*Bolsista 
PIBIC/FAPEMIG; **Programa de Pós-Graduação em 
Ecologia e Conservação de Recursos Naturais – UFU] 
 
 

USO POTENCIAL DE PRIMERS 
MICROSSATÉLITES PARA A GENÉTICA 

POPULACIONAL DE Miconia albicans (SW.) TRIANA 
(MELASTOMATACEAE), UMA ESPÉCIE 

APOMÍTICA DE CERRADO 
 

GABRIELLA S. MENDONÇA DICKEL, ANA 
CAROLINA CORDEIRO DIAS, PAULO EUGENIO ALVES 

MACEDO DE OLIVEIRA 
Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 

 mendonca.gabriella@hotmail.com 
 

O gênero Miconia, é o maior nas Melastomataceae, um dos 
maiores gêneros neotropicais, e apresenta mais de 60% de 

mailto:mendonca.gabriella@hotmail.com
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espécies apomíticas. Miconia albicans é uma planta 
arbustiva, característica do Cerrado, onde é observada em 
alta densidade em áreas de regeneração. A espécie é 
apomítica diplospórica obrigatória, mas recombinação 
durante a meiose incompleta pode gerar variabilidade 
genética nas populações de Cerrado. Marcadores 
microssatélite têm sido comumente utilizados para avaliar a 
diversidade genética de populações de plantas, mas não 
existem marcadores específicos desenvolvidos para M. 
albicans e o desenvolvimento destes marcadores é caro e 
demorado. A transferibilidade de marcadores microssatélites 
é possível entre espécies relacionadas, em razão das 
sequências que antecedem as regiões microssatélites serem 
altamente conservadas entre espécies de um mesmo gênero 
ou até de uma mesma família. Embora ainda não existam 
primers microssatélites desenvolvidos para M. albicans, os 
primers desenvolvidos para M. calvescens poderiam ser 
usados como alternativa para o estudo da diversidade 
genética dessa espécie. Este trabalho teve então como 
objetivo avaliar o potencial de transferibilidade de 
marcadores microssatélites de M. calvescens para M. 
albicans. O DNA total de M. albicans foi extraído a partir do 
tecido foliar com o kit DNeasy Plant. Os primers 
microssatélites selecionados (loci: B2, B9, B102(a), B109, 
B117, C103, D101, D114 e D118) desenvolvidos para M. 
calvescens foram previamente testados em 6 indivíduos de 
M. albicans de uma população da Estação Ecológica do 
Panga, Uberlândia-MG. Os fragmentos foram amplificados 
em termociclador PTC-200 (MJ Research) com diferentes 
temperaturas de anelamento. Posteriormente os testes foram 
realizadas com 20 indivíduos de uma mesma população. Os 
produtos de amplificação foram separados por meio de 
eletroforese em gel de agarose 3%, com a tensão de 110 V, 
por 2 horas e 30 minutos, sendo em seguida 
fotodocumentados. Os géis apresentaram bandas dentro do 
padrão esperado de peso molecular e ocasionalmente bandas 
inespecíficas. Obtivemos 88 % de transferibilidade dos 
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primers testados e evidências de heterozigozidade, o que 
indica um grande potencial para estudos populacionais mais 
amplos de M. albicans. 
 

FENOLOGIA, IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO 
DOS FRUTOS EM INFLORESCÊNCIAS GALHADAS 

E ASSIMETRIA FLUTUANTE DE Microstachys 
serrulata EM DIFERENTES REGIMES DE 

EXPOSIÇÃO À LUZ SOLAR 

ITALO ALEIXO DE FARIA1, DIEGO VINÍCIUS ANJOS 
SILVA2, HENRIQUE VENÂNCIO1, HELENA MAURA 

TOREZAN-SILINGARDI1, KLÉBER DEL-CLARO1 
1Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 

2Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo-SP. 

aleixoitalo@gmail.com, diegoanhosufop@gmail.com, 
henrivens@gmail.com, hmtsilingardi@gmail.com, delclaro@ufu.br 

 
O estudo da fenologia é de suma importância para 
compreensão da complexa dinâmica dos ecossistemas 
florestais. O conhecimento fenológico ainda é escasso nas 
regiões tropicais, inclusive no Cerrado brasileiro. Aqui nós 
descrevemos a fenologia de Microstachys serrulata 
(Euphorbiaceae) em duas populações sob diferentes 
condições de luminosidade. Foram avaliados indivíduos em 
uma área de “vereda” (luz solar abundante) e indivíduos no 
cerrado “sentido restrito” (sombreamento na maior parte do 
tempo). Para avaliar se o estresse causado pela exposição à 
luz afeta o desenvolvimento dos indivíduos de M. serrulata, 
foi utilizado a Assimetria Flutuante (AF), um medidor de 
estresse. Por último, foram encontrados indivíduos de M. 
serrulata com a presença de galhas nas estruturas florais. 
Assim, testamos se a presença das galhas influencia no 
desenvolvimento dos frutos. Nós encontramos variações na 
fenologia vegetativa na população da “vereda”, onde os 

mailto:diegoanhosufop@gmail.com
mailto:hmtsilingardi@gmail.com
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indivíduos tendem a secar e perder suas folhas, enquanto na 
população do cerrado os indivíduos se mantêm sadios por 
mais tempo. Encontramos AF, mas as diferenças entre as 
duas áreas não foram significativas. Considerando a presença 
das galhas, nossos resultados não demonstraram diferença 
significativa na produção de frutos, embora eles apresentem 
variação no tamanho. Com os resultados encontrados, nós 
descrevemos que a presença das galhas afeta o tamanho dos 
frutos e pode indicar um impacto na reprodução dos 
indivíduos de M. serrulata. Descrevemos a fenologia de M. 
serrulata usando o percentual de intensidade de Fournier, 
avaliando características vegetativas (presença de brotos, 
folhas maduras e absência foliar) e reprodutivas (flores 
femininas, masculinas e botões florais) e encontramos 
comportamentos distintos nos dois ambientes, sendo que os 
indivíduos na “vereda” podem secar e possivelmente morrer 
no início da estação seca. Assim, estudos de fenologia 
tornam-se ainda mais importantes, considerando diferentes 
populações, e passam a ser o primeiro passo para a 
investigação de questões ecológicas mais amplas.  
 
 
PREFERÊNCIA DE BEIJA-FLORES (TROCHILIDAE) 

POR BEBEDOUROS ARTIFICIAIS COM 
DIFERENTES COLORAÇÕES 

 
BRUNO MORAIS GUERRA, LÍVIA DE CARVALHO 

FERREIRA, MICHELLE LORENE PEREIRA 
Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 

brunoguerra.bio@ufu.br 
 
Os beija-flores são aves pertencentes à Ordem Apodiformes, 
Família Trochilidae. Com 80 espécies ocorrentes no Brasil, 
eles estão entre os animais que exibem os maiores valores 
metabólicos dentre os endotérmicos devido, especialmente, 
ao seu pequeno porte e seu voo intensamente especializado. 
Seu bico alongado é moldado para alcançar o nectário das 
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flores, tornando-o um significativo polinizador para diversas 
espécies de plantas. Embora o néctar não seja o alimento 
exclusivo da dieta de um beija-flor, os nutrientes presentes 
nesta solução (carboidratos, aminoácidos, proteínas, lipídeos, 
íons e outros) conferem o resultado energético imediato 
essencial durante o voo. Para evitar o cansaço energético, a 
ave precisa alimentar-se fartamente, e a diminuição das 
fontes alimentares leva os beija-flores a buscarem oferta de 
recursos alimentares alternativos. Desta forma, teve-se como 
objetivo analisar a preferência por coloração da corola floral 
de beija-flores em flores de bebedouros artificiais.  No 
experimento foram utilizados 03 bebedouros artificiais 
comerciais, com proporções idênticas de açúcar diluído (50g 
para 250 ml de água). Cada bebedouro possuía 03 flores 
artificiais de mesma cor cada um, e três bebedouros foram 
utilizados: com flores violetas (cor fria), vermelhas (cor 
quente) e brancas (neutra). Estes foram posicionados a 1,20m 
de distância entre eles e suspensos a 1,60m de altura. A 
técnica utilizada na observação foi a animal focal. Foi 
considerada como visita a aproximação do beija-flor e 
utilização do recurso. As observações foram desenvolvidas 
nos dias 05 a 08 de julho de 2017, onde foram dispostas 14 
horas de observação divididas em 2h por turno do dia. No 
primeiro dia, a manhã foi usada para atração e o número de 
visitas deste turno não foi considerado por tratar-se de um 
período de adaptação para os animais. No total foram 
registradas 250 visitas de duas espécies de beija-flor nos 
bebedouros artificiais: beija-flor-tesoura (Eupetomena 
macroura) e beija-flor-de-ventre-roxo (Thalurania furcata). 
Considerando-se que aves tem preferência pela faixa de cor 
vermelho-alaranjado, esperava-se que, caso a cor interferisse 
na escolha, a maior frequência de visitação seria no 
bebedouro com flores avermelhadas, já que todos os 
bebedouros possuíam a mesma concentração de açúcar. 
Apesar disso a maior taxa de visitação ocorreu no bebedouro 
com flores cor violeta, com 178 visitas (71,2%), seguida da 
visitação aos bebedouros com flores vermelhas, com 61 
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visitas (24.4%) e, aqueles com flores brancas, com 11 visitas 
(4.4%). Deve-se, portanto, levar em consideração que a 
experiência individual do beija-flor e sua habilidade de 
explorar fontes abundantes e disponíveis são mais 
importantes.  

RIQUEZA DE HIMENÓPTEROS PARASITOIDES 
(HYMENOPTERA, APOCRITA) EM UM 

FRAGMENTO DE CERRADO NO TRIÂNGULO 
MINEIRO 

THAÍS RIBEIRO MOREIRA 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Universidade Federal de 

Uberlândia, Ituiutaba-MG. 
thaisribeiro.cebrac@gmail.com 

Vespas parasitoides (Insecta, Hymenoptera) compreendem 
onze superfamílias: Stephanoidea, Trigonalyoidea, 
Megalyroidea, Mymarommatoidea, Evanoidea, 
Ceraphronoidea, Proctotrupoidea, Platygastroidea, 
Cynipoidea, Chalcidoidea e Ichneumonoidea [Huber, J.T. 
2009. In: Foottit, R.G; Adler. T.H. (Ed.) Insect biodiversity: 
science and society, p 303-323]. As espécies pertencentes a 
estas superfamílias são parasitoides de diversos artrópodes 
em todos os estágios de vida, desde ovos a adultos, com 
exceção de Cynipoidea e Chalcidoidea, que reverteram à 
fitofagia, induzindo a formação de galhas e alimentando=se 
de sementes [Brandão, C.R.F. 1999; In: Brandão, C.R.F. & 
Cancello, E.M. (E.d) Biodiversidade do Estado de São Paulo, 
Brasil: síntese do conhecimento final do século XX, p 141-
146]. Muitas espécies parasitoides apresentam importância 
econômica por contribuírem na polinização de diversas 
plantas e no controle biológico de pragas agrícolas e 
florestais de modo natural ou aplicado. O parque Dr. 
Petrônio Rodrigues Chaves (Parque do Goiabal) é uma 
unidade de conservação in situ, localizada na cidade de 
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Ituiutaba, MG, e possui área de 37,59 hectares, com o 
cerrado strictu sensu como característica principal de sua 
vegetação [Costa, R.A. 2011. Caderno Prudentino de 
Geografia 33(1):68-83]. Estudos em unidades de 
conservação são considerados necessários para que planos de 
manejo ambiental possam ser elaborados, com políticas 
adequadas que enfatizem a preservação da diversidade local, 
atendendo as suas necessidades e demandas [Costa, R.A. 
2011. Caderno Prudentino de Geografia 33(1):68-83] e 
portanto este trabalho buscou levantar a diversidade de 
vespas parasitoides nesta unidade de conservação. As coletas 
ocorreram de fevereiro a julho de 2017 com periodicidade 
quinzenal. O método de captura utilizado foi a armadilha 
garrafa adesiva amarela que, com sua coloração, atrai vespas 
que ficam aderidas na cola entomológica. As armadilhas 
foram instaladas em pares, no período da manhã, sempre 
próximas a árvores e permaneciam em campo por 24 horas. 
Após este período, retiravam-se as armadilhas para se 
proceder a triagem e identificação do material em 
laboratório, utilizando chaves taxonômicas adequadas. 
Foram coletados 636 indivíduos, pertencentes a oito 
superfamílias e 16 famílias: Chalcididae, Mymaridae, 
Encyrtidae, Eulophidae, Eurytomidae, Pteromalidae, 
Trichogrammatidae, Chrysididae, Dryinidae, Figitidae, 
Evaniidae, Braconidae, Ichneumonidae, Platygastridae, 
Diapriidae e Trigonalidae. O maior número de espécimes 
coletados pertencem à Braconidae (n=133; 20,9%) e 
Ichneumonidae (n=101; 15,9%), possivelmente devido à 
grande ocorrência dessas famílias na região Neotropical. 
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INFLUÊNCIA DA FRAGMENTAÇÃO NA 
DIVERSIDADE E SIMILARIDADE DE ABELHAS 

