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Jamais, na história do planeta, houve tanta perda de biodiversidade como na atualidade. O 
principal causador disso é a modificação dos hábitats promovida pelo homem. A situação é tão 
grave que uma nova era, a do Antropoceno, foi atribuída, em alusão a imensa capacidade que o 
homem tem de transformar a paisagem. Nessa era, a urbanização é um dos estados ambientais 
que se mostra mais drásticos à manutenção da biodiversidade. São poucas as espécies que 
conseguem se adaptar aos ambientes construídos: as mais comuns são mais generalistas, i.e., cujo 
espectro de exigências ecológicas é amplo. Essas espécies podem ser usadas como bioindicadores 
de um hábitat inapropriado e a sua presença marcante pode guiar ações de manejo da paisagem; 
e.g., criação de sistemas vegetacionais mais complexos. Uma abordagem na composição e 
estrutura trófica da avifauna pode ser útil para a determinação desses bioindicadores. O objetivo 
desse estudo foi catalogar aves presentes no Cemitério São João Batista, em Presidente Prudente 
(Oeste do estado de São Paulo). A hipótese do presente, sugere que as aves, sobretudo, 
generalistas, pertencentes a guilda onívora. O cemitério está alocado em uma área fortemente 
antropizada, cercado por residências, dentre outros tipos de construção humana. Foi estabelecido 
16 pontos de raio fixo, os quais foram amostrados durante um ano. As aves, ouvidas ou 
visualmente detectadas (com binóculos), foram identificadas em campo. A preferência alimentar 
foi determinada com base na bibliografia especializada e a composição e guilda com base no 
número de indivíduos detectados. Foram detectados 721 indivíduos de 40 espécies de aves 
pertencentes a 21 famílias. Thraupidae e Tyrannidae foram as famílias mais rica em espécies (7 e 6 
respectivamente) e indivíduos (31,76% do total), sendo que Pitangus sulphuratus e Sicalis flaveola 
foram as espécies mais comuns dessas famílias. Espécies da família Columbidae (e.g., Columba 
livia) e Psittacidae (e.g., Brotogeris chiriri) também foram comuns. Predominaram espécies 
onívoras (40%), guilda da qual pertence maioria dos indivíduos detectados (34,54%), seguidas de 
insetívoras (20%), frugívoras (12,50%), granívoras (10%), carnívoras e nectarívoras (ambas com 
7,50%) e detritívoras (2,50%). A estrutura trófica da avifauna do cemitério é desequilibrada, com 
espécies tolerantes a perturbação ambiental (onívoras) sendo mais favorecidas, devido aos seus 
hábitos generalistas. Uma melhora nas condições ambientais - plano de revegetação visando 
tornar a paisagem mais complexa - pode promover uma maior homogeneidade de guildas. 
Também pode promover serviços ecológicos elementares no equilíbrio sistêmico, como os 
exercidos pelas espécies insetívoras, frugívoras e nectarívoras. O cemitério parece importante 
para a composição de aves, mas é necessário um olhar para suas condições físicas, e.g., 
composição e estrutura da vegetação, o que pode favorecer uma maior diversidade de guildas, 
portanto, de funções sistêmicas.    Unoeste     
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A capivara, Hydrochoerus hydrochaeris, habita áreas úmidas (e.g., cursos d'água, lagos, etc.), onde 
encontra abrigo, alimento e sítio de reprodução e cria da prole. Ela parece generalista quanto ao 
uso do hábitat. Logo, seleciona ambientes antropizados, desde que úmidos. Porém, não sabemos 
em que período do ano as capivaras incidem mais nessas áreas.  O objetivo deste estudo foi 
investigar se a abundância de capivaras varia em um gradiente ambiental na paisagem antrópica e 
numa escala sazonal (chuvosa e seca). Hipostenizamos que o uso de áreas antropizadas 
intensifica-se no período de seca, uma vez que o alimento tende a escassear nas áreas naturais O 
Estudo foi conduzido no município de Presidente Venceslau (SP). O clima da região é 
marcadamente sazonal: estação chuvosa entre outubro e março e estação seca entre abril e 
setembro. Selecionamos uma área cuja paisagem configura-se em um gradiente ambiental rural, 
onde foi possível estabelecer quatro tipos de ambientes: área agrícola (AA; antrópica, usada para 
múltiplas plantações); área residencial (AR; antrópica, consistindo em espaços residenciais); área 
de pastagem (AP; antrópica, usada para o pastoreio de gado); área natural (AN; de vegetação 
florestal, de Mata Semidecídua e Mata de Galeria). Estabelecemos quatro pontos (200 metros uns 
dos outros) em cada ambiente, os quais foram monitorados quinzenalmente, entre agosto de 
2016 e julho de 2017. Usamos duas metodologias, uma direta, que consiste na detecção visual de 
indivíduos de capivaras, outra indireta, a qual se percorre a área do ponto em busca de vestígios 
(e.g., fezes e pegadas) desses animais. Usamos o Índice Pontual de Abundância - IPA (número de 
ocorrência visual e vestigial/número de pontos) para expressar variações no uso dos ambientes, 
inclusive em escala sazonal. Obtivemos 251 ocorrências (78 pegadas mais fezes, 70 visuais, 56 
somente de fezes e 49 somente de pegadas), 120 na estação chuvosa e 131 na seca. Com relação 
as ocorrências, 38,65 delas foram obtidas na AN (IPA=24,25), 33,47 na AA (IPA=21,00), 21,91% na 
AP (IPA=13,75) e apenas 5,98% na AR (IPA=3,75). Considerando as estações, os maiores IPA foram 
obtidos na AN (12,25), tanto na seca como na chuvosa. As capivaras foram mais comuns na AA na 
estação seca (IPA=12,00) do que na chuvosa (IPA=9,00). Situação parecida ocorreu em relação ao 
uso da AR, mas não de AP, a qual foi mais usada pelas capivaras na estação chuvosa Este estudo 
demonstrou que a capivara utiliza o gradiente ambiental como um todo, mas tende a preferir 
ambientes naturais, onde provavelmente encontra seus melhores recursos, além da segurança 
para sua prole. Entretanto, na estação seca, ela tende a usar mais as áreas com alguma influência 
antrópica, em princípio, devido à escassez de alimento no ambiente natural, que é fortemente 
sazonal Nosso estudo sugere que a capivara é um mamífero generalista que, no entanto, prefere 
áreas mais conservadas, ocorrendo oportunisticamente em áreas antropizadas.         
