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Programa
Científico

A

iGUi Ecologia anualmente contempla 5 (cinco) estudantes de
graduação com uma bolsa de iniciação cientíﬁca mensal com
duração de 12 meses. Neste período, o aluno deverá desenvolver
uma pesquisa relacionada à água (doce, salobra ou marinha), contemplando, pelo menos, um dos seguintes temas: biologia aquática e marinha, contaminação ambiental, sustentabilidade econômica, patologias
envolvendo organismos aquáticos, oceanograﬁa, limnologia, ﬂuviologia,
hidrogeologia, engenharia ambiental e áreas aﬁns.
Ao término do programa, a pesquisa é apresentada em eventos cientíﬁcos, na forma de painel ou apresentação oral, nos quais os alunos
expõem todos os resultados encontrados.

ecologia@igui.com
@iguiecologia
@iguiecologia
iguiecologia.com

CINCO PESQUISAS FORAM
DESENVOLVIDAS EM
2019 E, AGORA, VAMOS
MOSTRÁ-LAS PARA VOCÊ!
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Pesquisa 1
Variação na Dieta de Machos e Fêmeas de Toninha, Pontoporia
Blainvillei (Gervais & D’orbigny, 1844) (Cetartiodactyla,
Pontoporiidae) no Litoral Norte de Santa Catarina.

Descrição Anatômica Pós-Crâniana de Jacaré-do-PapoAmarelo, Caiman Latirostris (Daudin, 1802) (Crocodylia:
Caimaninae), Proveniente do Criadouro Conservacionista
2c em Cachoeiro do Itapemirim-ES.

A

ste estudo fornece informações referentes à dieta da Toninha,
Pontoporia blainvillei, uma das menores espécies de golﬁnhos e
a mais ameaçada do Atlântico Sul Ocidental, devido aos impactos
antrópicos, principalmente por meio da captura acidental em redes de
pesca. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de variações na
dieta de machos e fêmeas de toninha. Foram analisados os conteúdos
estomacais de 40 indivíduos que encalharam no período de outubro de
2015 a outubro de 2018. A área de estudo abrange o litoral norte do Estado de Santa Catarina, além do espaço interno do complexo estuarino
da Baía Babitonga. O trabalho foi apresentado oralmente na Semana do
Biólogo, em São Francisco do Sul, SC, no dia 02/09/2019.

espécie Caiman latirostris é popularmente conhecida como jacaré-de-papo-amarelo e possui ampla distribuição geográﬁca no continente sul-americano, sendo encontrada no Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai. A maior
área de abrangência está no Brasil, principalmente no bioma de Mata Atlântica, o qual
atualmente está criticamente reduzido e seriamente ameaçado pela ação antrópica,
restando poucos fragmentos que, assim, colocam em risco a espécie. Esses dados são
fundamentais para um maior conhecimento sobre a história evolutiva dos jacarés-de-papo-amarelo e para a utilização em análises sobre a ocorrência de assimetrias ﬂutuantes, patologias e outras variações morfológicas que podem ter causa em estresses
ambientais. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi descrever anatomicamente os ossos do pós-crânio. Essa pesquisa foi apresentada na forma de apresentação
oral e poster no IV Simpósio Capixaba de Ciências Biológicas, com o trabalho intitulado
“Descrição Anatômica das Vértebras Cervicais de Caiman latirostris.”

Aluna: Daniele Laibida Rodrigues Lopes
Orientadora: Profa. Dra. Marta Cremer

Aluno: Phillipe Melquíades d’Angelo Corrêa
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Figueiredo

E
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Pesquisa 2
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Pesquisa 4

Pesquisa 3

Bioensaios de toxicidade crônica em micro-organismos marinhos
(Nitocra sp. E Perna perna) e os efeitos das frações solúvel e
dispersa de combustíveis de embarcação na coluna d’água.

