
Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
128 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

RESUMOS DE PROJETOS ......................................................................................................... 129 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA ...................................................................................................... 134 

ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) .......................................................................................... 136 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
129 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS DE PROJETOS 
 

DIETA E USO DO HÁBITAT POR CAPIVARAS (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS, LINNAEUS 1766; 
RODENTIA) EM PAISAGEM ANTROPOGÊNICA NO PONTAL DO PARANAPANEMA ......................... 130 

EFEITO DA POLUIÇÃO AÉREA SOBRE PLANTAS E SUAS INTERAÇÕES COM ANIMAIS EM UM 
ECOSSISTEMA URBANO ................................................................................................................... 131 

ESTRUTURA TRÓFICA DA AVIFAUNA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA - PRESIDENTE 
PRUDENTE ........................................................................................................................................ 132 

INTERAÇÃO AVES-FRUTOS CARNOSOS E POTENCIAL INVASÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS: UM ESTUDO 
ENVOLVENDO A PALMEIRA-IMPERIAL, ROYSTONEA OLERACEA (JACQ.) O.F. COOK (ARECACEAE) 133 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
130 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

Ecologia    

 
 

DIETA E USO DO HÁBITAT POR CAPIVARAS (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS, LINNAEUS 1766; 
RODENTIA) EM PAISAGEM ANTROPOGÊNICA NO PONTAL DO PARANAPANEMA 

