APRESENTAÇÕES DE PAINÉIS CIENTÍFICOS
SEXTA-FEIRA (30/05/14)
Gestão Ambiental
1. Qualidade das águas do rio Santa Maria do Doce
Genética
2. Descrição cariotípica de Amblycirrhitus pinos (Perciformes): primeiras
informações citogenéticas para Cirrhitidae
3. Efeito do óleo essencial de Eugenia caryophyllata em células meristemáticas de
Lactuca sativa
Educação Ambiental
4. A taxidermia como ferramenta de Educação Ambiental
5. Educação Ambiental no contexto escolar: uma proposta para o ensino da
Matemática
6. Conscientização acerca da necessidade de ações para conservação da
biodiversidade em corpos d’água no município de Alegre, ES
7. Percepção etnoentomológica por alunos do Ensino Médio do município de
Alegre-ES
8. A problemática do lixo: trabalhando a reciclagem nas escolas
9. Educação Ambiental por meio do plantio de hortas em uma escola estadual do
município de Guaçuí, ES
10. Ações de Sensibilização Ambiental em uma escola pública estadual de Guaçuí,
Espírito Santo
11. Sensibilização Ambiental a partir do plantio de mudas nativas, no município de
Guaçuí, Espírito Santo
12. Educação Ambiental por meio de trilha ecológica no ifes – campus de Alegre

Ecologia
13. Comunidades de microalgas e variáveis limnológicas abióticas no rio Santa
Maria do Doce (Santa Teresa-ES)
14. Diversidade e estruturação espacial da comunidade de anfíbios habitantes de
bromélias em área de restinga no sudeste brasileiro
15. Composição e diversidade temporal de anfíbios anuros em uma área de maciço
urbano no sudeste do Brasil
16. Comunidade Muscoidea (Diptera, Insecta): estudo do efeito de borda e
bioindicadores na Reserva Natural Vale
17. Composição, resgate, realocação e sobrevivência de uma população de
Dinoponera lucida Emery (Hymenoptera: Formicidae)
18. Preservação da Mata Atlântica na comunidade de São Luís, Santa Maria de
Jetibá, ES
19. Efeitos da fragmentação florestal sobre a densidade populacional de Dinoponera
lúcida Emery (Formicidae: Ponerinae)
20. Variação morfológica em populações de

Nematocharax cf. venustus

(Characiformes, Characidae) em bacias costeiras da Bahia: dados preliminares
21. Viabilidade polínica de Aechmea blanchetiana – Bromeliaceae
22. Inventário rápido da Chiropterofauna em fragmentos florestais na região de
Joatuba, Laranja da Terra – ES
23. Densidade de capturas de morcegos (Mammalia: Chiroptera) no Espírito Santo

SÁBADO (31/05/14)
Botânica
1. Avaliação dos parâmetros morfológicos de mudas de eucalipto utilizando zeolita na
composição de substrato
2. Morfo-anatomia foliar de Aphelandra longiflora Profice (Acanthaceaea)

3. Morfo-anatomia foliar de Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana (Melastomataceae)
4. O gênero Aphelandra (Acanthaceae) na Estação Biológica de Santa Lúcia, Santa
Teresa, ES
5. Morfologia dos órgãos vegetativos de quatro espécies conhecidas como quebra-pedra
6. Caracterização anatômica foliar de Cryptanthus beuckeri E. Morren (Bromeliaceae)
no período seco e chuvoso
7. Análise do conteúdo de Botânica em dois livros didáticos do Ensino Médio
8. Morfoanatomia foliar de Pouteria sp. nov. (Sapotaceae) em ambiente de sol e
sombra
9. Morfologia foliar de Sanchezianobilis Hook. (Acanthaceae)
Zoologia
10. Levantamento de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera para as Unidades de
Conservação do Espírito Santo
11. Osteologia craniana de Characidium timbuiense Travassos, 1946 (Characiformes:
Crenuchidae)
12. Levantamento ictiofaunístico em dois pontos da sub-bacia do rio Preto do Sul, São
Mateus, Espírito Santo, frente a aspectos ambientais
13. Cicadellini (Insecta: Hemiptera: Cicadellidae) ocorrentes no município de Santa
Teresa, Espírito Santo
14. Caracterização ictiológica comparativa entre trechos das duas drenagens formadoras
do rio São Mateus - ES
15. Galhas de insetos da restinga de Arraial do Cabo, RJ, Brasil
16. Inventário de Cecidomyiidae galhadores (Insecta: Diptera) em áreas de restinga da
Mata Atlântica
17. Lista da fauna de Leptohyphidae (Ephemeroptera) do Espírito Santo
18. Checklist preliminar da fauna de peixes da ordem Characiformes da bacia do rio São
Mateus, Brasil

19. Breve revisão dos registros de Harpargus bidentatus (Aves, Accipitridae) para o
estado do Espirito Santo, Brasil
20. Registros de malformação de membros em Rhinella crucifer (Anura: Bufonidae)
21. Repertório sonoro de ecolocalização de Molossus molossus (Chiroptera, Molossidae)
22. A ictiofauna do rio Santa Maria do rio Doce
23. Confecção de chaves interativas de identificação para as famílias de Anisoptera e os
gêneros da família Aeshnidae do Espírito Santo
24. Atropelamento de Herpetofauna na Reserva Biológica de Sooretama, Espirito Santo,
Brasil
25. Uma nova espécie de Anadiplosis (Diptera, Cecidomyiidae) no Brasil
26. Procedimentos em bugio (Alouatta guariba) após sofrer descarga elétrica na região
de Colatina, ES
27. Aves atropeladas no trecho da BR-101 que intercepta a reserva biológica de
Sooretama

Os painéis científicos ficarão expostos durante o dia inteiro para apreciação dos
participantes do evento, nas datas supracitadas. Durante os coffee breaks,
membros da Comissão Científica passarão para registrar a presença dos autores.

Santa Teresa - ES, 28 de maio de 2014.
Comissão Científica.