O

ompostos derivados de petróleo são formados, principalmente, por hidrocarbonetos e podem entrar no ambiente aquático através da ação antrópica por meio de
acidentes ou uso contínuo causando o seu acúmulo em rios, estuários e ambientes
marinhos. Uma vez no ambiente, o óleo pode sofrer diferentes processos de degradação,
os quais aumentam a toxicidade. O presente trabalho conduziu ensaios de toxicidade
utilizando as frações solúveis e dispersas de dois tipos de óleo combustível marítimo
(diesel e bunker c). Assim, determinou-se o percentual de diluição limite destas frações
que podem causar toxicidade à biota aquática. Os resultados mostraram que estes óleos
podem causar efeitos danosos na reprodução, indicando perigo às populações naturais.
Esse trabalho foi apresentado no II Simpósio de Ecotoxicologia e Ecoﬁsiologia Animal
da UFV, no XXXI Congresso de Iniciação Cientíﬁca e no I Simpósio de Biodiversidade de
Ambientes Costeiros, em setembro de 2019, ambos na forma de painel.

aumento populacional nas zonas costeiras atrelado à baixa eﬁciência no tratamento de
esgoto pode acarretar um problema ambiental chamado de eutroﬁzação, sendo o excesso de nutrientes despejado nos corpos d’água a principal causa disso. Deste modo,
a biorremediação, utilização de organismos para reduzir ou remover contaminações no ambiente, é uma solução promissora para remoção desses eﬂuentes ricos em matéria orgânica,
sendo uma técnica de baixo impacto, baixo consumo de petróleo e baixo consumo de insumos
químicos e enquadradas como tecnologias de Engenharia Ecológica. Nesse cenário, o Algal
Turf Scrubbers foi avaliado como uma tecnologia potencialmente rentável para remoção de
nutrientes de eﬂuentes municipais, de aquários, de resíduos líquidos de produtos lácteos e
suinocultura e de águas superﬁciais. Com o objetivo de testar a eﬁciência em escala piloto do
sistema, este foi instalado nas dependências do Laboratório de Moluscos e Bivalves (LMBV),
localizado na Barra da Lagoa, Florianópolis. A pesquisa foi divulgada na XX Semana Acadêmica
da Biologia, na forma de painel, na qual recebeu a premiação entre as melhores colocadas na
categoria, sendo o único trabalho a levar biorremediação como tema central.

Aluna: Debora Santana
Orientador: Prof. Dr. Denis Abessa

Aluna: Luana de Azevedo Aimi
Orientador: Prof. Dr. Leonardo Rörig

C
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Remoção de nutrientes de uma lagoa salobra de efluentes de
maricultura por sistemas de Algal Turf Scrubbers – ATS.
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Pesquisa 5

O

projeto de pesquisa consistiu numa abordagem interativa com tomadores de decisões, em que se buscou realizar entrevistas semi-estruturadas; deste modo, foi possível conhecer a percepção ambiental dos membros do Conselho Gestor e direção da
APA Marinha do Litoral Central, bem como dos tomadores de decisão da Secretaria do Meio
Ambiente de Santos e Guarujá, no estado de São Paulo, sobre a biodiversidade de ambientes costeiros e adaptações às mudanças climáticas. Mais da metade (66,6%) dos entrevistados acreditam que a diminuição ou extinção de espécies terão impactos em suas vidas
e, inclusive, se sentem afetados por esta perda, declarando que gostariam de fazer mais
esforço para proteger a biodiversidade. Ao mesmo tempo, todos acreditam que a importância de se deter esta perda é devida ao motivo do nosso bem-estar e qualidade de vida
dependerem da natureza e da biodiversidade. A biodiversidade é essencial para enfrentar
as mudanças climáticas e o Brasil se empobrecerá com a perda da mesma. As medidas consideradas relevantes para proteger a biodiversidade, foram relacionadas para informar melhor os cidadãos sobre a sua importância e promover pesquisas sobre impactos da perda da
biodiversidade. O estudo foi apresentado e divulgado no V Congresso Acadêmico “Unifesp
25 anos: Universidade Pública, Conhecimento Público”, na forma de painel, entre os dias 03
a 06 de junho de 2019.
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Aluna: Barbara Alice Ranzani
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Adriano Christofoletti

Eventos

Percepção dos tomadores de decisões de Santos e Guarujá sobre
a biodiversidade costeira e adaptação ás mudanças climáticas.