 
CHRISTIAN VICTOR DE MORAES BRAGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAULO ANTONIO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A capivara, Hydrochoerus hydrochaeris, é o maior roedor vivente na atualidade. Este mamífero é 
típico de áreas úmidas (e.g., cursos d'água, lagos, lagoas e açudes), onde encontra abrigo, 
alimento e sítio apropriado de reprodução e cria da prole. Tal roedor parece não ter restrições 
quanto a dieta e uso do hábitat. Nesse sentido, seleciona ambientes com características distintas, 
dentre eles áreas antropizadas, desde que nas proximidades de corpos d'água. Porém, não se sabe 
ao certo em que período do ano as capivaras tendem a ser mais abundantes em tais áreas, e.g., 
em plantações, bem como áreas ocupadas pelo homem. Avaliar a dieta e uso do hábitat por 
capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) em uma paisagem antropogênica no Pontal do 
Paranapanema. Espera-se que o uso dessas áreas intensifica-se numa escala sazonal, ou seja, no 
período de seca, uma vez que o alimento tende a escassear nas áreas naturais. Esta hipótese será 
testada por meio de avaliação das mudanças sazonais nos hábitos alimentares e uso do hábitat 
por capivaras.Os resultados desse estudo serão úteis para entender como as capivaras persistem 
em áreas modificadas pelo homem. Também auxiliará na verificação do potencial de expansão das 
populações de capivaras mediante modificações antrópicas da paisagem natural. Diferentes 
grupos de capivaras serão monitorados sistematicamente em um mosaico de ambientes 
antropogênicos em Presidente Venceslau. O estudo terá duração de um ano e consistirá de 
avaliações do comportamento alimentar e uso do espaço em pontos distribuídos numa área pré-
selecionada, a qual contém ambientes naturais e antropizados (agrícola, pastagens e residencial). 
Será usado o método de varredura (Scan sampling), onde o comportamento das capivaras será 
anotado em intervalos regulares. Métodos indiretos de detecção de atividade, ou seja, baseado 
em vestígios, também serão usados. As atividades das capivaras entre ás área, inclusive em escala 
sazonal, será comparada através de ANOVA fatorial. A variação na dieta, entre áreas e estações, 
será avaliada por meio do teste chi-quadrado. Índices de diversidade da dieta também serão 
calculados, no sentido de explorar em quais ambientes, e em quais momentos, o nicho alimentar 
das capivaras pode ser ampliado ou retraído. Os dados obtidos de forma indireta serão usados, 
sobretudo, para gerar mapas de uso do hábitat.       Unoeste     
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São múltiplos os impactos negativos da poluição atmosférica causada pelas atividades 
antropogênicas, sobretudo em áreas urbanas. Devido a isso, os ecólogos têm utilizado as cidades 
como modelo para entender as respostas desse ecossistema à poluição. O tráfego veicular é o 
principal emissor de poluentes, tais como monóxidos de carbono, dióxidos de nitrogênios, 
compostos orgânicos voláteis, além de partículas suspensas totais. Esses poluentes podem alterar 
as condições ambientais, usualmente os atributos abióticos, como temperatura e umidade. 
Dependendo da toxicidade, os poluentes impactam negativamente as plantas, em especial, os 
seus processos fisiológicos e aspectos estruturais e genéticos. Também modificam os processos 
interativos entre plantas e animais (e.g., fenômenos ecológicos como polinização e dispersão de 
sementes), afetando drasticamente a persistência da biodiversidade.  Na presente pesquisa serão 
avaliados os impactos negativos da poluição do ar, oriunda de tráfego de veículos, na flora e fauna 
num gradiente ambiental urbanizado.  O estudo será conduzido no município de Rancharia, 
sudoeste do estado de São Paulo. Serão delimitados dois ambientes na área urbana: 1) fluxo alto 
de veículos (maior intensidade de poluição); 2) fluxo baixo de veículos (baixos níveis de poluição), 
além de um terceiro tipo de ambiente, em áreas naturais, consideradas como controle (sem 
poluição promovida por veículos). Serão estabelecidas quatro parcelas em cada um desses 
ambientes, onde se elegerá plantas de espécies bioindicadores da família Myrtaceae: e.g., 
goiabeiras, jabuticabeiras e pitangueiras. Tais plantas serão monitoradas quanto às fenofases de 
floração e frutificação (duração, características morfológicas, potencial de viabilidade do pólen 
floral e germinação de sementes), bem como quanto aos visitantes florais e frugívoros. Também 
será realizado o teste de micronúcleo (MCN) para visualização da fase meiótica de células mãe dos 
grãos de pólen e da possível ocorrência de micronúcleos em tétrades dos botões florais. Será 
considerado o pressuposto de que alterações nos atributos reprodutivos (formação de flores e 
frutos) são suficientes para alterar processos interativos responsáveis pela manutenção da 
biodiversidade.       Universidade do Oeste Paulista-Unoeste     
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As aves são valiosos componentes dos ambientes devido aos papeis ecológicos que exercem e 
serviços que prestam, os quais são relevantes para o funcionamento dos ecossistemas. As aves 
silvestres têm sido cada vez mais forçadas a viver em ambientes antropizados. Contudo, até o 
momento, ainda há pouca noção de como as assembleias de aves estão estruturadas nesses 
ambientes. Três questões são o pano de fundo para o bom entendimento da estrutura da 
assembleia local de aves, bem como dos fatores ambientais relacionados com a sua manutenção: 
1) qual é a composição (pool de espécie e abundância de indivíduos e diversidade) da avifauna 
habitante de áreas antropizadas? 2) qual é a organização trófica dessa avifauna? 3) a avifauna em 
áreas antropizadas é dominada por espécies especialistas ou generalistas, i.e., típicas de bordas e 
oportunistas? 4) qual o papel da vegetação local na manutenção da estrutura da avifauna? 
Buscaremos responder tais questões através de amostragens sistemáticas de aves em um 
cemitério localizado no município de Presidente Prudente.Este estudo integra um projeto de 
análise dos impactos de atividade cemiterial na região de Presidente Prudente. Com esse estudo, 
pretende-se gerar informações que podem ser bases para o planejamento e manejo de áreas 
cemiteriais, sobretudo no sentido de amenizar o local hostil que eles representam para muitas 
pessoas. Descrever a estrutura trófica da avifauna mediante um inventário sistemático desses 
vertebrados, e de suas respectivas abundâncias, em áreas antropogênicas do Cemitério São João 
Batista. Especificamente,buscaremos: A) determinar a identidade das espécies de aves; B) avaliar a 
abundância de indivíduos de cada espécie; C) avaliar a organização trófica dessas aves, i.e., a 
proporção numérica de indivíduos alocados em diferentes guildas de alimentação (e.g., insetívora, 
nectarívoras, frugívora, onívora, etc....) e hábitat (florestal, de borda, de áreas abertas); D) 
determinar possíveis relações entre a organização trófica (domínio de espécies generalistas ou 
especialistas) dessa assembleia de aves e fatores ambientais, em particular a estrutura da 
vegetação.  O método de amostragem das aves será o de Pontos de Raio Fixo. A influência da 
vegetação será avaliada mediante um quadro comparativo - i.e., com pontos estabelecidos em 
locais rico e pobre em vegetação. A principal forma de análise dos dados se dará através de 
produção de Índices de Abundância.       UNOESTE     
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A invasão por espécies exóticas é um dos problemas ambientais mais significativos da atualidade. 
Tais espécies são capazes de alterar a estrutura do ambiente natural, reduzindo a biodiversidade 
local, regional e global. Nesse sentido, identificar espécies exóticas potencialmente invasoras e os 
mecanismos pelos quais elas podem invadir uma área é fundamental, sobretudo no sentido de 
elaborar estratégias de manejo ambiental. O uso de plantas ornamentais na arborização de áreas 
antropizadas é uma das principais vias de disseminação de espécies invasoras.  Este estudo tem 
por objetivo avaliar as interações de aves com os frutos da palmeira exótica Roystonea oleracea 
(Arecaceae), vulgarmente conhecida como palmeira-imperial, cultivadas em áreas antropizadas. 
Nossa hipótese é de que os frutos dessa palmeira foram integrados na rede local de aves 
dispersoras de semente. Portanto, tal planta exótica é uma invasora incipiente. Nós basicamente 
testaremos duas hipóteses: 1) de que plantas de R. oleracea agrupadas são mais atrativas as aves 
do que plantas cultivadas solitariamente; 2) de que a frutificação dessa palmeira intensifica na 
estação seca, o que potencializa maiores taxas de remoção de frutos por diferentes guildas de 
aves. Pretende-se, com esse estudo, gerar informações úteis em ações de manejo da área 
antrópica, ou seja, para um melhor planejamento da arborização. O estudo será conduzido no 
Campus II da Universidade do Oeste Paulista, onde 30 indivíduos de R. oleracea serão 
selecionados para a avaliação da fenologia da frutificação, bem como da riqueza de aves 
associadas aos frutos maduros, de suas respectivas abundâncias, número de visitas e número de 
frutos removidos por elas. Os dados serão analisados sobretudo por meio de ANOVAS (aninhada e 
fatorial).        Unoeste.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
134 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 
 