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A mosca-negra-dos-citros, Aleurocanthus woglumi Ashby (Hemiptera: Aleyrodidae) é uma praga 
de hábito polífago amplamente distribuída no Brasil que pode afetar a produção dos citros. O 
conhecimento das características morfológicas das espécies de plantas auxilia no entendimento 
dos mecanismos de defesa contra as pragas. Este estudo teve como objetivo caracterizar as 
alterações provocadas por ninfas e adultos de A. woglumi sobre a morfologia e anatomia de folhas 
de lima ácida Tahiti. Folhas infestadas e não infestadas por ninfas e adultos da mosca negra foram 
coletadas e analisadas em pomar orgânico no município de Mogi Mirim (SP). Folhas coletadas 
passaram por processo de emblocamento em parafina para corte histológico e posterior análise 
em microscópio de suas características anatômicas, dentre elas espessura dos parênquimas 
paliçadico e esponjoso, epidermes abaxial e adaxial, e espessura total da folha. Para o estudo das 
características morfológicas, folhas coletadas foram levadas ao laboratório para medida da área 
foliar e pesagem de massas fresca e seca, sendo posteriormente calculada a área foliar específica. 
Os resultados de cada parâmetro de folhas infestadas e não infestadas por ninfas e adultos, foram 
analisados (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p = 0,05). Folhas de lima ácida 
Tahiti infestadas por ninfas de A. woglumi apresentaram menor espessura total da folha e de seus 
tecidos epiderme adaxial, parênquima paliçadico e parênquima esponjoso que as folhas não 
infestadas. Folhas infestadas por adultos de A. woglumi mostraram maior espessura total da folha 
e de seus tecidos epiderme adaxial, parênquima paliçadico, parênquima esponjoso e epiderme 
abaxial em relação as folhas não infestadas. Quanto as características morfológicas, folhas 
infestadas por ninfas de A. woglumi apresentaram menores valores de massa fresca e massa seca 
e maior valor de área foliar específica que folhas não infestadas. Em folhas infestadas por adultos 
de A. woglumi, a área foliar, a massa fresca e a massa seca foram maiores que em folhas não 
infestadas, enquanto que a área foliar específica foi menor. Ao se alimentar da seiva do floema, a 
mosca negra retira nutrientes e compostos provenientes da fotossíntese que seriam utilizados 
para manutenção e desenvolvimento do vegetal. Em folhas infestadas por adultos, que preferem 
folhas mais jovens as alterações morfológicas e anatômicas se revelam como um mecanismo de 
defesa que age diretamente sobre o inseto dificultando sua alimentação, enquanto que as folhas 
infestadas por ninfas, normalmente folhas mais maduras, possuem rendimento mais baixo para o 
vegetal e por isso ocorre menor investimento em sua proteção. Concluiu-se que a infestação de 
adultos e ninfas de A. woglumi provocam alterações na morfologia e anatomia das plantas de lima 
ácida Tahiti e que as diferentes respostas ao ataque de adultos e ninfas da mosca se deram, 
possivelmente, devido ao estágio de desenvolvimento da folha e do inseto.         