A iGUi Ecologia participa de inúmeros eventos
para a conservação e preservação do meio
ambiente, com palestras e exposições de
materiais biológicos para educação ambiental.

N

esses eventos é possível mostrar para as
pessoas, de todas as
idades, que precisamos preservar o nosso ambiente natural tão
afetado pelas ações humanas. As
pessoas têm acesso aos plásticos
encontrados no estômago de animais marinhos, as peças anatômicas
de animais aquáticos e muito mais.
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DESTACAMOS ALGUNS EVENTOS QUE CONTARAM
COM A PARTICIPAÇÃO DA iGUi ECOLOGIA.
Palestra na Semana do Meio Ambiente em Niterói, RJ;
Palestra no Projeto Grael na Semana do Meio Ambiente, em Niterói, RJ;
Abraço na Ilha do Japonês em Cabo Frio, RJ, em homenagem ao dia mundial do meio ambiente;
Evento Mar Sem Lixo na Praia do Peró, Cabo Frio, RJ;
I Simpósio de Biologia e Conservação Marinha da Universidade Federal Fluminense (UFF);
Limpeza de Praia em Arraial do Cabo, RJ;
Palestra no Projeto Onda Certa, da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, RJ;
Mutirão pelos Oceanos – Clean up Day, em Cabo Frio, RJ;
Terceira Feira de Ciências da Escola Municipal Professora Patrícia Azevedo de Almeida, em Cabo Frio, RJ;
Palestra na Escola Municipal Vilatur, em Saquarema, RJ;
Limpeza dos Mares na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, RJ;
Evento da Bandeira Azul na praia do Peró, em Cabo Frio, RJ;
Preservação do Manguezal no bairro da Praia Seca, em Araruama, RJ;
Centro de Atendimento ao Turista Ambiental (CAT), em Recife, PE.

FIQUE
ATUALIZADO
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VERIFIQUE OS PRÓXIMOS EVENTOS
EM NOSSAS REDES SOCIAIS...
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Consumo
Consciente

na produção de apenas uma camiseta são utilizados em torno de 3 mil litros de água, sem
contar os 2 kg de combustíveis fósseis e, o mais
chocante, é que nesta conta não está contabilizada a água para a produção do algodão´, e
nem para os processos de lavagem, de passar e
o descarte da camiseta.
A questão do consumo consciente vem crescendo a cada ano e atingindo a cada dia um
maior número de pessoas que deixam de comprar algo desnecessário e aquelas que procuram comprar produtos das marcas ecologicamente corretas. Muitas marcas se preocupam
tanto com a origem dos materiais que usam, a
quantidade de água e energia elétrica utilizados no processo, assim como a mão de obra
que confecciona as suas roupas!

Q

uem repensa, na hora de consumir,
um produto que está à venda? E
quando esse produto está relacionado
à moda? Roupas, sapatos e acessórios são
alguns dos itens de grande procura e aumento
de consumismo no mundo. Esse consumo
também gera gastos de água, energia elétrica e
matéria-prima Caso você nunca tenha parado
para pensar nisso, agora é a hora!
A indústria da moda é a segunda mais poluente no mundo; a
indústria têxtil consome por ano, em
torno de 93 trilhões
de litros de água nos
processos de produção. Por exemplo,
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Segundo a fundadora da Eco Age (empresa
que certiﬁca marcas pelo seu nível de sustentabilidade), devemos perguntar a nós mesmos:
“eu vou usar essa peça pelo menos 30 vezes?”
Se a resposta for SIM, compre, se não é melhor
dar uma voltinha e repensar sobre a compra.
Cuidar das roupas, procurar uma costureira
para fazer reparos, fazer compras em brechós
são outras dicas bem legais para seguirmos!
O pensar antes de consumir e o modo de como
consumir são as melhores maneiras para contribuir com a diminuição da produção em massa, do desperdício de água, de energia elétrica
e de matéria-prima. Use a sua criatividade para
ajudar nos “looks” e
seja mais sustentável
a cada dia!

