Relação de Resumos a serem apresentados na Forma de Painel
Título do Resumo
A diversidade de Primatas da Reserva Biológica do Jaru (Rondônia)
A evolução rápida como facilitadora da expansão invasiva de uma espécie exótica
Abundância populacional do guariba-de-mãos-ruivas (Alouatta belzebul) na área São
João - Cafundó, Paraíba.
Análise da conservação da biodiversidade nas áreas de preservação permanente no
rio Tocantins associadas à extração de areia em Imperatriz – MA
Análise da ocorrência de autos de infração nas Unidades de Conservação Federais na
Amazônia Legal
Análise da serrapilheira do solo sob Cerrado Sensu Stricto no Parque Nacional das
Nascentes do Rio Parnaíba
Análise da variação da cobertura florestal ao longo de oito anos em uma área no
interior da Floresta Nacional do Jamanxim por meio de técnica de sensoriamento
remoto.
Análise das capturas de elasmobrânquios na plataforma continental e talude superior
do Sul do Brasil.
Análise de Viabilidade Populacional do guigó-da-Caatinga (Callicebus
barbarabrownae)
Análise do escoamento da produção de borracha pelas famílias tradicionais - na
Reserva Extrativista do Lago Capanã Grande, Manicoré (AM) - em relação à área de
mercado, por meio de geoprocessamento
Análise documental e da legislação como contribuição à melhoria da fiscalização e
gestão do contrato de concessão de serviços de apoio à visitação no PARNASO
Análise genética das onças-pintadas do Pantanal: evidência de conectividade entre as
porções norte e sul.
Análise histológica confirma a esterilidade em Pimelodus maculatus triploides
Áreas de conservação ambiental e seu papel na manutenção da atividade pesqueira.
Um estudo de caso no entorno da Estação Ecológica de Taiamã, Cáceres, Mato
Grosso.
As capturas da raia-chita pelo arrasto-de-fundo no sudeste e sul do Brasil.
ATUALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE Alouatta belzebul E Sapajus flavius (Mammalia:
Primates) EM FRAGMENTOS FLORESTAIS NA MATA ATLÂNTICA DA PARAÍBA E DO
RIO GRANDE DO NORTE
Avaliação da efetividade da integração das unidades de conservação federais
marinho-costeiras de Santa Catarina
Avaliação da microbiota cloacal e de orofaringe de cardeais-amarelos (Gubernatrix
cristata) vinculados ao programa de cativeiro da espécie
AVALIAÇÃO DO MÉTODO GLORIA PARA MONITORAMENTO DE CAMPOS DE
ALTITUDE EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Avaliação histológica gonadal de híbridos e triploides de lambaris.
Avifauna e mastofauna conservados pela Floresta Nacional de Ibirama-SC, um
remanescente da Mata Atlântica
Banco de dados sobre espécies arbustivas e herbáceas do Cerrado para subsidiar a
restauração ecológica
Caracterização da fauna acompanhante capturada nos experimentos do uso de
dispositivos de redução de bycatch (BRD) na APA do Anhatomirim-SC
Caracterização das Pesquisas Realizadas na Floresta Nacional do Tapajós
Caracterização morfológica do solo em áreas do Parque Nacional das Nascentes do
Rio Parnaíba

Cenários para criação de unidade de conservação do Castanhal no município de
Parintins, Amazonas, Brasil
Chuva de sementes no Cerrado: precursores de sucessão em áreas degradadas
Ciência cidadã no Parque Nacional da Serra dos Órgãos: organizando registros de
ocorrência de fauna e ampliando a participação social.
Composição florística da Reserva Biológica Augusto Ruschi, Santa Teresa, ES, Brasil
Contaminação do solo por ovos de Toxocara spp. em unidade de conservação no
Pantanal de Mato Grosso, Brasil
Desempenho reprodutivo do rivulídeo Hypsolebias sertanejo em condições
laboratoriais
Desenvolvimento embrionário de espécies de Rivulidae ameaçadas de extinção
Desmatamento em áreas protegidas no estado do Acre
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO PARA O PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO
TERRITORIAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: SUBSÍDIOS AO PLANO DE
MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TAIM, RS.
Diagnóstico preliminar do conflito entre humanos e carnívoros silvestres no Parque
Nacional do Juruena
Dieta da onça-pintada (Panthera onca) através da análise de fezes na Estação
Ecológica Maracá-Jipioca, Amazônia Oriental, Amapá, Brasil.
Diferenciais de riqueza e composição de répteis e anfíbios entre as diferentes
fitofisionomias da Floresta Nacional de Ritápolis e entorno e efeitos da fragmentação
sobre estas taxocenoses
Dinâmica reprodutiva de Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) na área de abrangência
da Estação Ecológica de Taiamã e do rio Sepotuba, município de Cáceres – MT.