VISITANTES FLORAIS DE UMA COMUNIDADE DE 
MALPIGHIACEAE NO CERRADO 

LETÍCIA RODRIGUES NOVAES*, HELENA MAURA 
TOREZAN-SILINGARDI 

Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 
leenovaes.ufu@gmail.com 

 
A fragmentação pode afetar a ocorrência e distribuição de 
diversos organismos. Diante disso, o objetivo do estudo foi 
investigar se há diferença na diversidade de abelhas 
visitantes florais de uma comunidade de Malpighiaceae, 
entre o micro-ambiente de borda e o de interior em um 
fragmento de Cerrado. Buscou-se também determinar a 
similaridade entre os visitantes encontrados nessas 
comunidades. Os modelos de estudos foram as espécies 
Banisteriopsis malifolia, B. variabilis e Heteropterys 
pteropetala. Foram marcados 30 indivíduos de cada espécie, 
sendo 15 indivíduos na borda (até 10m fragmento adentro) e 
15 no interior do fragmento (a partir de 30m da borda). Em 
cada planta foram selecionadas cinco flores para observação 
dos visitantes florais. Foram realizadas 40h de observação 
para cada espécie, sendo 20h em cada micro-habitat. A 
riqueza e abundância das espécies de abelhas visitantes das 
flores foram registradas. Para estimar a diversidade foi 
calculado o índice de Shannon-Wiener (H’) e para comparar 
a similaridade de espécies de abelhas entre os micro-
ambientes e espécies visitadas foi utilizado o Índice de 
Similaridade de Jaccard (ISJ). O ambiente de borda exibiu 
maior diversidade de abelhas para toda a comunidade vegetal 
estudada. Houve diferença quanto à diversidade de abelhas 
entre as espécies vegetais. Heteropterys pteropetala 
apresentou maior diversidade. Os visitantes florais da borda 
e do interior foram mais similares entre si. Os visitantes das 
duas espécies de Banisteriopsis foram mais similares, 
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comparado com H. pteropetala. Os resultados sugerem que a 
fragmentação está influenciando o movimento das abelhas 
no ambiente estudado. Como esses insetos orientam-se 
visualmente é provável que estejam utilizando a estrutura da 
paisagem (trilha) para se movimentar e por isso o movimento 
para o interior do fragmento é menor, resultando em maior 
diversidade na borda. O maior número de espécies 
encontrado em H. pteropetala pode ser devido à assincronia 
de floração, evitando a competição. A maior similaridade 
encontrada em Banisteriopsis pode ser explicada pela 
imagem de procura que as abelhas possuem, em que a 
morfologia altamente semelhante das duas espécies desse 
gênero pode estar intrincando esse processo, fazendo com 
que essas duas espécies tenham seus recursos coletados de 
forma simultânea. [*Bolsista PIBIC/FAPEMIG]  
 
 

MIRMECOFAUNA (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE) DE GALHOS EM SERRAPILHEIRA 

NO CAMPUS UNIVERDECIDADE DA UFTM 
(UBERABA-MG) 

 
LUDMYLLA DE PAULA GUNDIM RESENDE 

Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação, Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro, Uberaba-MG.  

gludmylla@gmail.com 
 
Remanescentes vegetais representam abrigo para diversos 
animais. Alterações nestes fragmentos podem modificar a 
estrutura da mirmecofauna, já que os formicídeos são insetos 
bastante sensíveis às alterações ambientais e constituem um 
grupo que ocorre em todos os ambientes terrestres. As ricas 
comunidades de formigas presentes na serrapilheira podem 
aproveitar diversos recursos presentes para a moradia, dentre 
eles os galhos. Os galhos representam um recurso utilizado 
para nidificação e abrigo para a metade das subfamílias 
encontradas na Região Neotropical, como também para 



Simpósio Regional sobre Conservação da Biodiversidade do Cerrado, II, 
out. 2017, Uberlândia. Caderno de Resumos. 

 12 
 

aquelas denominadas tramp ants, que são espécies de 
formigas invasoras bem sucedidas que se estabeleceram em 
todo o mundo e em diversos habitats. Este trabalho teve 
como objetivo identificar as espécies de formigas que 
nidificam em galhos dispersos na serrapilheira e comparar a 
mirmecofauna de dois fragmentos remanescentes de cerrado 
no campus Univerdecidade da UFTM no município de 
Uberaba, Minas Gerais. As coletas foram realizadas de 
novembro a dezembro 2015 e de janeiro a outubro de 2016. 
Em cada área foram demarcadas 10 parcelas de 16m2 e todos 
os galhos com colônias foram manualmente coletados. 
Foram caracterizadas as variáveis indicativas da 
disponibilidade de recursos no ambiente (comprimento e 
diâmetro dos galhos). Foram registradas 13 espécies de 
formigas distribuídas em quatro subfamílias e nove gêneros. 
Foi constatada diferença apenas entre o número de 
indivíduos e o diâmetro dos galhos, que representam a 
disponibilidade de recursos para a nidificação. Foi constatada 
a presença de quatro gêneros de espécies identificadas como 
tramp ants (Wasmannia, Camponotus, Crematogaster e 
Pheidole). Nove espécies (69%) foram registradas 
nidificando em galhos; a espécie Brachymyrmex sp1 é 
considerada a espécie dominante da área com maior 
frequência (33,68%). Foram encontrados ninhos polidômicos 
(com adultos e imaturos) e ninhos satélites (somente 
adultos). Dos 1.315 indivíduos coletados, apenas o gênero 
Cephalotes (0,08% dos indivíduos; n=1) foi classificado 
como exclusivamente arborícola. Os gêneros Brachymyrmex, 
Neoponera, Hypoponera, Pheidole e Wasmannia 
(representando 63,72% dos indivíduos coletados; n=837) 
foram classificados como ocupantes exclusivos da 
serapilheira, enquanto os gêneros Camponotus, 
Crematogaster e Pseudomyrmex (com 36,27% dos 
invidíduos; n=477) são encontrados tanto na serrapilheira 
quanto sobre plantas. 
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ECOMORFOLOGIA TRÓFICA DE DUAS ESPÉCIES 
DE Serrasalmus (CHARACIFORMES) EM LAGOAS 

DO RIO ARAGUAIA 

LORRAYNE MOREIRA DA SILVA1, CAMILA LEITE 
PEREIRA2 

1Faculdade Metropolitana de Anápolis-GO.  
2Mestre em Ecologia e Evolução, Universidade Federal de Goiás-GO. 

      lorraynemoreira.lorrayne@gmail.com, camilaleite.bio @gmail.com 
 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a composição 
da dieta e similaridade ecomorfológica das espécies de 
piranhas Serrasalmus rhombeus e Serrasalmus eigenmanni, 
buscando verificar o nível de sobreposição no uso de 
recursos entre elas e os mecanismos morfológicos e 
comportamentais que permitem a sua coexistência nas lagoas 
do Rio Araguaia. A coleta dos peixes foi realizada 
trimestralmente entre 2010 e 2012, efetuadas por professores 
e alunos da Universidade Estadual de Goiás em parceria com 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 
Recursos Renováveis (IBAMA). A amostragem foi realizada 
através de rede arrasto e tarrafa. Após a coleta foram 
realizadas morfometria, quantificação, identificação e 
retirada dos estômagos ainda no local. Os estômagos dos 
peixes foram fixados em formol 4% e levados para a 
Faculdade Metropolitana de Anápolis, onde foram realizadas 
as análises dos itens alimentares. Na análise de nicho trófico 
das espécies foram utilizados 60 estômagos de indivíduos 
adultos, sendo 30 referentes à espécie Serrasalmus rhombeus 
e a outra metade de S. eigenmanni. Para a coleta dos dados 
foi realizada análise de amplitude de dieta, análise de 
importância alimentar e análise ecomorfométrica das 
espécies. Na identificação e avaliação de padrões de 
diversificação das espécies estudadas utilizou-se o teste T. 
Os atributos ecomorfológicos considerados foram: largura 
relativa do pedúnculo caudal, comprimento relativo da 
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cabeça, altura relativa da cabeça e altura relativa da boca. 
Condizendo com trabalhos anteriores, foi observada a dieta 
onívora com forte tendência à piscivoria, sendo Serrasalmus 
rhombeus a espécie com maior índice de consumo de peixes, 
com quase 20% a mais que S. eigenmanni. Com relação à 
amplitude de nicho das espécies, Serrasalmus rhombeus 
obteve um índice inferior à de S. eigenmanni, indicando 
maior especificidade. Quanto ao índice de sobreposição de 
nicho, a sobreposição alimentar entre as espécies de S. 
eigenmanni e S. rhombeus foi de 0,054, sugerindo que não 
há necessariamente competição entre as espécies. Na análise 
ecomorfométrica foi visto que Serrasalmus rhombeus 
apresentou maiores índices de comprimento relativo da 
cabeça, altura relativa da cabeça e altura relativa da boca e 
largura do pedúnculo caudal, sugerindo maior capacidade de 
predação, visto que esses atributos estão relacionados ao 
tamanho das presas consumidas e capacidade natatória, 
respectivamente.  
 
 
PADRÃO DE ATIVIDADE DE Chrysocyon brachyurus 

(ILLIGER, 1815) NO PARQUE NACIONAL DAS 
EMAS, GOIÁS 

 
CAROLINY FERREIRA DE SOUZA1, LETÍCIA 

BENAVALLI1,2, THOMAS PEREIRA GIOZZA1,2, LEONARDO 
SILVEIRA1,2, ANAH TEREZA DE ALMEIDA JÁCOMO1,2, 

NATÁLIA MUNDIM TÔRRES1,2 

1Laboratório de Ecologia de Mamíferos, Instituto de Biologia, 
Universidade Federal de Uberlândia-MG. 