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A invasão por plantas exóticas cultivadas é um grave problema ecológico. Elas podem, por 
exemplo, simplificar os ambientes e explorar recursos vitais às plantas nativas. Portanto, é 
elementar identificar espécies exóticas potencialmente invasoras e os mecanismos pelos quais 
elas podem invadir uma área. Plantas zoocóricas (dispersadas por vertebrados) têm mecanismos 
voltados a aumentar a capacidade de colonização. Por exemplo, frutificando na estação chuvosa, 
aproveitam a umidade e potencializam a germinação de propágulos e desenvolvimento da 
plântula. Frutificando na estação seca, aumentam a probabilidade de remoção, por conseguinte 
de transporte de propágulos pelos frugívoros, pois esse período é marcado por depleções de 
alimento (frutos e insetos). O objetivo desse estudo foi investigar a frutificação e remoção de 
frutos por aves na palmeira-imperial, Roystonea oleracea, uma planta exótica cultivada. Testamos 
a hipótese de que não há diferenças na taxa de frutificação e remoção de frutos numa escala 
sazonal (chuvosa e seca). Para isso, estimamos a produção de frutos em 30 palmeiras alocadas no 
Campus II da UNOESTE, em Presidente Prudente (SP). As estimativas foram feitas quinzenalmente, 
entre maio de 2016 e abril de 2017, e consistiu em determinar o número de frutos em 
infrutescências. Simultaneamente, monitoramos, com binóculos, a atividade de frugivoria pelas 
aves e estimamos a taxa de remoção com base em seus números de visitas, número de frutos 
ingeridos e duração das visitas. Roystonea oleracea produziu frutos maduros na estação chuvosa e 
seca (média = 11.188,58±8.797,20 frutos/mês; teste Z de Friedman; p > 0,05). Aves de diferentes 
guildas (frugívoras e insetívoras), foram atraídas pelos frutos maduros. Aproximadamente 85% da 
produção média mensal de frutos foram removidos pelas aves (n=16 espécies), todas elas capazes 
de dispersar os propágulos, inclusive a longas distâncias. De um modo geral, aves residentes 
consumiram frutos na estação seca. Na estação chuvosa, avistamos, também, aves migratórias em 
intensa atividade de frugivoria. As taxas de remoção de frutos pelas espécies residentes e 
migratórias não variaram de acordo com a estação do ano (Teste U de Mann-Whitney; p > 
0,05). Roystonea oleracea frutifica continuamente, atraindo múltiplas aves que removem e 
transportam seus frutos para longe da planta mãe. Aparentemente, na estação seca, tal palmeira 
é uma fonte alternativa de frutos as aves residentes, o que intensifica ainda mais a remoção, 
devido à escassez de recursos. Tais fatos sugerem que esta palmeira exótica tem estratégias 
eficientes que otimizam sua probabilidade de colonização de uma área. Nossos dados permitem 
admitir a possibilidade de invasão de R. oleracea não só localmente, mas também regionalmente 
(ela é amplamente cultivada no Pontal do Paranapanema), com base na interação dos seus frutos 
carnosos com várias espécies de aves, as quais promovem altas taxas de remoção de frutos, 
portanto, de dispersão de sementes.    UNOESTE.     
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As cápsulas de café representam um mercado em expansão no Brasil e no mundo, mas, ao que 
tudo indica, ainda falta ao produto uma qualidade importante nos tempos atuais: a 
sustentabilidade.De acordo com as pesquisas, apesar de a indústria classificar as cápsulas como 
objetos recicláveis, a reutilização do material é, hoje, praticamente inviável no Brasil. Desta forma, 
o projeto se justifica por trazer a tona um assunto atual e polêmico em razão das cápsulas se 
tornarem tão consumidas no Brasil e no mundo.Por serem descartáveis, as cápsulas geram grande 
quantidade de lixo em relação ao que normalmente é produzido na forma tradicional de se fazer 
um café. Além dessa produção extra de lixo, existe outro agravante: o desinteresse e/ou a 
dificuldade em se realizar a reciclagem dessas cápsulas. Por serem muito pequenas e compostas 
de alguns materiais não recicláveis, muitas são simplesmente descartadas como lixo orgânico 
(devido à borra de café que se forma), impactando negativamente o meio ambiente. O trabalho 
teve como objetivos: apresentar formas alternativas de reutilização das capsulas de café; discutir a 
importância da sustentabilidade no espaço acadêmico, buscando a sensibilização dos 
universitários na Unoeste; demonstrar a importância social da reciclagem, reutilização, redução, 
reeducação (4Rs), a partir da visão do biólogo num contexto sócio ambiental.    A implementação 
de programas de coleta seletiva que envolvessem todos os setores da universidade seria um 
importante passo no processo de sensibilização e conscientização dos alunos.     As capsulas de 
café enraíza em seus espectadores a ideia da necessidade de se preservar o meio ambiente para 
que o desenvolvimento sócio-econômico seja sustentável. Assim, esta distribuição de mudas 
contribuí para a consciência ambiental das pessoas, característica fundamental ao 
desenvolvimento sustentável, sobretudo atualmente, por causa das inúmeras questões inerentes 
ao acelerado processo de degradação ambiental e suas possíveis formas de contenção. O projeto 
distribuiu as 1000 mudas de orquídeas no evento de Educação da Faclepp e procurou despertar a 
consciência ambiental e o interesse pela preservação ambiental e reutilização de materiais 
recicláveis junto aos frequentadores do Campus II. Os alunos também responderam uma pesquisa 
sobre uma avaliação sobre o projeto e se mostraram receptivos ao tema.    

 