Domesticação do Peixe-sapo (Pseudopimelodus mangurus) uma espécie ameaçada de
extinção
Ecologia alimentar e nutricional de Sapajus flavius como critério de escolha de áreas
para reintrodução da espécie: contribuição da Estação Experimental de Camaratuba,
Paraíba
Ela é grande o suficiente? Importância da ampliação da Estação Ecológica Taiamã e
efetivação de corredores de dispersão para a manutenção de uma população mínima
viável de onças pintadas (Panthera onca)
Emergência potencial de árvores, arbustos e gramíneas nativas do Cerrado: subsídios
para a restauração ecológica
Estrutura de população de Lychnophora ericoides Mart. (Asteraceae) no Distrito
Federal.
Estudo genético-temporal da espécie Prochilodus lineatus frente às ações antrópicas
na região de Cachoeira de Emas, Pirassununga, São Paulo (Rio Mogi-Guaçu).
Estudos geoecológicos como subsídio ao planejamento e uso das trilhas na Floresta
Nacional de Ritápolis - Minas Gerais
Estudos populacionais do Dourado (Salminus brasiliensis) na bacia do rio MogiGuaçu, Alto Paraná.
Eventos climáticos extremos relacionados ao ENSO e o sucesso reprodutivo da
tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) na Reserva Biológica do Rio Trombetas
EVOLUÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA
DIAMANTINA, COM AUXILIO DAS FERRAMENTAS DE GEOTECNOLOGIA-SO
Exposição das Unidades de Conservação Brasilieras às Mudanças Climáticas Globais
Fauna associada ao consumo de frutos de Euterpe edulis (Martius), uma espécie
chave para conservação de aves e mamíferos da Mata Atlântica, na Floresta Nacional
de Ibirama/SC (FLONA Ibirama)
Herpetofauna da Estação Ecológica Maracá-Jipioca, Amazônia Oriental, Amapá,
Brasil: Resultados preliminares
Identificação botânica e caracterização ecológica e de uso local da flora das trilhas
interpretativas do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu
Impacto da proteção exercida pelo Parque Nacional da Chapada Diamantina (BA) e
efeito da sazonalidade sobre a microbiota e qualidade de água do rio Paraguaçú.
Importância do mapeamento da cobertura e usos do solo nas Terras Indígenas
atendidas pela Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas
(PNGATI), tendo as Terras Indígenas Xerente e Funil como áreas de estudo.

Indução de lambari (Astyanax altiparnae) triploide: potenciais para conservação e
produção
Influências de áreas antropizadas no movimento do lobo guará (Chrysocyon
brachyurus)
Investigação quali-quantitativa nos trechos do Jardim Serrano e Quebra Frascos
inseridos na zona de amortecimento do PARNASO, Teresópolis, RJ
Levantamento da Comunidade Aquática Exótica do Rio Sapucaí Mirim
Levantamento de macrofungos na região sudoeste da Reserva Biológica do Jaru,
Rondônia.
Manejo de Alouatta belzebul (Primates, Atelidae) na Mata Atlântica da Paraíba
Monitoramento de fauna silvestre atropelada no entorno da Estação Ecológica de
Carijós
Monitoramento de quelônios na Reserva Extrativista do Baixo Juruá (2015): retrato e
tendências de um ano de cheia histórica.
Monitoramento do Pirarucu (Arapaima gigas) manejado na RESEX do Baixo Juruá:
subsídios para análise de alterações locais no ambiente.
MONITORAMENTO POPULACIONAL DO CARANGUEJO-UÇÁ, UCIDES CORDATUS
(LINNAEUS, 1763), COMO POTENCIAL INDICADOR DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM
ÁREAS DE MANGUEZAL
MONITORES VOLUNTÁRIOS: UM ESTUDO DE CASO DO PARQUE NACIONAL DA
SERRA DA BODOQUENA
Mudanças climáticas e biodiversidade: desafios para a gestão de áreas naturais
Mudanças climáticas, avaliação de impacto ambiental e biodiversidade: uma análise
de empreendimentos costeiros e marinhos no Brasil
O MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO NA RESEX TAPAJÓS-ARAPIUNS E A
SUSTENTABILIDADE NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE POR COMUNIDADES
TRADICIONAIS
O perfil de guias turísticos e pescadores amadores que utilizam o entorno da Estção
Ecológica de Taiamã, município de Cáceres – MT, como área de atividade pesqueira
O SNUC é um instrumento eficaz para proteção das tartarugas marinhas no Brasil?