2Instituto Onça Pintada, Mineiros-GO. 
carolinyferreira9@gmail.com 

 
As interações presa-predador são caracterizadas por relações 
dinâmicas e reguladas pelas habilidades de caça dos 
predadores, dentre outros aspectos. O sucesso de captura do 
predador pode ser otimizado por meio do forrageamento 
durante o período de maior atividade de suas presas. Essa 
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estratégia reduz o gasto energético durante a caça devido às 
suas presas estarem mais vulneráveis. O lobo-guará, 
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) é um predador 
generalista conspícuo no Cerrado e sua dieta ao longo do ano 
é composta principalmente por frutos, pequenos vertebrados 
e insetos. Na estação seca, sua dieta é generalista, 
consumindo frutos, invertebrados e pequenos vertebrados e 
na estação chuvosa alimenta-se de frutos e pequenos 
mamíferos (principalmente roedores). O objetivo deste 
trabalho foi investigar o padrão de atividade de C. 
brachyurus no Parque Nacional das Emas (PNE), situado na 
região centro-oeste do Brasil e inserido no bioma Cerrado. A 
fitofisionomia do PNE é caracterizada por formações 
campestres e sua área total é de 132 mil hectares, com área 
de entorno dominada por agricultura e pastagens. Os dados 
foram obtidos por meio de armadilhas fotográficas instaladas 
entre os meses de março e maio de 2010 em 39 pontos de 
amostragem, totalizando um esforço amostral de 
aproximadamente 106 mil horas distribuído em 48 câmeras 
de funcionamento contínuo. Os períodos de atividade foram 
divididos em manhã (05h-11h), tarde (11h01-18h) e noite 
(18h01-4h59). Ao todo, 144 registros de lobo-guará foram 
analisados, sendo 118 (82%) no período “noite”, 22 registros 
(15,20%) para o período “manhã” e 4 (2,80%) no período 
“tarde”. O pico de atividade ocorreu entre 22h e 23h, com 32 
registros (22,20%), seguido pelo período entre 18h e 19h, 
com 27 registros (18,75%). Os resultados condizem com o 
descrito na literatura, que classifica o hábito do lobo guará 
como crepuscular e noturno. O padrão de atividade 
registrado no presente trabalho pode ser devido à estação do 
ano com alto índice pluviométrico na área de estudo. Além 
disso, é provável que ocorra um ajuste das atividades do 
lobo-guará para com os horários de atividade de pequenos 
marsupiais e roedores, os quais são importantes presas para a 
espécie estudada. 
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CONSERVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE 
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ANÁLISE DOS SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS DA 
ÁREA DE ENTORNO DO RIBEIRÃO BOM JARDIM 

NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA (MG) 

ANDRÉ LUIZ MENDES BARCELOS, FABRÍCIO PELIZER DE 
ALMEIDA  

Universidade de Uberaba (UNIUBE), MG. 
bio-andre@hotmail.com, fabricio.almeida@uniube.br 

 
O crescimento urbano acelerado, a expansão das atividades 
agropecuárias e a baixa efetividade das políticas públicas de 
conservação e prevenção ambiental compõe um conjunto de 
fatores causais de impacto ambiental nos recursos naturais 
nas áreas verdes no entorno dos centros urbanos. A área de 
entorno do Ribeirão Bom Jardim situada nas proximidades 
da área urbana de Uberlândia-MG vêm sofrendo pressão do 
avanço das atividades agropecuárias e da especulação 
imobiliária acelerada nos últimos anos, causando conflitos 
sociais e ambientais em um ambiente de elevada fragilidade 
ambiental. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é 
investigar os aspectos relacionados à estimativa dos serviços 
socioambientais dos recursos naturais existentes nas áreas 
verdes do entorno do Ribeirão Bom Jardim. A pesquisa foi 
conduzida no período de Agosto de 2015 a Novembro de 
2016. Foi proposta uma metodologia que caracteriza os 
fatores sociais, econômicos e ambientais, que compõem os 
eixos da sustentabilidade formalizando uma listagem 
abrangente acerca do local. Para cada eixo foram 
estabelecidos os indicadores e definidos critérios de 
avaliação, atributo e relevância resultando em uma matriz de 
dados. Os critérios foram determinados baseando-se em 
referenciais bibliográficos, aliado à percepção de relevância 
e fragilidade ambiental do recurso local. A matriz foi 
submetida ao software Gretl, utilizando análise estatística 
com um modelo de variável limitada dependente (tobit), com 
o interesse de obter coeficientes (respostas) para cada 
atributo quanto à sustentabilidade (variável dependente). Os 
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resultados da pesquisa sugerem que as variáveis (solo, água, 
fauna, flora, resíduos e infraestrutura) avaliadas foram 
suficientes para a proposta de um diagnóstico da 
sustentabilidade na área, destacando-se os impactos advindos 
de uma possível perda ou descaracterização da fisionomia e 
dinâmica ambiental da localidade. O modelo utilizado para 
estimativa do parâmetro de sustentabilidade apontou um 
desequilíbrio significativo em relação aos itens ambientais 
citados, econômicos (área e infraestrutura social) e sociais 
(resíduos e moradia) avaliados na área de entorno do 
Ribeirão Bom Jardim. Concluiu-se que os riscos de 
depreciação da qualidade do manancial de água e a 
deposição de resíduos nas imediações, resultantes da falta de 
políticas públicas que assegurem a conservação da 
localidade, são ameaças ao equilíbrio da área de entorno do 
Ribeirão Bom Jardim, considerando as possíveis perdas de 
atributos como a proteção de áreas de recargas, regulação do 
microclima local e a oferta de água para abastecimento da 
população. 
 

MORFOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE 
MATRIZES DE Dalbergia miscolobium BENTH. 

 
NATÁLIA GUARIGLIA BRAGIOLA1, ANDRÉ R. TERRA 

NASCIMENTO2 
1Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 

2Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 
naty_bragiola@hotmail.com 

 
A conservação da biodiversidade do bioma Cerrado vem se 
tornando um grande desafio, visto que a devastação 
proveniente das atividades humanas elevou-se, afetando 
diretamente o recrutamento, estabelecimento e mortalidade 
de plântulas e assim levando espécies vegetais à extinção 
[Viana, V.M.; Pinheiro, L.A.F.V. 1998. Série Técnica IPEF 
12(32):25-42]. Portanto, a escolha ponderada de espécies 
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vegetais adequadas para constituir programas de restauração 
ambiental é de extrema importância para que as plântulas 
consigam se estabelecer no meio ambiente e posteriormente 
sejam capazes de frutificar e gerar uma prole sem 
necessidade de intervenções humanas posteriores [Tabarelli, 
M. et al. 2010. Biological Conservation 143(10):2328-2340]. 
A espécie Dalbergia miscolobium Benth. pertence à família 
Fabaceae e pode ser encontrada no Cerrado. Possui um 
grande potencial para a recuperação de áreas degradadas 
[Silva Júnior, M. C. 2005. In: 100 Árvores do Cerrado, Rede 
de Sementes do Cerrado, 278 p.], devido a sua alta 
capacidade de regeneração e recolonização de áreas que 
sofreram modificações antrópicas [Nunes, R.V. et al. 2002. 
Revista Árvore 26(2):173-182]. O objetivo do trabalho foi 
analisar a biometria dos frutos e sementes de D. 
miscolobium, visando selecionar indivíduos reprodutivos 
com boas características silviculturais com vistas à coleta e 
propagação de sementes. Para isso foram coletados frutos de 
dez matrizes (50 frutos por matriz) de duas áreas distintas de 
Cerrado sensu stricto, mensuradas as dimensões de 
comprimento, largura e espessura de cada fruto e cada 
semente contida no mesmo, com uso de paquímetro. Os 
dados das características quantitativas foram submetidos à 
análise descritiva, média aritmética, variância e coeficiente 
de variação (CV) para cada uma das matrizes. A biometria 
dos frutos e sementes de dez matrizes apresentaram 
diferenças entre si, mostrando variabilidade intraespecífica 
que pode ser influenciada por fatores climáticos e bióticos, 
além da sua própria genética. O comprimento dos frutos 
variou de 32,34mm a 64,01mm e a largura de 6,54mm a 
23mm. Já o comprimento das sementes variou de 10,60mm a 
19,40mm e sua largura de 5,10mm a 9,40mm. As sementes 
de D. miscolobium apresentaram variabilidade em todos os 
aspectos analisados quanto à biometria. Os lotes 3 e 4 foram 
os que apresentaram maiores sementes, e tal sucesso pode ser 
justificado devido as matrizes estarem em uma área mais 
conservada e interna do fragmento, portanto menos sujeitas 
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aos efeitos de borda, como ação de ventos e erosão. Essas 
variações devem ser consideradas na seleção de matrizes em 
conjunto com os dados de germinação, objetivando 
selecionar indivíduos com menor variabilidade morfológica e 
maiores valores de germinação e morfometria entre os lotes 
de sementes. Portanto para um projeto de restauração, as 
sementes de matrizes mais vigorosas e menos sujeitas a 
efeitos de borda são têm maiores chances de sucesso. 
 
 

DETECÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
ATUAL DO LÍRIO-DO-BREJO, Hedychium coronarium 
J. KÖNIG (ZINGIBERACEAE), COM MODELOS DE 

NICHO ECOLÓGICO 
 

UALEFE CESAR VAZ COSTA, LUIZA GABRIELA 
FULGÊNCIO DE LIMA, DANIEL DE PAIVA SILVA 

Instituto Federal Goiano, campus Urutaí-GO. 
ualefe.cesar@gmail.com 

 
A introdução de espécies exóticas é uma ameaça à 
biodiversidade global, pois tais espécies possuem a 
capacidade de modificar os sistemas naturais e causar 
alterações na dinâmica do fluxo de matérias e energia dos 
ecossistemas. Espécies invasoras, como a Hedychium 
coronarium J. König, são exímias competidoras e tendem a 
formar populações persistentes e dominantes em áreas 
úmidas e de sub-bosques. A espécie foi introduzida no país 
de maneira voluntaria para fins ornamentais. Atualmente, 
utilizando-se algoritmos de modelagem, pode se predizer a 
distribuição destas espécies exóticas, tanto no presente como 
no futuro. O presente trabalho objetivou modelar a 
distribuição atual da espécie Hedychium coronarium no 
cerrado brasileiro e determinar áreas climaticamente viáveis 
para a espécie. Foram utilizados bancos de dados online para 
obtenção das ocorrências e filtragens de qualidade dos 
pontos (ex.: correção de sinonímias, grafia de nomes errados, 



Simpósio Regional sobre Conservação da Biodiversidade do Cerrado, II, 
out. 2017, Uberlândia. Caderno de Resumos. 

 22 
 

geolocalizações no mar) foram realizadas para garantir a 
qualidade das ocorrências. As 19 variáveis disponíveis na 
base de dados WorldClim foram utilizadas em uma análise 
de componentes principais para produzir novas variáveis não 
correlacionadas a serem utilizadas para produzir a atual 
distribuição da planta. Para predizer a distribuição potencial 
de espécies foi utilizado o algoritmo de máxima entropia 
implementado no programa MaxEnt, v.3.3.3.k. Para o corte 
da matriz contínua de adequabilidade foi utilizado o limiar 
derivado da Receiver Operator Curve (curva do ROC). O 
modelo para a distribuição potencial de H. coronarium 
apresentou valor de TSS aceitável (0,76). A espécie H. 
coronarium apresentou potencial invasivo em parte do 
Cerrado da região Centro-Oeste do país. A modelagem 
potencial resultou ocorrências e previu áreas de 
adequabilidade para a espécie no cerrado presente nos 
estados de GO, MG, SP, MT, MS e TO. Não foi previsto 
ocorrências nos estados como MA, PI, CE e RN. Com a 
modelagem pode se obter auxílio para o conhecimento da 
ocorrência da espécie e sua área de adequabilidade, 
contribuindo para o manejo e controle de espécies exóticas, 
inclusive através de ações de educação ambiental da 
população. 
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O meio ambiente promove diversos processos ecológicos 
que garantem a estabilidade e manutenção de espécies no 
planeta, além de prover alimentos, produtos e benefícios de 
natureza recreativa que podem ser utilizados pelo homem. 
Esses processos vantajosos são denominados de Serviços 
Ambientais.  Atualmente, a ciência econômica tem se 
mostrado como um importante instrumento analítico 
auxiliador na conservação dos ecossistemas e dos serviços 
por eles prestados, por meio da criação de Pagamentos por 
Serviços Ambientais (PSA). Nesse sentido, este trabalho 
buscou investigar a aplicabilidade dos PSA voltados à 
preservação da complexidade biológica. Por meio de 
revisões bibliográficas pelas plataformas Google, Google 
Acadêmico, Web of Science e Wiley Online Library, buscou-
se artigos e legislações brasileiras associados ao PSA. Foram 
revisados 40 objetos de estudo, sendo estes classificados em 
quatro categorias: Conservação da Biodiversidade, de 
Recursos Hídricos, Sequestro de carbono e outros. Do total 
de itens analisados, 16 estudos referiam-se à biodiversidade 
(40%), sete a recursos hídricos (17,5%), sete destinados a 
sequestro de carbono (17,5%) e 10 para “outros” (25%). A 
maior parte da legislação menciona a conservação da 
amplitude biológica como foco central, possivelmente por 
este ter como consequência a conservação de recursos 
hídricos, fixação de CO2, manter as belezas cênicas e 
serviços culturais. Com base nos dados coletados, percebe-se 
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que a legislação brasileira possui inclinação para a 
conservação da biodiversidade e a literatura concernente aos 
PSA é ampla, mas restrita a seus conceitos básicos e sua 
aplicabilidade nas modalidades acima mencionadas, mas 
com poucos casos cobertos e resultados obtidos, o que se 
atribui à relativa novidade do conceito de PSA. 
 