CRIAÇÃO DE AMBIENTES SAUDÁVEIS NO PÓS- ALTA QUALIFICADO DE PACIENTES DE UM HOSPITAL 
DE PRESIDENTE PRUDENTE- SP, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES .......................................... 135 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
135 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

Ecologia    

 
 

CRIAÇÃO DE AMBIENTES SAUDÁVEIS NO PÓS- ALTA QUALIFICADO DE PACIENTES DE UM HOSPITAL 
DE PRESIDENTE PRUDENTE- SP, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES.  

 
BRUNO SHIDEO SASANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO KOITI MURAMATSU - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELO VEIMAR BRITO DO CARMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA CARINE LEITE DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HELEN MONTEMEZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FERNANDA FREIRE MARIN SOARES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Alunos do sétimo período da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, ligada à UNOESTE, 
cursam uma disciplina denominada Grupo de Promoção à Saúde (GPS)na qual realizam um estudo 
qualificado da alta hospitalar do usuário do SUS. Com a orientação dos professores, são 
observados os motivos da internação, intercorrências e medicações que os pacientes usaram 
nesse período, o estado do paciente no momento da alta hospitalar e a prescrição dos 
medicamentos para uso domiciliar. Após esse estudo, os estudantes são instruídos a realizar uma 
visita domiciliar, na qual explicam, de maneira simples, aos pacientes os motivos que levaram à 
sua internação, as atividades que podem realizar no período de alta hospitalar, os cuidados que 
devem ter, utilização e mecanismo dos medicamentos prescritos, entre outras ações de Promoção 
à Saúde. Ao final das orientações dos aprendizes, é realizada uma videoconferência,com a 
presença dos estudantes, do paciente e do professor. O facilitador complementa o que os alunos 
orientaram e retira dúvidas que possam aparecer.  Atuar na Promoção à Saúde no pós alta do 
Hospital Regional de Presidente Prudente avaliando se o paciente está seguindo corretamente as 
medicações prescritas e os cuidados indicados pelo médico, identificar possíveis fatores de risco 
relacionados com sua doença no domicilio, praticar a referência e a contra referência, evitar 
reinternações desnecessárias (diminuindo os custos) e permitir ao hospital acesso às informações 
do paciente por meio do prontuário eletrônico     O estudo qualificado de alta e as visitas 
domiciliares contribuíram para ampliar o olhar dos acadêmicos de medicina para os aspectos 
biopsicossociais dos pacientes. O acesso às tecnologias que prolongam a vida e às informações 
contribuiu para o empoderamento do usuário do SUS acerca de suas condições de saúde. Essa 
ação propiciou a corresponsabilização da equipe pelo usuário e a autonomia do paciente sobre 
seu processo saúde doença. Esse novo olhar contribuiu para a criação de ambientes saudáveis no 
território de saúde.     Foram utilizadas tecnologias leves de Merhy, isto é, ampliação da escuta, 
que resultou em uma boa relação interpessoal entre estudantes e usuários do SUS, vocabulário 
acessível por parte dos futuros profissionais de saúde, modem 4G, Computador portátil, 
apresentações em Power point e a vídeo conferência.     
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       O aumento excessivo da população e consequentemente o aumento desenfreado pelo uso 
dos recursos naturais, desencadeia uma série de impactos ao meio ambiente e esses impactos 
decorrentes das atividades humanas nos ecossistemas aquáticos vêm produzindo uma contínua e 
inexorável deterioração das águas. Um desses impactos é o processo de eutrofização, onde ocorre 
o aumento excessivo da toxicidade e o aumento na concentração de nutrientes, especialmente 
fósforo e nitrogênio. Este estudo objetivou apresentar as macrófitas aquáticas como uma 
importante ferramenta bioindicadora para a avaliação de ambientes lacustres, utilizando duas 
represas no Município de Martinópolis, SP. A metodologia constou de fotografias e avaliação dos 
ambientes lacustres em campo para posterior catalogação e comparação com ambientes ideais. A 
identificação das espécies seguiu a proposta de classificação das famílias reconhecidas pelo 
sistema de classificação The Angiosperm Phylogeny Group - APG III (2009). Os resultados 
demonstram que o uso múltiplo dos reservatórios está comprometido. Assim, conclui-se que a 
implantação de estudos visando à indicação de macrófitas aquáticas como bioindicadoras da 
qualidade da água é prioritária e altamente recomendável.  

 