SÃO UTILIZADOS EM MÉDIA
11 MIL LITROS DE ÁGUA
PARA FABRICAR UMA
CALÇA JEANS E 8 MIL PARA
UM PAR DE SAPATOS.

Outras perguntinhas para o consumo consciente:







POR QUE COMPRAR?
O QUE COMPRAR?
COMO COMPRAR?
DE QUEM COMPRAR?
COMO USAR?
COMO DESCARTAR?

Caso alguma delas não seja respondida,
é melhor deixar a compra de lado…

Roupas:

Qual o tamanho
do desperdício?

2.625Kg
de roupas

1 CAMINHÃO DE LIXO é queimado ou
enviado para aterros a cada SEGUNDO
O suficiente para preencher
1,5 EMPIRE STATE por DIA
O suficiente para
preencher a BAÍA DE
SYDNEY todo ANO

82.782.000.000Kg
de roupas

Produzir 1 camiseta consome 2700 litros de água

CAMISETA

VAMOS REPENSAR
E DESPERTAR
PARA O CONSUMO
CONSCIENTE!

135 galões de 20 litros de água
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Idade

das árvores

É POSSÍVEL
SABER?

A

árvore é um vegetal e tem seu próprio metabolismo, cuja
velocidade depende da espécie da árvore, da estação do
ano, ou seja, do clima, como a temperatura, as chuvas e a
disponibilidade, ou não, de oxigênio. E, são essas variáveis que formam
os anéis no tronco das árvores. Quanto maior o período de chuva, mais
grosso será o anel e, quando estiver na estação seca, mais ﬁno ele
será. Outro detalhe interessante é que o ano de crescimento não é de
12 meses e sim o período que ela cresceu naquele ano.

Mas como saber a idade
sem cortar a árvore?

Segundo o professor Márcio Coraiola, professor de Engenharia Florestal da PUCPR,
é possível sim, com a ajuda de um instrumento chamado de Trado de Pressler.
A SEGUIR TEMOS O PASSO A PASSO:

1.

Com o auxílio de um
Trado de Pressler,
retira-se um pedaço
da árvore, da casca
até o centro do
tronco (medula),
a uma altura de
1,30m do solo.

CRESCIMENTO
DA PRIMAVERA
INÍCIO DO VERÃO
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O Trado funciona como
um saca-rolha que retira
um filete do interior da
planta. A partir dele,
um especialista conta os
anéis de crescimento –
que indicam a idade da
árvore – sem derrubá-la.

3.

Troncos não circulares,
podem ter a medula
descentralizada, mais
difícil de achar. Isso exige
a retirada de vários filetes.

4.

O furo é fechado com cera
de abelha ou fungicida.

PRIMEIRO ANO
DE CRESCIMENTO
CICATRIZ
DE INCÊNDIO
FLORESTAL

Sim, é possível saber a idade das árvores e,
para isso, necessitamos contar os anéis que
aparecem na horizontal dentro do tronco.

MAS, COMO ISSO É POSSÍVEL?
COMO ELES SE FORMAM?

2.