 
DINÂMICA VEGETACIONAL NO CERRADO PELO 

ÍNDICE DE VEGETAÇÃO POR DIFERENÇA 
NORMALIZADA - NDVI 

 
ROGÉRIO VICTOR SOARES GONÇALVES1, GUILHERME 

FERREIRA MENDONÇA ARANTES1, JOÃO 
CUSTÓDIO FERNANDES CARDOSO2, DENIS COELHO DE 

OLIVEIRA2 
1Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 

2Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 
rogeriovictorsg@gmail.com 

 
O Cerrado é um complexo vegetacional com diversas 
fitofisionomias que abrangem cerca de dois milhões de 
quilômetros quadrados, sendo assim o segundo maior bioma 
do Brasil, com quase 23% de ocupação no território 
nacional. Ao longo do tempo essa vegetação tem sido 
reduzida e fragmentada em decorrência do uso intensivo do 
solo, com destaque para o impacto das atividades 
agropecuárias. O estudo sistemático da sucessão ecológica é 
fundamental para o entendimento tanto das comunidades 
naturais quanto das antropizadas. Neste sentido, é de suma 
importância investigar o papel relativo de diferentes fatores 
determinantes da formação das savanas tropicais, tais como 
as condições edáficas locais, a herbivoria, o fogo e o índice 
de cobertura vegetal. Este último pode ser considerado um 
diagnóstico relevante para as mudanças ao longo de ciclos 
sazonais no complexo vegetacional do Cerrado, pois o 
adensamento de formações vegetais do bioma pode gerar 
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diversos impactos na biodiversidade da região. Em virtude 
disso, faz-se necessário a compreensão de como ocorre esse 
processo de adensamento e quais são suas implicações. 
Apesar disso, os trabalhos existentes nesse sentido são 
pontuais e em localidades isoladas, dificultando uma 
compreensão em grande escala. Este trabalho utilizou 
ferramentas do Sistema de Informações Geográficas (SIG) 
QGIS para caracterizar a dinâmica vegetacional da Estação 
Ecológica do Panga ao longo de 20 anos, de 1987 a 2007. O 
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) foi 
obtido para cada ano nas estações seca e chuvosa. O NDVI 
pode variar de -1 (solo exposto) a 1 (vegetação totalmente 
densa) e é obtido através de uma função que considera duas 
bandas de satélite, o infravermelho próximo e o vermelho 
distante. A média de NDVI encontrado na Estação Ecológica 
do Panga durante a estação seca foi de 0,34 no ano de 1987, 
0,37 nos anos de 1997 e 2007. Já na estação chuvosa os 
resultados foram de 0,52 nos anos de 1987 e 1997 e 0,56 no 
ano de 2007, com os dados obtidos foi possível constatar um 
adensamento da vegetação. Houve uma diferença entre os 
valores de NDVI entre inverno e verão, evidenciando a 
marcada sazonalidade no Cerrado e sua influência no padrão 
vegetacional. Estes resultados são complementares aos já 
realizados na Estação Ecológica do Panga e mostram, 
utilizando outras ferramentas, a convergência de padrões 
vegetacionais. O adensamento da vegetação pode levar à 
perda de biodiversidade, com forte efeito em espécies 
herbáceas heliófitas e na comunidade de consumidores 
associada. Esses resultados devem ser levados em 
consideração no manejo e conservação de formações mais 
rarefeitas. 
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CAJUEIRO-JAPONÊS (Hovenia dulcis) NA AMÉRICA 

DO SUL 
 

LUIZA GABRIELA FULGÊNCIO DE LIMA*, JULYA 
EMMANUELA DE ANDRADE VIEIRA, DANIEL DE PAIVA 

SILVA 
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Plantas exóticas invasoras podem afetar drasticamente a 
biodiversidade local e/ou regional dos ambientes que 
invadem, de modo que tais espécies são tidas como 
importantes causadores de perda de biodiversidade mundo 
afora. Uma vez que tenham invadido um novo ambiente, as 
plantas exóticas invasoras possuem alto potencial de 
propagação e competição, podendo comprometer a 
sobrevivência, crescimento e reprodução das plantas nativas. 
Considerando-se grandes escalas espaciais, planos de manejo 
e controle efetivos de espécies invasoras são altamente 
dependentes do conhecimento sobre onde as mesmas 
ocorrem no espaço geográfico. Assim, o Déficit Wallaceano 
(falta de conhecimento sobre a distribuição espacial das 
espécies) é um importante fator limitante de eventuais 
projetos de controle de espécies exóticas. Desta forma, 
modelos de distribuição potencial são ferramentas 
importantes e baratas para se estimar a distribuição potencial 
de espécies exóticas invasoras, de maneira a aumentar a 
efetividade de futuros projetos de manejo e/ou controle 
destes organismos. Nesse contexto, avaliamos a distribuição 
potencial da espécie exótica invasora Hovenia dulcis Thunb. 
(cajueiro-japonês), planta arbórea introduzida na América do 
Sul em cenários atuais. Para confecção do banco de dados de 
ocorrências da espécie foi realizado um levantamento de 
informações espaciais pré-existentes em bancos de dados 
online (Global Biological Information Facility-GBIF, 
Species Link, Global Invasive Species Information Network-
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Gisin e Instituto Hórus). As 19 variáveis disponíveis na base 
de dados WorldClim foram utilizadas em uma análise de 
componentes principais para produzir novas variáveis não 
correlacionadas a serem utilizadas para produzir a atual 
distribuição da planta. Como algoritmo de distribuição 
potencial foi utilizado o algoritmo de máxima entropia 
implementado no programa MaxEnt v.3.3.3.k. Para o corte 
da matriz contínua de adequabilidade foi utilizado o limiar 
derivado da Receiver Operator Curve (curva do ROC). O 
modelo para a distribuição potencial de H. dulcis apresentou 
valor de TSS excelente (0,90). Hovenia dulcis apresenta 
grande potencial invasivo na região sul do Brasil, 
destacando-se ainda áreas favoráveis na região sudeste e 
nordeste do país. Além dos pontos de ocorrência já 
registrados, o modelo previu outras áreas em que a planta 
pode estar inserida, ampliando sua área de ocorrência até 
mesmo para outros países como Bolívia, Peru, Equador e 
Colômbia. Percebe-se assim a existência de diversas lacunas 
de conhecimento a serem preenchidas para que a distribuição 
espacial de Hovenia dulcis seja efetivamente desvendada. A 
importância da modelagem de distribuição de espécies é 
destacada para fins de conservação da biodiversidade, 
auxiliando no conhecimento quanto à distribuição da espécie 
e seu processo de invasão. [*Programa de Pós-Graduação em 
Conservação dos Recursos Naturais do Cerrado – IF Goiano, 
campus Urutaí] 
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HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DOURADOS EM 
CONQUISTA-MG 
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A sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Dourados no município 
de Conquista, MG, caracteriza-se como um meio natural que 
sofre intensa alteração a partir de atividades antrópicas. A 
modernização do campo e o surgimento de novas técnicas de 
manejo e enriquecimento do solo para as áreas de Cerrado 
possibilitaram uma transformação acelerada desse bioma. A 
cobertura vegetal desempenha papel importante dentro do 
processo de formação e conservação do solo, possibilitando a 
infiltração das águas pluviais e minimizando processos 
erosivos. As matas que se encontram às margens dos corpos 
hídricos funcionam como barreira protetora, impedindo que 
os sedimentos lixiviados pelas águas da chuva soterrem as 
nascentes ou denudem o leito dos rios. Este trabalho foi 
desenvolvido com o objetivo de analisar o uso do solo e as 
situações ambientais na sub-bacia do Ribeirão Dourados, 
considerando os aspectos naturais que compõem o meio 
ambiente e as ações antrópicas na exploração da terra. A 
paisagem vista como testemunho dos acontecimentos no 
decorrer do tempo, trazendo marcas do passado e passando 
por transformação no presente, é tida como instrumento 
metodológico para análise de situações cotidianas do 
ambiente. Foi utilizado imagem de satélite LANDSAT 8 do 
ano 2014, correspondente a área de análise composta por 
aproximadamente 420 km². Para processamento das 
informações utilizou-se o software Quantum GIS. As terras 
que compõem a sub-bacia do Ribeirão Dourados têm uso e 
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exploração direcionada a práticas agropastoris, sendo comum 
cultivares de cana-de-açúcar, soja, sorgo, milho e áreas de 
pastagens. Na região percebem-se vestígios de lixiviação e 
processos erosivos nas áreas agrícolas que fazem uso de 
técnicas conservacionistas inadequadas, sendo que áreas de 
pastagens compactadas são “recortadas” por trilhas do gado 
que se tornam caminho para as águas pluviais, de modo que 
todo o material terroso é transportado aos pontos mais baixos 
da vertente no período de chuva. Nos locais em que não 
existem barreiras, os sedimentos são carreados diretamente 
para o leito dos corpos hídricos. Além do desgaste do solo e 
da sedimentação, há ausência de áreas de preservação 
permanente correspondente a 30% das margens ciliares que 
compõem os cursos d’água. A sub-bacia do Ribeirão 
Dourados apresenta dinâmica de uso e ocupação do solo 
diversificada, seguindo as demandas atuais do campo 
produtivo, sendo comum o desgaste ambiental em áreas de 
exploração agropastoril com a ocorrência de processos 
erosivos. [*Bolsista de mestrado CNPq] 
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O Brasil sempre se destacou devido à riqueza em diversidade 
de espécies que compõem sua avifauna. Ara ararauna, 
também conhecida como arara-canindé, apresenta a rinoteca 
em formato arredondado, língua robusta, forte e rica em 
papilas gustativas. De acordo com a Lista Vermelha de 
Espécies Ameaçadas de extinção, elaborada pela 
International Union for Conservation of Nature (IUCN), a 
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arara-canindé está classificada com status de pouco 
preocupante, mas a espécie tem sofrido queda populacional 
devido principalmente à fragmentação de seu hábitat e ao 
tráfico de animais silvestres. Considerando a necessidade do 
desenvolvimento de projetos de conservação de psitacídeos 
nativos, este estudo teve como objetivo relatar a implantação 
de enriquecimento ambiental em um recinto de reabilitação 
de Ara ararauna. O projeto foi desenvolvido em um viveiro 
de uma propriedade rural próxima ao município de Araguari, 
MG utilizado para reabilitação de animais provenientes de 
apreensões do tráfico de animais silvestres. O recinto possui 
de aproximadamente 70 m2, com antecâmara de segurança e 
piso de terra e alojava um lote de treze exemplares de araras-
canindés há oito meses. Primeiramente, avaliou-se o 
comportamento das aves por meio de observação direta à 
distância por três horas semanais, durante seis semanas, 
evidenciando-se comportamento de baixo interesse no uso 
dos poleiros móveis, essenciais na recapacitação dos animais 
para o voo. Além disso, as aves apresentavam predileção 
pela alimentação em comedouros posicionados no solo e não 
tinham estímulo em realizar voos longos. Como medida de 
enriquecimento ambiental, adicionaram-se ao viveiro sete 
comedouros verticais confeccionados em garrafas plásticas, 
suspensos por corda de sisal e posicionados em locais 
estratégicos, próximos aos poleiros móveis do recinto. 
Adicionalmente, foram retirados todos os comedouros 
posicionados no solo. Após a implantação dos artefatos de 
enriquecimento, notam-se mudanças comportamentais nos 
animais, com um maior tempo de empoleiramento das aves e 
o uso dos poleiros móveis, surgindo ainda alguns voos em 
distância e reduzindo alguns comportamentos estereotipados, 
como o hábito de permanecerem apoiados nas grades laterais 
e superior do viveiro. Dentre os tipos de enriquecimento 
ambiental aplicados a recintos de animais em cativeiro, as 
implementações de estímulos sensoriais, ligadas ao paladar 
são as mais citadas e eficazes para aves, principalmente para 
espécies que apresentam grande quantidade de papilas 



Simpósio Regional sobre Conservação da Biodiversidade do Cerrado, II, 
out. 2017, Uberlândia. Caderno de Resumos. 