Um ensaio sobre as tartarugas-de-pente, Eretmochelys imbricata, que nidificam no
litoral do Rio Grande do Norte
Obtenção de híbridos triploides de Astyanax altiparanae como ferramenta para
conservação e biotecnologia.
Ocorrência de fogo na APA Chapada do Araripe como ameaça à conservação do
soldadinho-do-araripe (Antilophia bokermanni)
Ocorrência do siri-do-Pacífico, Charybdis hellerii (A.MILNE-EDWAD,1967), na Área de
Proteção Ambiental de Guaraqueçaba: Oportunidade para a participação social na
gestão ambiental dos impactos de empreendimentos portuários da região de
Paranaguá e Antonina/PR
PADRÃO DE INTERAÇÃO DE HERBIVORIA E SUA RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES
MICROCLIMÁTICAS E DE USO DO SOLO NA RESERVA BIOLOGICA GUARIBAS,
PARAÍBA, BRASIL
Padrões de Movimentação da Onça Pintada (Pathera onca) no Parque Nacional da
Serra da Capivara - PI.
Para onde estamos indo?
Uma avaliação do plano diretor do Município de Florianópolis para o entorno da
Estação Ecológica de Carijós.
Persistência de Sapajus xanthosternos e Callicebus barbarabrownae na Caatinga –
projeto piloto
Pesquisa-ação com as comunidades do Jardim Serrano e Quebra-Frascos,
Teresópolis, RJ: educação ambiental e participação sociopolítica na gestão ambiental
pública.
Pesquisa-ação de diferentes artes de pesca do parati (Mugil curema) na Reserva
Extrativista (RESEX) Pirajubaé, visando determinar critérios para acordos de gestão
Polinizadores de Lychnophora ericoides Mart . em Unidades de Conservação do
Distrito Federal.
Potencial de comercialização de créditos de carbono através de projetos de REDD++
das Zonas Primitivas e de Preservação da Floresta Nacional do Amana

Potencial Eco Turístico da Região Serrana Catarinense para a prática de observação
de aves
Potencial impacto das mudanças climáticas sobre a conservação de onze espécies de
mamíferos arborícolas ameaçados da Mata Atlântica Central, Brasil.
PRESENÇA DE SAGUI-DA-SERRA-ESCURO (CALLITHRIX AURITA) E SAGUIS
INVASORES NA TRILHA URICANAL, PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS.
Primatas do Parque Nacional da Serra do Pardo - Pará
Reservas Extrativistas Marinhas no Pará e Oportunidades Sociais para Comunidades
Tradicionais
Respostas inflamatórias e hematológicas de A. altiparanae
Rios Voadores e Mudanças Climáticas:
A importância dos serviços ambientais prestados pela Floresta Amazônica
Saberes acadêmico e tradicional na identificação e definição de prioridades para
conservação de espécies da flora nativa com uso comercial de produtos não
madeireiros na chapada do Araripe, Caatinga, nordeste do Brasil
Saberes da floresta e na floresta – narrativas de crianças ribeirinhas.
Sazonalidade da comunidade de aves dos campos de Santa Bárbara – Parque
Nacional de São Joaquim – Urunici, SC, Brasil.
Scinax melloi (Peixoto, 1989): desconhecida da ciência, prioritária para a gestão
ambiental
Seleção de habitat de Panthera onca (Linnaeus, 1758) em uma paisagem heterogênea
no Pantanal sul Mato-grossense
Serviços Ecossistêmicos de Polinização nas Unidades de Conservação no Brasil
Sincronização do tempo de transplante de células embrionárias em duas espécies de
siluriformes
Taxocenose de aves da Estação Ecológica Maracá-Jipioca, Amazônia Oriental, Amapá,
Brasil
Uso do solo, cobertura vegetal e limites da Área de Relevante Interesse Ecológico
Capetinga/Taquara (Fazenda Água Limpa, Universidade de Brasília): Subsídios ao
manejo e proposta de recategorização.
Utilização de mapas temáticos como ferramenta de educação ambiental e participação
social em uma pesquisa-ação nas comunidades do Quebra-frascos/Jardim Serrano,
entorno do Parque Nacional da Serra dos Órgãos.
UTILIZAÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO PARA ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO NO PARQUE NACIONAL DAS NASCENTES DO RIO PARNAÍBA
Variação na composição de herbáceas utilizadas em semeadura direta como
estratégia para o controle de gramíneas exóticas invasoras em restauração do
Cerrado
Viabilidade e potencial germinativo de sementes para restauração de áreas de Cerrado
Videotransecto georreferenciado como ferramenta de monitoramento de ecossistemas
recifais no Parque Nacional Marinho e APA de Fernando de Noronha
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