ESTAÇÃO SECA

CRESCIMENTO NO
FINAL DO VERÃO
OUTONO

ESTAÇÃO
CHUVOSA
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Pega
Ecoló da
gica

O

conceito de pegada ecológica foi publicado em 1996
no livro “Pegada Ecológica – reduzindo o impacto
do ser humano na Terra” e consiste em uma
metodologia para avaliar o quanto de recursos naturais
nós utilizamos para sustentar nosso estilo de vida. A
pegada ecológica corresponde ao tamanho, em hectares,
das áreas produtivas necessárias para gerar produtos,
bens e serviços que sustentam os estilos de vida de cada
pessoa, contabilizando os recursos naturais biológicos
renováveis (grãos e vegetais, carne, peixes, madeira
e ﬁbras, energia renovável etc.), segmentados em
Agricultura, Pastagens, Florestas, Pesca, Área Construída
e Energia e Absorção de Dióxido de Carbono (CO2).

Mede os impactos da
ação humana sobre a
natureza, analisando
a quantidade de área
bioprodutiva necessária para suprir a
demanda das pessoas
por recursos naturais
e para a absorção do
carbono (CO2).
16

Existem inúmeras “calculadoras” disponíveis na internet
que permitem calcular a pegada ecológica, entretanto,
todas são baseadas em estilos de vida globais que, muitas
vezes, não condizem com a realidade brasileira. Durante a
quinta edição do Congresso de Educação (CONGREDUC),
a WWF-Brasil lançou a calculadora brasileira da pegada
ecológica. A diferença dessa calculadora é que ela foi
adaptada para a realidade brasileira, sendo bem mais
precisa que a metodologia utilizada anteriormente.
Você pode conferir sua pegada ecológica neste site:

www.pegadaecologica.org.br
para entender melhor o quanto o
seu estilo de vida impacta o meio
ambiente e ainda obter dicas de
como diminuir os impactos ao
meio ambiente.

a
d
a
g
Peídrica
H
Q

uando pensamos no volume de água consumido
por cada pessoa, logo pensamos apenas na água
utilizada para tomar banho, beber, cozinhar e
lavar. Com isso esquecemos de um volume considerável
de água que nós consumimos indiretamente: a água
utilizada na produção de alimentos, na fabricação
e transporte de produtos e etc. Para saber qual a
quantidade de água utilizada na produção de bens e
serviços utilizados por nós existe a Pegada Hídrica. Assim
como a Pegada Ecológica e a de Carbono, a Pegada Hídrica
nos ajuda a entender o impacto causado pelo nosso estilo
de vida no meio ambiente e como reduzi-lo.
O conceito da pegada hídrica foi apresentado em 2002
por Arjen Hoekstra na Reunião de Peritos Internacionais
Sobre o Comércio da Água Virtual, e pode ser classiﬁcada
em três tipos principais: verde, azul e cinza. A pegada
hídrica verde representa a água da chuva que evapora ou é
adicionada ao produto durante o processo de produção. A
pegada hídrica azul relaciona-se com as águas superﬁciais
ou subterrâneas que evaporam ou são agregadas ao
produto. Já a pegada hídrica cinza diz respeito ao volume
de água necessário para diluir a poluição gerada durante
o processo produtivo.
A importância desse indicador é proporcional à
importância da água para os seres vivos, pois, mesmo
no Brasil, um país com uma imensa reserva de água
doce, existem locais que sofrem com a escassez de água
doce e, quanto mais nós entendermos como a água é
utilizada, mais poderemos preservar esse recurso. Você
pode calcular sua pegada hídrica nesse site em inglês

www.watercalculator.org

Veja abaixo
alguns produtos e
o quanto de água
é gasto para a
sua produção:
1.782 1kg de açúcar |cana-de-açúcar
2.497 1kg de arroz
287 1kg de batata
560 1kg de laranja
255 250ml de leite
4.325 1kg de carne de frango
15.415 1kg de carne de bovina

LITROS DE
ÁGUA
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A

P
e
de Cagada
rbono

Pegada de Carbono calcula a emissão de carbono emitida na atmosfera por uma pessoa, por uma
atividade, um evento, uma empresa, organização ou um governo. Para que tenhamos uma ideia das quantidades emitidas,
todos esses gases podem ser convertidos
em medidas de carbono equivalente, o
dióxido de carbono equivalente (CO2 eq).
Assim, quando medimos a quantidade de
carbono equivalente emitida na atmosfera
temos a pegada de carbono.