 31 
 

gustativas na cavidade oral, como os psitacídeos. Projetos de 
enriquecimento ambiental se mostram interessantes para a 
manutenção das aves em cativeiro visando a seu bem-estar e 
também para ajudar no desenvolvimento de comportamentos 
naturais para as aves que serão reabilitadas. 
 
 

OCORRÊNCIA DE Syngamus traquea (NEMATODA: 
SYNGAMIDAE) EM Ara ararauna (PSITTACIDAE): 

RELATO DE CASO 
 
JEAN HENRIQUE NUNES DE PAULA1, JULIANA MACEDO 

MAGNINO SILVA2, LÍRIA QUEIROZ LUZ HIRANO1 
1Curso de Medicina Veterinária,  Centro Universitário do Triângulo 

(UNITRI), Uberlândia-MG. 
2Instituto Estadual de Florestas - IEF, Uberlândia-MG. 

jeanm.vet@hotmail.com 
 
Ara ararauna (Psittaciforme: Psittacidae) é popularmente 
conhecida como arara-canindé ou arara-azul-e-amarela. 
Possui a musculatura maxilar desenvolvida, a rinoteca curta, 
de base larga e arqueada, a qual repousa perfeitamente sobre 
a gnatoteca. Essa espécie está amplamente distribuída no 
território brasileiro e, devido a sua beleza de cores, 
constantemente é alvo do tráfico de animais silvestres. Uma 
riqueza de patógenos podem acometer os psitacídeos 
brasileiros, entretanto, ainda não há relato da ocorrência de 
Syngamus trachea (Syngamidae) nessas aves, sendo um 
parasita mais comumente encontrado em aves de rapina e 
galináceos domésticos (Galliformes). Esse último grupo se 
torna importante transmissor de doenças para aves que se 
adaptam a ambientes modificados pelo homem, 
principalmente próximos a propriedades rurais, o que pode 
ter impacto na conservação de diversos animais de vida livre 
ou em processo de reabilitação. Com isto objetiva-se relatar a 
ocorrência do nematódeo Syngamus trachea em um 
exemplar de A. ararauna mantido em um viveiro de uma 
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propriedade rural próxima ao município de Araguari, MG, e 
utilizado para reabilitação de animais provenientes de 
apreensões do tráfico de animais silvestres. Durante a 
anamnese, a queixa principal do tratador do animal foi a 
perda de peso progressiva e a redução no consumo de frutas 
pelo animal, notada há pelo menos sete dias anteriores ao 
atendimento. A ave era mantida em um viveiro amplo, com 
presença de poleiros em disposições variadas, água ad 
libitum e alimentação com frutas oferecidas duas vezes ao 
dia. A propriedade mantém galinhas e patos domésticos 
criados soltos na área em que se localiza o viveiro. Ao exame 
físico observou-se dispneia inspiratória, espirros, engasgos 
esporádicos, magreza e penas eriçadas. O quadro do animal 
progrediu para óbito e o exemplar foi encaminhado para 
necropsia. Ao exame post-mortem notou-se na traqueia 
grande quantidade de secreção mucosa, hiperemia e, em sua 
porção inicial, a presença de um parasito cilíndrico, medindo 
aproximadamente três centímetros de comprimento, 
coloração avermelhada, que ao exame microscópico 
apresentava características compatíveis com exemplar de S. 
trachea. O quadro clínico relatado, de emagrecimento 
progressivo associado à dispneia e ocorrência de engasgos e 
espirros, são condizentes com a singamose, devido à irritação 
mecânica na porção inicial da traqueia pela presença do 
parasita, que estimula a produção de muco e lesiona a parede 
do órgão. Devido à ausência de trabalhos envolvendo a 
ocorrência deste parasito em espécies de psitacídeos 
brasileiros, este relato reveste-se de importância, sobretudo 
para profissionais que trabalham com aves silvestres e 
visando a monitoração de exemplares que vivem em contato 
com aves domésticas em áreas rurais. 
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PROJETO DE REABILITAÇÃO DE Mymercophaga 
tridactyla (MYRMECOPHAGIDAE) 

 
JEAN HENRIQUE NUNES DE PAULA1, JULIANA MACEDO 

MAGNINO SILVA2, LÍRIA QUEIROZ LUZ HIRANO1 
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jeanm.vet@hotmail.com 
 
Mymecophaga tridactyla é um mamífero pertencente à 
família Myrmecophagidae e conhecido popularmente como 
tamanduá-bandeira. A espécie alimenta-se preferencialmente 
de térmitas e formigas e seu status de conservação é 
vulnerável, de acordo com a Lista Vermelha de Espécies 
Ameaçadas de extinção, elaborada pela International Union 
for Conservation of Nature (IUCN). Dentre os fatores de 
risco associado ao declínio populacional do tamanduá-
bandeira estão a perda progressiva de hábitat e os casos de 
atropelamento de exemplares nas rodovias do país. Desta 
forma, torna-se essencial o desenvolvimento de mecanismos 
de conservação desta espécie, incluindo a manutenção de seu 
comportamento natural em cativeiro de forma a promover o 
bem-estar e estimular a reabilitação de indivíduos resgatados. 
Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 
relatar um projeto de soltura de um exemplar de M. 
tridactyla. O indivíduo, um tamanduá-bandeira fêmea, foi 
conduzido ainda filhote a um projeto de reabilitação de 
animais silvestres localizado no município de Araguari, MG, 
e acompanhado até a idade adulta, por aproximadamente um 
ano e três meses. O recinto possui área de cerca de 80 m², 
contando com uma área interna coberta por alvenaria e área 
externa cercada por tela. Na parte interna foi colocado um 
abrigo para o animal e um espelho d’água de 20 cm de 
profundidade e área de 3m2, o qual era utilizado pelo 
exemplar para defecação. A dieta administrada consistiu de 
papa à base de leite, creme de leite, água, ração para gatos e 
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frutas. O animal foi estimulado a desenvolver hábitos 
naturais da espécie, principalmente os relacionados à 
alimentação, para, posteriormente, ser solto na natureza e 
monitorado por meio de um radiocolar. Para efeito de 
diagnóstico comportamental, avaliou-se primeiramente o 
comportamento do exemplar por três horas semanais durante 
seis semanas por meio da observação direta e registro por 
duas câmeras trap posicionadas estrategicamente. 
Semanalmente, o recinto foi vistoriado buscando-se pistas 
compatíveis com comportamento estereotipado ou medo, 
como abertura em telas laterais, arranhões excessivos em 
mourões e escavações excessivas na área de forrageamento. 
Como não foram evidenciadas anormalidades 
comportamentais importantes, em seguida foram 
implantados mecanismos de enriquecimento ambiental para 
estimular o comportamento alimentar natural do espécime. 
Semanalmente foram inseridos dois cupinzeiros íntegros na 
área externa do recinto, implantados a 15 cm de 
profundidade no solo. Como resultado, percebeu-se o 
desenvolvimento do comportamento alimentar natural de M. 
tridactyla, o qual forrageava todas as noites em busca dos 
cupinzeiros, quebrando suas laterais e base para captura de 
térmitas.  
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AVALIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ARROZ 
INOCULADAS COM Pyricularia grisea COM 

UTILIZAÇÃO DE DOSES DE BIOESTIMULANTES 
EM SOLOS DO CERRADO 
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O controle da brusone em arroz (doença causada pelo 
ascomiceto Pyricularia grisea) segue o manejo padrão com 
uso e aplicação de fungicidas que, se utilizados de forma 
ininterrupta, resultam em seleção de cepas isoladas 
resistentes às formulações comerciais de fungicidas no 
mercado. Assim, estudos relacionados ao controle de 
doenças com o auxílio do silício tornam-se indispensáveis e, 
quando este elemento é aliado à bioestimulantes, proporciona 
um incremento hormonal e nutricional ocasionando aumento 
da produtividade. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar e comparar duas fontes de bioestimulantes contendo 
extrato de Ascophyllum nodosum, sendo uma à base de 
silício, na produção de arroz inundado e submetido à 
inoculação com Pyricularia grisea. O experimento foi 
realizado em casa de vegetação pertencente à Universidade 
Federal de Uberlândia. Foram utilizados vasos de 10kg, com 
solo classificado como neossolo quartzarênico, utilizando-se 
a cultivar BRS Atalanta, sob inundação, mantendo-se uma 
lâmina de água de 5cm. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, com três repetições, em arranjo 
fatorial (2x2x2+2). Os tratamentos consistiram da ausência e 
da presença de Pyricularia grisea (1,5 x 105 /mL) e duas 
doses (1,5 e 3L/ha) de duas fontes bioestimulantes, com dois 
tratamentos adicionais com e sem inoculação mas sem 
bioestimulantes. O Produto 1 possui concentrações de 5,7% 
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de zinco, 17% de fósforo, 13% de nitrogênio e 2,5% de 
manganês e o Produto 2, concentrações de 1,5% de Si, 1,5% 
de K e 0,5% de Zn, aplicados aos 20 DAE no perfilhamento 
(estádio vegetativo V4). As plantas foram inoculadas após 24 
horas da aplicação dos tratamentos. Foi avaliado o teor de 
enxofre na parte aérea de plantas de arroz. Os dados obtidos 
foram submetidos à análise estatística, onde as médias foram 
comparadas pelos testes de Tukey e Dunnett, ambos a 0,05 
de significância. A produção do arroz não diferiu em relação 
à inoculação de Pyricularia grisea e nem em relação aos 
bioestimulantes avaliados. A aplicação de bioestimulantes 
não alteraram a produção de arroz na cultivar BRS Atalanta, 
na ausência e presença de Pyricularia grisea em condições 
de casa de vegetação. [*bolsista mestrado CAPES] 

DETERMINAÇÃO DO FATOR P (PRÁTICAS 
CONSERVACIONISTAS) PARA A ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DA UHE AMADOR AGUIAR I 

