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Eixo temático: Meio Ambiente e Biodiversidade 

(29) Influência do pH e velocidade da água na abundância de Macrobrachium olfersii no
sul da Bahia
 
(40) Avaliação do crescimento de mudas de Arapatiella psilophylla (Harms) R.S. Cowan
em condições de alagamento do solo
 
(20) Morfologia polínica de cinco espécies de Leguminosae ocorrentes no Extremo Sul
da Bahia
 
(48) O debate e a aplicação de tecnologias limpas no Brasil, através de uma revisão
sistemática
 
(39) Identificação de Microfungos em Fitotelmata de Bromélias no Fragmento de Mata
Atlântica no Extremo Sul da Bahia
 
(11) Modelagem matemática para população do Toxoptera citricida Kirkaldy (Hemiptera:
Aphididae) sob influência da temperatura
 
(43) Avaliação temporal de área de vegetação em restinga da Praia do Mundaí, Porto
Seguro, Bahia
 
(21) Avaliação preliminar da relação de forrageamento cooperativo entre os Botos-da-
Tainha (Tursiops truncatus gephyreus) Lahille, 1908 (Cetartiodactyla; Delphinidae) e os
pescadores artesanais do Passo de Torres no Rio Mampituba (Santa Catarina), Sul do
Brasil
 
(42) Microfungos associados a substratos em fitotelmata de bromélias de um fragmento
de Mata Atlântica no Extremo Sul da Bahia
 
(38) Análise dos focos de incêndios e queimadas em Unidades de Conservação da
região de Porto Seguro – BA
 
 
 
 

Resumos aprovados 
Obs.: a numeração de cada trabalho indica o local para

fixação do pôster para apresentação.



(13) Avaliação da qualidade da água do rio Itanhém entre Medeiros Neto e Teixeira de
Freitas, no Extremo Sul da Bahia
 
(49) Variação temporal da comunidade zooplanctônica frente aos parâmetros
oceanográficos no estuário do Rio Buranhém, Porto Seguro (Bahia, Brasil)
 
(41) Ecologia populacional e status de conservação de Parodia carambeiensis
(Cactaceae) (Bruning & Brederoo) Hofacker
 
(24) Comparação da composição florística de áreas sob diferentes pressões antrópicas
do Corredor Central da Mata Atlântica
 
(26) Variabilidade morfológica dos caracteres diagnósticos dos camarões de água doce
Macrobrachium denticulatum Ostrovski, Da Fonseca & Da Silva Ferreira, 1996 e
Macrobrachium olfersii (Wiegmann, 1836)
 
(51) O Uso de Planta Bioindicadora no Monitoramento de Ar em Ambiente com
Fotocopiadoras
 
(33) Biometria e análises de umidade e material volátil de sementes de pinhão-bravo
(Jatropha mollissima [Pohl] Baill)
 
(18) Classificação climática de Köppen-Geiger para o município de Canavieiras – BA
 
(44) Efeito do alagamento do solo sobre o crescimento de mudas de Handroanthus
heptaphyllus (Vell.) Mattos (Bignoniaceae)
 
(27) Seleção de dois algoritmos de redes neurais artificiais para estimativa de altura em
povoamentos de Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Jonhson
 
(34) Análise espacial sobre a produção orgânica do Estado da Bahia, Brasil
 
(50) Biologia reprodutiva do Carapeba, Eugerres brasilianus (Gerreidae: Cuvier, 1830),
no estuário do Rio Buranhém, Porto Seguro (Bahia, Brasil)
 
 

Eixo temático: Saúde e Biotecnologia

(17) Avaliação da qualidade microbiológica e físico-química de sucos comercializados
em lanchonetes no município de Teixeira De Freitas, Bahia
 
(37) Analise química do óleo essencial de Piper macedoi Yunck de um fragmento de
Mata Atlântica do Extremo Sul da Bahia.
 
(05) Teste de sensibilidade antimicrobiano do óleo essencial de Piper macedoi Yunck
frente as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli
 
(46) Caracterização estrutural e filogenética da glicoproteína THP em dez espécies de
mamíferos
 
 



Eixo temático: Artes e Humanidades

(23)  Contextualização da Lei 9.985/00 do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC)
 
(12)  Decomposição em cena: Registros de uma Fotoperformance
 
 
 
 
 

(06) Escalas sobre a relação criança-natureza à luz da teoria da cegueira botânica
 
(22) Educação ambiental na escola municipal Odete Maria de Almeida, Caravelas – BA
 
(15) Potencial pedagógico de espaços não formais para o ensino de ciências da
natureza em Porto Seguro, Bahia
 
(07) Registros sobre autonomia estudantil na Residência Pedagógica em Ciências da
Natureza na UFSB
 
(28) Elaboração de laminário didático para ensino de palinologia na palinoteca do Jardim
Botânico FLORAS da UFSB (palinoFLORAS)
 
(09) A importância da Educação Ambiental (EA) para efetivação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil
 
(16) Residência Pedagógica no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro: a
experiência na estação do saber “Horta orgânica e educação ambiental”
 
(31) Contribuições do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry para a Educação Ambiental
 
(08) Intervenção educativa: mulheres negras na sociedade e nas Ciências

Eixo temático: Ensino de Ciências e Educação Ambiental