Em inglês é chamado de carbon footprint
e aqui estão alguns exemplos de atividades
que geram a as emissões de carbono: queimadas, desmatamento, criação de pastagens para o gado, entre outros. Quando
liberado em excesso, esse gás se acumula
na atmosfera e provoca profundas alterações climáticas. Ou seja, quanto maior for
sua pegada de carbono, mais você está
mudando o planeta e, infelizmente, para
pior. A pegada de carbono faz parte da
pegada ecológica, pois uma parte do dióxido de carbono é absorvida por oceanos e

florestas,
que são áreas
bioprodutivas, ou seja,
por meio de fotossíntese capturam o carbono e lançam oxigênio na
atmosfera. A pegada de carbono representa uma grande parte da pegada ecológica e cresce cada dia mais….

Mas qual é a função? Por meio dela podemos veriﬁcar os impactos que causamos
na atmosfera, provocando as mudanças
climáticas com o aumento dos gases de
efeito estufa. Tudo o que fazemos e consumimos gera um impacto, podendo ser
menor ou maior!
Hoje em dia falamos de Crédito de Carbono ou Redução Certiﬁcada de Emissões
(RCE), que são certiﬁcados emitidos para
uma pessoa ou empresa que reduziu a sua
emissão de gases do efeito estufa. Por convenção, 1 tonelada de dióxido de carbono
(CO2) corresponde a um crédito de carbono.

CALCULE A SUA PEGADA DE CARBONO:

www.iniciativaverde.org.br/calculadora/index.php
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O OBJETIVO COM ESSA PEGADA É A
DIMINUIÇÃO DO AQUECIMENTO GLOBAL,
MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO
PLANETA, REDUZIR A PEGADA ECOLÓGICA
E EVITAR A SOBRECARGA DA TERRA.

Aqui você vai encontrar jogos, brincadeiras,
origamis e muito mais relacionados a
natureza e a vida aquática!
Uma maneira bem divertida de fazer educação ambiental com
as crianças. Você poderá escolher a atividade que quiser….

Brincadeira

Vamos ligar os números!!

Vamos ligar os números e formar um animal.
Qual animal você formou? Agora vamos pintar?
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Labirinto

Origami Raia

VAMOS COLORIR!

A raia é um peixe (isso mesmo, um peixe!!) que mora no mar ou em rios
e é da família dos tubarões. A maior raia do mundo pode medir 7 metros
de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. Sua cauda, longa e ﬁna
possui um espinho, mas ela só usa quando se sente ameaçada.

Vamos ajudar nossos amiguinhos a colocarem o lixo na lixeira.
Não podemos jogar lixo nas ruas, nas praias, nos lagos.
Devemos colocar o lixo no lixo!

VAMOS MONTAR UMA RAIA?

20
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Brincadeira

Colorir

DESEMBARALHE AS LETRAS E DESCUBRA
OS NOMES DOS ANIMAIS MARINHOS!

ANIMAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO

a

b

i

L
n
r

a
e

u
a

Pinte os animais que estão ameaçados de extinção...

Você precisa ajudar a proteger a natureza!!!

a
e
CAVALO

PICA PAU CARA AMARELA

GATO

c
j
g

TATÚ

DONINHA AMAZÔNICA

o
LOBO GUARÁ
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ONÇA PINTADA

a

L

L

u

CACHORRO

COELHO

TAMANDUÁ
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Mascote
Você conhece o mascote da iGUi?
Ele está louco para entrar na piscina, porém gosta de
roupas coloridas.... Vamos pintar as roupas dele?
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