JULIANA SOUSA PEREIRA, SILVIO CARLOS RODRIGUES 
Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 

julianasousa.geo@hotmail.com, silgel@ufu.br 

O manejo dos solos e as práticas conservacionistas possuem 
grande importância para o equilíbrio ambiental. Em áreas 
que possuem as mesmas condições fisiográficas, quando 
mantida constante as variáveis influentes na erosão, o 
manejo pode ser o fator determinante para o 
desencadeamento dos processos erosivos. Na Universal Soil 
Loss Equation (USLE), os valores conferidos ao Fator P 
(Práticas Conservacionistas) podem alterar 
significativamente as taxas de erosão. Com o intuito de 
conhecer o efeito das práticas conservacionistas na USLE, 
foram atribuídos diferentes valores ao fator P no cálculo da 
equação para a área de influência da UHE AMADOR 
AGUIAR I (UHE-AAI) situada na bacia do rio Araguari. 
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Nesse sentido, foram adotados as classes propostas por 
Bertoni e Lombardi Neto [2012. Conservação do solo. 335 
p], que propõem que quanto mais elevado o valor de P, 
menor é a proteção do solo contra a erosão laminar. Foi 
considerado para os locais de pastagens e agricultura, P= 0,5 
pela existência de curvas de nível. Nas áreas de vegetação 
arbórea o valor adotado foi de 0,2, devido à maior proteção 
conferida ao solo e para os demais usos (água e espaço 
urbano) atribuiu-se valor zero pela não ocorrência da erosão 
laminar. Os valores foram calculados e espacializados por 
meio do software ArcGis 9.3.2. Nessa perspectiva, obteve-se 
para a área de influência da UHE-AAI o valor máximo de 
23,5 toneladas de solos erodidos por hectare ao ano. O uso 
do solo predominante na área de estudo é de pastagens, 
vegetação arbórea e agricultura. As áreas de pastagens aliada 
a declividade acentuada e ao tipo pedológico do local 
confirma a necessidade da adoção de práticas de conservação 
voltadas para a redução do escoamento superficial, tais como 
a implementação e manutenção das curvas de nível, sendo 
imprescindível, juntamente, a essas ações a diminuição tanto 
do superpastoreio de gado quanto da supressão da vegetação 
natural. Os cuidados direcionados à redução da erosão 
hídrica devem estar voltados principalmente para à 
diminuição dos impactos provenientes da precipitação e 
também para a redução da capacidade de transporte pelo 
fluxo superficial. A manutenção da cobertura vegetal e a 
diminuição do comprimento de rampa são medidas eficientes 
nesse âmbito. As ações que permitem a diminuição da 
energia cinética da chuva, o aumento da infiltração e o 
armazenamento de água no solo são fundamentais no 
controle da erosão e, por conseguinte na minimização da 
degradação dos solos.  
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A ANÁLISE DOS CORREDORES ECOLÓGICOS: 
CRIANDO CAMINHOS PARA A VIDA FLUIR 
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É evidente que algum dos grandes meios de lucro do sistema 
capitalista e o principal setor de exportação brasileiro atual 
são a agroindústria tecnicamente intensiva e empresarial, a 
pecuária intensiva e extensiva e a grilagem. 
Concomitantemente, os empreendimentos que mais crescem 
são a construção de barragens, reservatórios e mineradoras, 
ocorrendo em todo o país. Tais atividades para serem 
implantadas precisam da substituição dos sistemas naturais, 
ou seja, ocorre uma substituição de uso da área. Tais práticas 
causaram grandes hiatos de vegetação nativa e a preservação 
do bioma Cerrado, que tem sido um dos mais desmatados do 
Brasil. Diante deste quadro, alguns autores têm apontado 
para uma crise da biodiversidade. A alternativa para esta 
questão é a conservação dos ecossistemas que abrigam 
comunidades de espécies, particularmente as endêmicas, 
como uma solução para o equilíbrio da biota. Foi constatado 
em artigos científicos que uma acessível e possível medida 
mitigadora que atenuaria os efeitos antrópicos lesadores do 
ecossistema seria a implantação de corredores ecológicos 
conectando fragmentos de vegetação nativa e conservada que 
formariam redes interligando com outras áreas de vegetação 
preservada, permitindo o fluxo gênico entre as espécies e, 
provocando assim, uma maior mobilidade faunística e a 
polinização da flora. Os corredores tornam assim de utilidade 
primordial para a recuperação do meio ambiente. Além desta 
medida destacam-se os atravessadores faunísticos 
implementados em rodovias e ampliando assim a resiliência 
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ambiental aos impactos antrópicos. O objetivo deste trabalho 
é subsidiar a proposição de corredores ecológicos em recorte 
da área do rio Tejuco localizado na microrregião de 
Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Para tal foram feitos 
levantamentos bibliográficos, e em bases de dados que 
aportem informação biogeográfica focadas no Triângulo 
Mineiro, tais como o Zoneamento Ecológico Econômico de 
Minas Gerais, IBGE, Agência Nacional de Águas, ICMBIO, 
entre outros. Conclui-se que corredores ecológicos são 
viáveis e efetivos para a conservação e manutenção dos 
fragmentos remanescentes locais. 
 

 
DISTRIBUIÇÃO MODELADA ATUAL DA ESPÉCIE 

EXÓTICA CAPIM BRAQUIÁRIA (Urochloa 
decumbens) NO BRASIL 

 
LETÍCIA MARTINS RABELO*, JOÃO PEDRO JUSTINIANO 
DE OLIVEIRA, LUIZA GABRIELA FULGÊNCIO DE LIMA, 

DANIEL DE PAIVA SILVA 
Instituto Federal Goiano, campus Urutaí-GO.  

ltcmartins.if@gmail.com 
 
As plantas invasoras podem afetar negativamente a 
biodiversidade local e/ou regional dos ambientes que 
invadem, de tal forma que podem ser responsáveis por 
perdas na biodiversidade original dos ecossistemas. Uma vez 
que tenham invadido um novo ambiente, as plantas exóticas 
invasoras possuem alto potencial de propagação e 
competição com as plantas nativas, podendo comprometer 
sua sobrevivência, crescimento e reprodução. Considerando 
as grandes escalas espaciais e planos de manejo, os controles 
efetivos de espécies invasoras são altamente dependentes do 
conhecimento sobre onde as mesmas ocorrem no espaço 
geográfico. Assim, o Déficit Wallaceano (falta de 
conhecimento sobre a distribuição espacial das espécies) é 
um importante fator limitante de eventuais projetos de 
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controle de espécies exóticas. Desta forma, modelos de 
distribuição potencial são ferramentas importantes e baratas 
para se discutir a distribuição potencial de espécies exóticas 
invasoras, de maneira a aumentar a efetividade de futuros 
projetos de manejo e/ou controle destes organismos. Nesse 
contexto, avaliamos o efeito invasor da gramínea Urochloa 
decumbens (Stapf) R. D. Webster no Cerrado brasileiro, 
espécie largamente utilizada como recurso alimentar em 
pastos de criação de gado. Os pontos de ocorrência de U. 
decumbens foram obtidos em bancos de dados online 
acessados através da internet (Global Biological Information 
Facility-GBIF, Species Link, Global Invasive Species 
Information Network-Gisin e Instituto Hórus). As 19 
variáveis disponíveis na base de dados WorldClim foram 
utilizadas em uma análise de componentes principais para 
produzir novas variáveis não correlacionadas a serem 
utilizadas para inferir a atual distribuição da planta. Para 
predizer a distribuição potencial da braquiária foi utilizado o 
algoritmo de máxima entropia implementado no programa 
MaxEnt v.3.3.3.k, sendo que para o corte da matriz contínua 
de adequabilidade ambiental foi utilizado o limiar derivado 
da Receiver Operator Curve (curva do ROC). O resultado do 
modelo para a distribuição potencial de Urochloa decumbens 
apresentou valor de TSS aceitável (0,53). U. decumbens 
apresenta grande potencial invasivo em todo Brasil, estando 
presente em toda região sul, sudeste e centro-oeste. A 
distribuição potencial da espécie gerada pela modelagem 
resultou em uma área bem maior que a área onde já foram 
registradas ocorrências da mesma. O uso de modelagem 
pode auxiliar no conhecimento quanto à distribuição da 
espécie, seu processo de invasão e estabelecimento em áreas 
nativas e aspectos relacionados, contribuindo para ações de 
manejo em prol da conservação da biodiversidade. [*Bolsista 
PIBIC/CNPq] 
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O presente trabalho apresenta reflexões decorrentes do tema 
abordado no trabalho de conclusão de curso de graduação em 
Agronomia da autora principal, fundamentado em uma 
revisão bibliográfica. Infere-se que a sustentabilidade das 
atividades agropecuárias praticadas no cerrado está associada 
e é dependente do manejo correto e adequado das técnicas 
aplicadas nos processos produtivos, bem como o uso racional 
e intensivo dos solos, além de programas governamentais 
criados com o objetivo da conservação e continuidade do 
bioma Cerrado. Sustentabilidade é um conceito amplo e 
complexo, pois abrange muitas metodologias e 
características sociais, econômicas, ambientais e energéticas, 
sendo vital para o uso consciente dos recursos naturais por 
toda a sociedade presente e viabilizando-os para as futuras 
gerações. As atividades agropecuárias dentro do contexto 
sustentável devem considerar as condições edafoclimáticas e 
as particularidades de cada região, bem como as 
circunstâncias socioeconômicas, ou seja, estarem sobre o 
prisma do que é ecologicamente correto, tecnicamente 
aplicável, economicamente viável e socialmente justo. O 
Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e possui um 
terço da biodiversidade nacional, além de um alto potencial 
agronômico, necessitando que seja priorizada sua 
conservação, uma vez que mais da metade da produção de 
grãos e do rebanho bovino nele se encontram. Além disso, é 
o berço das águas brasileiras, já que concentra as principais 
nascentes dos rios formadores das principais bacias 
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hidrográficas do país. Um dos principais problemas das áreas 
de cerrado é o modelo de exploração agropecuária praticado, 
baseado em desmatamentos e erosão, assoreamento de rios, 
uso intenso e inadequado de fertilizantes e agrotóxicos, 
irrigação sem planejamento e contaminação dos lençóis 
freáticos. A sustentabilidade das atividades agropecuárias é 
viável, e a sua conscientização deve partir de todos, dentro 
de cada comunidade local, bem como das instituições e do 
governo, promovendo-a junto aos agricultores. A 
implantação de variadas técnicas, tais como os sistemas 
integrados de produção agropecuária, o plantio direto, o uso 
de insumos orgânicos e minerais e a agricultura orgânica 
permitem o desenvolvimento sustentável e o alcance de 
produtividade e lucro para os produtores. Assim, através do 
desenvolvimento e da inovação, a expansão agropecuária 
seguida de recuperação da cobertura vegetal nativa e do 
restabelecimento ecológico poderá encontrar um equilíbrio 
fundamental, onde haverá harmonia entre o crescimento 
econômico sustentável e a conservação dos ecossistemas e da 
biodiversidade em prol de toda a população. 
 

 
INVASÃO DA ALGAROBEIRA (Prosopis juliflora) E 

SUA DISTRIBUIÇÃO PREDITIVA ATUAL NA 
AMERICA DO SUL 

LUCAS PERES SAAVEDRA, LUIZA GABRIELA FULGÊNCIO 
DE LIMA, DANIEL DE PAIVA SILVA 
Instituto Federal Goiano, campus Urutaí-GO.  

lucasperesconta@gmail.com 
 
A perda de biodiversidade no planeta aumenta 
exponencialmente com o passar do tempo. Dentre os vários 
fatores que ocasionam essa perda temos a introdução de 
plantas exóticas invasoras, sendo que o prejuízo causado por 
esse fator tem um aumento gradativo nos ambientes 
invadidos. Uma espécie se torna invasora somente quando 
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está estabelecida na região invadida, gerando descendentes 
férteis totalmente capazes de sobreviver e sua distribuição 
expande-se para novas áreas, ameaçando a biodiversidade 
autóctone local. O risco de danos causados por plantas 
invasoras gera preocupação, sendo assim necessárias 
medidas de manejo e controle das mesmas. No entanto, o 
Déficit Wallaceano (a falta de conhecimento sobre a 
distribuição espacial das espécies) é um grande entrave que 
diminui a efetividade destas medidas. Das espécies invasoras 
na América do Sul, destaca-se a Fabaceae Prosopis juliflora 
(Sw.) DC., originária de áreas que vão do México ao norte da 
Amércia do Sul, e que apresenta alto risco à manutenção dos 
ambientes invadidos, dada sua alta capacidade de 
disseminação. Para realizar a predição da distribuição da 
espécie, utilizamos modelos de distribuição potencial, que 
por sua vez relacionam as características regionais de 
ocorrências descritas e variáveis climáticas para produzir um 
modelo ambiental baseado em características verídicas, onde 
é projetada a distribuição da espécie no espaço geográfico. 
Os pontos de ocorrência de Prosopis juliflora foram obtidos 
em bancos de dados online (Global Biological Information 
Facility-GBIF, Species Link, Global Invasive Species 
Information Network-Gisin e a dase de dados I3N Brasil). 
Foram utilizadas 19 variáveis climáticas da base de dados 
WorldClim. Através de uma Análise de Componentes 
Principais (PCA) foram produzidos componentes principais 
ortogonais que foram projetados no espaço geográfico a fim 
de se determinar a distribuição potencial da espécie. O 
resultado do modelo para a distribuição potencial de P. 
juliflora apresentou valor de TSS aceitável (0,70). A espécie 
está presente em diversas regiões, predominando na região 
nordeste. Além dos locais de ocorrência já disponíveis nos 
bancos de dados, o modelo previu outros locais que a planta 
pode estar inserida, mostrando uma área extensa de pontos 
de ocorrência que ainda não foram registrados. Os modelos 
de distribuição são importantes pois indicam os possíveis 
locais de ocorrência das plantas invasoras, e assim projetos 
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de manejo dessas espécies podem ser elaborados com base 
nessa ferramenta a fim de propiciar maiores chances de 
conservação da biodiversidade nativa de cada bioma. 
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MODELOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA:  
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O presente trabalho, realizado com uma turma do sétimo ano 
em uma escola pública na cidade Uberlândia (MG), teve 
como finalidade conceituar as principais características da 
agricultura convencional, agricultura familiar e agroecologia, 
levantando possíveis consequências econômicas, sociais e 
culturais. As práticas de ensino foram construídas e aplicadas 
como parte da disciplina Estágio 1 do Curso de Ciências 
Biológicas (UFU), e esta ação consistiu em quatro encontros 
na escola durante o período de setembro a dezembro de 
2016. O primeiro encontro ocorreu na sala de aula e iniciou-
se com um debate seguido de uma primeira sondagem sobre 
o tema. Os conceitos de impacto ambiental, modelos de 
agricultura convencional, familiar, agroecológica e como 
ocorreu a revolução verde foram abordados por meio de uma 
aula dialogada. No segundo encontro, usamos imagens da 
microbiota do solo em diferentes situações (ex.: solos com 
fertilizantes, com pesticidas e sem agrotóxicos) para 
questioná-los sobre a importância de manter a qualidade 
orgânica e inorgânica do mesmo, ressaltando consequências 
negativas do uso indiscriminado desses compostos químicos. 
Também foram abordadas práticas sustentáveis que revertem 
esse cenário, como a compostagem de resíduos sólidos 
orgânicos e a adubação verde. Para mostrar as interações 
ecológicas entre plantas e insetos, foi aplicado no terceiro 
encontro uma dinâmica denominada “teia trófica”. Nesta, os 
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discentes acomodaram-se no pátio da escola e receberam 
crachás que contemplavam todos os níveis tróficos da cadeia, 
com objetivo de simular o que perpassa nas relações 
ecológicas e, para aproximá-los desses organismos, eles 
manusearam uma coleção úmida de insetos e plantas no 
Laboratório de Ciências da escola. No último encontro os 
estudantes divulgaram o conteúdo científico trabalhado nos 
encontros anteriores em uma Feira de Ciências. Nessa 
ocasião os discentes confeccionaram materiais sobre a 
temática trabalhada e os apresentaram para todos os 
integrantes da escola. A investigação narrativa que consiste 
de diálogo entre aluno e professor foram mecanismos usados 
para avaliar a formação discente. Percebemos que essa 
temática não despertou interesse imediato dos estudantes, e 
foi na construção da Feira de Ciências que os mesmos 
expuseram a preferência pelos modelos de agricultura 
familiar e agroecologia. Os argumentos apresentados pelos 
alunos foram pautados na qualidade de vida e na preservação 
do meio ambiente. É nesse cenário que a temática Produção 
Agrícola e Agroecologia configura-se como um tema 
importante e necessário para formação crítica, o que torna 
imprescindível inseri-lo no planejamento das aulas de 
Ciências para promoção de ações sustentáveis. 
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PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 
ESCOLA RURAL “TENDA DOS MORENOS” EM 

UBERLÂNDIA (MG): TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE 

ALIMENTOS 
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ALMEIDA, JULIANA OLIVEIRA JARDIM, VICTOR ARAUJO 

RESENDE 
Universidade de Uberaba (UNIUBE), MG. 

bio-andre@hotmail.com, fabricio.almeida@uniube.br, 
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A educação Ambiental surge como excelente proposta de 
ensino nas instituições, principalmente de educação básica, 
na busca da formação de cidadãos conscientes e 
comprometidos com as principais questões da sociedade 
moderna. Nesse sentido, o presente projeto pretende 
desenvolver conceitos e práticas relacionadas à reciclagem 
de alimentos em um ambiente escolar. O grupo escolar 
produz uma grande quantidade de lixo orgânico durante suas 
atividades diárias, oriundo das refeições e lanches das 
crianças, e que é descartado em aterro sanitário. Se este 
resíduo for acondicionado e acumulado de forma incorreta 
pode atrair vetores de doenças, ou até mesmo causar a 
contaminação do solo através do chorume. Uma solução 
técnica razoavelmente simples é a reutilização deste lixo em 
um processo natural denominado compostagem, que é a 
transformação de material biodegradável em compostos 
orgânicos para uso no solo. O projeto foi realizado no 
período de março a novembro de 2016 nas instalações da 
Escola Rural “Tenda dos Morenos” em Uberlândia (MG), 
direcionado ao ensino fundamental. A metodologia do 
trabalho constitui-se em três etapas: Na primeira delas foram 
realizadas palestras e oficinas sobre os tipos de resíduos e 
como separá-los, oferecidas para os colaboradores da escola 
e para os alunos. Em seguida, após a quantificação e 
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separação dos resíduos orgânicos da cantina, implementou-se 
o uso de uma composteira doméstica. Nessa fase, foram 
monitoradas a temperatura e realizada a revirada do 
composto para melhoria da uniformidade do produto final. 
Por fim, foi planejada e implantada uma horta para a 
produção de alimentos para a escola. A adubação foi 
realizada pelo produto da compostagem. A irrigação foi 
realizada a partir de um modelo de gotejamento, eficiente no 
uso da água para a produção de alimentos. Os resultados 
obtidos através de palestras e trabalho de campo com os 
alunos, além de reuniões com a direção da escola e parceiros, 
foram fundamentais para a conclusão deste trabalho e 
comprovação da eficiência do tratamento dos resíduos e 
aplicação das técnicas usadas. Sendo assim, projetos dessa 
natureza desenvolvidos em parceria com a comunidade local 
ampliam muito a capacidade de formação da consciência 
socioambiental e o senso de responsabilidade para a 
conservação do meio ambiente. 
 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PRÁTICA 
ASSOCIADA A CUIDADO AMBIENTAL, ÉTICA E 

ESTÉTICA DENTRO DA ESCOLA 
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do Triângulo Mineiro, Uberaba-MG. 
2Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia-MG. 

amandacarolinecano@gmail.com 
 
A educação ambiental é um tema que vem sendo 
amplamente discutido e com grande importância para a 
sociedade. As questões ambientais estão relacionadas com 
problemas sociais, políticos, culturais e éticos. O objetivo do 
trabalho foi influenciar jovens para que eles fossem capazes 
de construir um pensamento crítico e interligado sobre o 
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cuidado ambiental, ética e a estética e desconstruir a imagem 
de uma relação distante entre a sociedade e natureza. Dessa 
forma o presente trabalho foi realizado em uma escola 
pública da cidade de Uberaba-MG e o público alvo foram 
alunos do primeiro ano do ensino médio. O trabalho foi 
dividido em cinco momentos com duração aproximada de 
um mês. No primeiro momento realizou-se uma visita e uma 
discussão em sala de aula para levantar o conhecimento 
prévio sobre os conceitos de educação ambiental, ética, 
estética e cuidado ambiental, e fazer uma análise qualitativa 
e quantitativa da opinião e conhecimento dos alunos sobre 
esses assuntos. No segundo momento os alunos foram 
levados para uma dinâmica externa, fora da sala de aula. 
Conduzidos a uma horta vertical, ali foram tratados na 
prática os temas reciclagem e sustentabilidade. No terceiro 
momento o tema principal da aula foi a ética ambiental, com 
o objetivo de formar pessoas integralmente sociabilizadas, 
autônomas e críticas a partir de leituras e discussão de outros 
trabalhos já desenvolvidos em escolas. No quarto momento 
foi realizada a aula sobre estética ambiental.  Para tal foi os 
alunos foram encorajados a pesquisar em livros didáticos 
sobre como relacionar a estética com o meio ambiente. No 
quinto e último momento foi proposto aos alunos 
construírem um jardim com pneus usados, como exemplo de 
reutilização duradoura e com vistas a evitar descarte 
inadequado. Dessa maneira foi possível interligar a ética, 
através do uso benéfica de objetos que normalmente trazem 
prejuízos quando descartados no ambiente; a estética, através 
do uso de objetos que possam melhoram a imagem da escola; 
e o cuidado ambiental, visto que um jardim necessita de 
atenção diária para que consiga ser mantido. Dessa forma ao 
final do projeto, os alunos conseguiram ter uma apropriação 
sobre os temas que foram levados para sala de aula, uma vez 
que um projeto que incentiva a reciclagem de garrafas 
plásticas foi desenvolvido pelos próprios alunos a partir das 
provocações trazidas pela atividade aqui relatada. É possível 
concluir que o trabalho faz com que os alunos usem sua 
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criatividade para engajarem-se em questões ambientais e traz 
o tema para o cotidiano dos mesmos. 

 
 

A IMPORTÂNCIA DO RECURSO HÍDRICO ALIADO 
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A população atual encara a natureza e os seus recursos 
hídricos como um bem para consumo pessoal e não como um 
recurso natural que precisa e deve ser preservado. A 
educação ambiental é, portanto, uma forma de fazer com que 
o ser humano entenda a sua importância no mundo, além de 
um despertar de consciência solidária. O objetivo do trabalho 
é instituir um novo olhar com relação aos problemas 
ambientais que envolvem os recursos hídricos, bem como 
incentivar um novo modelo de comportamento sustentável, 
buscando um equilíbrio entre o ser humano e o meio 
ambiente. Essa proposta didática foi realizada em uma escola 
pública de Uberaba-MG com alunos do 6º ano do ensino 
fundamental. Foram realizadas ações que contribuam para o 
entendimento sobre a ecologia ecossistêmica que permeiam 
os recursos hídricos. Essa proposta foi realizada por meio da 
confecção de três maquetes. A turma foi dividida em grupos 
de cinco a sete alunos para a realização da atividade. Durante 
um mês foi realizada uma aula por semana, com duração de 
cinquenta minutos. Essa aula foi expositiva e dialogada para 
que os assuntos fossem elencados e discutidos. Na primeira 
aula o assunto desenvolvido foi: “O que são estuários” com 
exposição em Power Point de imagens para que os alunos 
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conseguissem se relacionar com o tema. Na segunda aula foi 
abordado o tema: “Regiões abissais dos oceanos” com uso de 
uma maquete para ressaltar as diferenças em cada uma das 
áreas. Na terceira aula foi discutido o último tema: “Regiões 
marinhas: áreas poluídas e áreas preservadas” e, essa aula 
também foi expositiva, mostrando as diferenças, 
particularidades e impactos sofridos por cada região. O 
quarto e último encontro foi dedicado à construção de novas 
maquetes. Durante todas as aulas foi reforçada a importância 
da compreensão sobre o tema proposto e principalmente o 
comprometimento na obtenção do material para realizar a 
atividade, uma vez que foram utilizados materiais de baixo 
custo e de fácil obtenção como, por exemplo, caixas de 
papelão, tinta guache, pincel, tesoura, cola, giz de cera, gel 
incolor para cabelo, palitos de dente, EVA colorido e papel 
crepom nas cores azul e branco e preto. Durante o processo 
de construção dos modelos didáticos a aula foi bastante 
produtiva, os alunos se envolveram e socializaram suas 
ideias de modo a comtemplar o que lhes foi proposto. Dessa 
forma, foi possível concluir que o trabalho em desenvolver 
maquetes desenvolve a criatividade dos alunos, além de fazer 
com que seja uma forma deles perceberem a proporção que 
os recursos hídricos têm no ecossistema e consequentemente 
na vida da população. 
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De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, 
entende-se por Educação Ambiental (E.A.) “os processos por 
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade”. O Programa Escola Água 
Cidadã (PEAC) é desenvolvido pelo Departamento 
Municipal de Água e Esgoto (DMAE) do município de 
Uberlândia (MG). Este programa iniciou suas atividades em 
2003 e foi instituído a partir da promulgação da Lei 
no12.129, em 23 de abril de 2015. Antes da criação do PEAC 
os estudantes eram eventualmente atendidos por servidores 
que deixavam suas funções especificas para fornecer as 
informações solicitadas. Por meio da promoção da EA 
Crítica, o PEAC tem como principal objetivo educar a 
comunidade para o uso responsável dos recursos naturais, 
através da construção de uma consciência ambiental coletiva. 
O preceito deve estar inserido na sociedade e contexto do 
público, ao ponto de ser transformado em sinônimo de 
cidadania e mudança de costumes. Este trabalho é realizado 
por uma equipe multidisciplinar composta por biólogos, 
geógrafos, engenheiros e letrólogos que visam a 
interdisciplinaridade para com a sociedade em geral. Para 
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alcançar estes objetivos e sensibilizar o público, são 
elaboradas ações e materiais didáticos condizentes com a 
faixa etária do aluno, desde a pré-escola e fase introdutória 
ao ensino superior, tais como: revistas, cine-água, teatro de 
fantoches, jogos pedagógicos, brincadeiras lúdico-
educativas, palestras, visitas à Estações de Tratamento de 
Esgoto e Estações de Tratamento de Água e oficinas 
pedagógicas, atendendo a capacidade cognitiva dos 
estudantes de diferentes níveis. Em seus 14 anos de atuação 
o PEAC atendeu aproximadamente 268.172 pessoas do 
município e, aliado à constante preocupação com a qualidade 
das atividades, o aumento no número de atendimentos às 
escolas vem contribuindo continuamente para a consolidação 
da educação ambiental em Uberlândia. Destarte, faz-se 
necessário observar que a atuação dos bolsistas junto à 
comunidade externa apresenta um viés positivo, do ponto de 
vista estratégico, das atividades desempenhadas. Assim, 
temos observado a contribuição positiva que o PEAC tem 
tido na formação de indivíduos, tornando-os cada vez mais 
conscientes e capazes de compreender os conceitos além do 
reforço de boas práticas com relação ao meio ambiente ao 
qual estamos inseridos.      
 
 

PEGADA ECOLÓGICA E SEU AUXÍLIO NA 
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A pegada ecológica é uma metodologia que avalia a pressão 
do consumo humano sobre os recursos naturais. Apresentada 
em hectares globais, permite comparar diferentes padrões de 
consumo e verificar se estão dentro da capacidade produtiva 
que o planeta pode suportar. Este trabalho tem como objetivo 
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apresentar a ferramenta da pegada ecológica, construir 
conhecimentos acerca da preservação ambiental, e 
demonstrar como cada ser humano impacta o meio ambiente 
gerando males para o planeta, utilizando métodos como 
explicações dialogadas para assim promover tal construção, 
aplicado a alunos do primeiro período do curso de graduação 
em Ciências Biológicas da Universidade Federal de 
Uberlândia. O trabalho permite a construção de uma 
consciência ecológica a aqueles que o executam, podendo 
gerar impactos benéficos. Em um primeiro momento os 
impactos ambientais do homem no meio ambiente e o 
conceito de pegada ecológica foram abordados por meio de 
uma aula expositiva dialogada. No segundo momento os 
alunos presentes realizaram o teste da pegada ecológica, uma 
metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão 
do consumo das populações humanas sobre os recursos 
naturais, a partir do site da organização WWF-Brasil. O teste 
foi realizado no Laboratório de Informática do campus 
Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia e nele 
teste foram abordadas perguntas em relação a atitudes 
pessoais e cotidianas. O projeto foi realizado com um 
número total de 65 estudantes, sendo 40 destes do período 
integral e 25 do período noturno. Todos os alunos 
executaram o teste e cederam os seus resultados em forma de 
consumo-planeta, o qual se refere à quantidade de recursos 
disponíveis no planeta Terra e a quantidade de planetas 
necessários para suportar o consumo de toda a população 
caso todas as pessoas tivessem o mesmo estilo de vida do 
indivíduo testado. Dos 65 estudantes analisados apenas 1 
conseguiu atingir a opção ideal, que é o consumo de “um 
planeta”. Dentre ou outros, 28 estudantes apresentaram o 
resultado de consumir de “2 a 3 planetas”, 26 alunos 
obtiveram o resultado de consumir de “4 a 6 planetas” e os 
outros 10 estudantes apresentaram um consumo de mais de 
“7 planetas”. Conclui-se que os resultados perturbaram os 
alunos que marcaram altos e insustentáveis níveis de 
consumo, e levaram à reflexão acerca do impacto que suas 
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práticas vêm causando ao ambiente. Nota-se, porém, pontos 
negativos na ferramenta, tais como a incapacidade do 
software em lidar com entradas de valores pequenos 
(decimais), bem como não apresentar a sugestões para 
mudanças de atitude. [*Bolsista PIBID/CAPES] 
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A temática ambiental foi introduzida pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN´s) sob a forma de tema 
transversal. Nesse aspecto, a Educação Ambiental (EA) tem 
sido obrigatória no ensino escolar formal desde 1977. A 
transversalidade intrínseca ao tema ultrapassa os conteúdos 
básicos das disciplinas específicas, necessitando de uma 
análise interdisciplinar que excede o universo escolar. 
Trabalhar a EA não é uma tarefa fácil, principalmente se 
considerarmos que as atividades são de âmbito coletivo e 
dependente de uma série de fatores, que vão desde o maior 
diálogo entre os professores e conteúdos curriculares até o 
desenvolvimento de metodologias capazes de tornar efetivos 
os princípios da educação ambiental. A EA deve preparar o 
indivíduo, ajudando-o na compreensão dos principais 
problemas do mundo contemporâneo, capacitando-o para 
desempenhar uma função produtiva e tornando-o dotado de 
capacidade crítica e valores éticos com o intuito de melhorar 
a qualidade de vida e proteger o meio ambiente. Nessa 
perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo fazer 
algumas reflexões a respeito do ensino de Educação 



Simpósio Regional sobre Conservação da Biodiversidade do Cerrado, II, 
out. 2017, Uberlândia. Caderno de Resumos. 

 57 
 

Ambiental através de um projeto interdisciplinar baseado na 
obra “Era uma vez um Rio”, da escritora Martha Pannunzio. 
O livro conta a história de um menino preocupado com a 
preservação de um rio e tal preocupação o levou ao 
aprofundamento dos seus estudos com a finalidade de 
compreender o ambiente de Cerrado e os processos de 
degradação vigente. O projeto foi desenvolvido com as 
turmas dos 9º anos (90 alunos) de uma escola estadual de 
Uberlândia em agosto de 2017 e teve por objetivo levá-los 
para um trabalho de campo, no qual os mesmos conheceram 
a autora e também as áreas de Cerrado. A adoção de práticas 
pedagógicas interativas é mais eficiente para a consolidação 
do conhecimento, especialmente quando permite o contato 
com o objeto de estudo. Os estudantes fizeram coletas de 
solos, e perceberam as diversas fitofisionomias do cerrado, 
bem como a apropriação antrópica do meio. Assim, através 
da leitura, da palestra ministrada pela escritora e do debate 
estabelecido, foi possível compreender em campo os 
elementos constituintes da paisagem, bem como a interação 
das variáveis ambientais do meio físico, como a vegetação, o 
relevo, o clima e os solos. Além da percepção da paisagem, 
os alunos estabeleceram diferentes questionamentos voltados 
para a conservação das áreas de Cerrado e para o 
entendimento da dicotômica relação entre sociedade e 
natureza. É válido ressaltar que esses alunos, providos de 
informação, podem se configurar em agentes multiplicadores 
do conhecimento, sensibilizando a comunidade que muitas 
vezes não tem o esclarecimento a respeito da temática 
abordada. 
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A educação ambiental deve ser orientada na conscientização 
e mobilização dos seres humanos visando minimizar os 
impactos ambientais, a fim de que todas as espécies 
convivam e sobrevivam de forma equilibrada. Nesse 
contexto, objetivamos analisar os fatores que influenciam o 
descarte inadequado de lixo em áreas públicas urbanas e 
nortear um diálogo com a população do bairro Uberaba I no 
município de Uberaba (MG) sobre as consequências dessa 
problemática. Ressaltamos a existência de pontos ecológicos, 
ou ecopontos, que são locais apropriados e aptos a receber o 
lixo, explicando o que pode ou não ser destinado a estes 
locais. Primeiramente abordamos alguns moradores do bairro 
para uma conversa informal sobre o descarte de lixo e sondar 
a opinião daqueles em relação ao tema e sobre o 
comportamento observado em seu cotidiano. Em seguida 
realizamos uma entrevista semiestruturada na qual 
abordamos questões relacionadas à existência de ecopontos, 
as demandas e os problemas enfrentados pela comunidade, 
além de conscientizá-los sobre a temática. Para facilitar o 
acesso a informação da população local, confeccionamos um 
panfleto informativo, onde eles podem compreender o que 
são os ecopontos, quais tipos de materiais podem ou não ser 
recebidos, os horários de funcionamento, a localização de 
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todos os ecopontos existentes na cidade, além de 
informações sobre a legislação e as consequências de dispor 
lixo em áreas inapropriadas. Os panfletos foram colocados 
em locais de visibilidade do bairro, como postes e comércios. 
No total, foram 10 entrevistados e, a partir da análise das 
respostas, constatamos que os moradores conhecem a 
existência de um local apropriado para descarte do lixo, pois 
há um ecoponto localizado no bairro. Mas a maioria dos 
entrevistados alegou que não há divulgação pelos órgãos 
públicos responsáveis sobre estes locais, e também não 
conheciam o termo “ecoponto”, utilizado para designar tais 
pontos de coleta seletiva. Sobre a eficiência do ponto 
ecológico, os moradores afirmaram que o local não consegue 
atender a demanda da comunidade. Desta maneira 
conseguimos concluir falta divulgação sobre os ecopontos 
por parte dos órgãos públicos e, como mencionado pela 
comunidade local, o ponto ecológico do bairro está sempre 
cheio, dificultando o recebimento frequente de resíduos. 
Sendo assim constatamos que estes locais precisam ser 
reestruturados para atender a demanda local e a criação de 
outros ecopontos também seria uma opção válida. A partir 
dessa análise compreendemos a necessidade da realização de 
campanhas de educação ambiental para conscientizar a 
população sobre a importância de destinar o lixo urbano aos 
pontos ecológicos. 
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VISITE E APOIE NOSSO MUSEU!  

É GRATUITO, É DO CERRADO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 707 - 
Jardim América I, Parque Natural Municipal 

Victório Siquierolli. Uberlândia-MG 
 

Página: http://www.mbc.ib.ufu.br 
 




