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Nome 

NÚCLEO DE ECOLOGIA APLICADA (NECAP) 

 

Área de concentração 

Ecologia Aplicada 

 

Descrição 

Reconhecemos diferentes domínios do Conhecimento humano e entre eles se 

destaca o conhecimento científico, que pode ser entendido como aquele produzido pela 

investigação científica. Trata-se, portanto, do conhecimento gerado a partir da aplicação 

de um método, o método científico, que nos possibilita realizar uma elaboração 

conceitual da realidade, que possa ser testada e falseada. Esse conhecimento surge de 

perguntas, de questionamentos para os quais apresentamos respostas provisórias, as 

hipóteses, que serão testadas por meio de procedimentos racionais e sistemáticos, que 

vão desde a formulação do problema até a discussão dos resultados obtidos; ou seja, por 

meio de uma pesquisa científica. 

 As pesquisas científicas podem ter diferentes abordagens, naturezas, objetivos e 

procedimentos, dependendo de vários fatores, que vão desde a área de investigação até 

o próprio interesse no problema em questão. Assim, em termos da sua natureza as 

pesquisas científicas são classificadas em pesquisa básica e pesquisa aplicada.  

 Entende-se por pesquisa básica, aquela que consiste na realização de trabalhos 

teóricos ou experimentais, cuja finalidade principal é a aquisição de novos 

conhecimentos sobre os fenômenos e fatos observáveis, sem objetivo particular de 

aplicação ou utilização. Já a pesquisa aplicada é aquela que envolve a realização de 

trabalhos originais, cuja finalidade é a aquisição de novos conhecimentos dirigidos, 

primariamente, para um fim específico ou objetivo prático. Ambas visam à solução de 

problemas, mas se distanciam pela aplicação prática, dirigida à solução de problemas 

específicos, no caso da pesquisa aplicada. 

 Nessa perspectiva, existem diferentes campos de ciência aplicada. A Zoologia 

aplicada, por exemplo, está interessada na produção do conhecimento que irá beneficiar 

mais diretamente os seres humanos, como nos estudos de peçonhas que tenham uma 

aplicação direta na Medicina. Na Botânica aplicada, há estudos buscando identificar 

espécies de plantas para a indústria farmacêutica e cosmética, entre outras áreas de 

interesse. A Ecologia Aplicada, por sua vez, está associada às diversas questões 

socioambientais, uma vez que as atividades humanas, de modo geral, interferem na 

estrutura e no funcionamento dos ecossistemas. Em razão disso, a ecologia aplicada 

envolve tanto problemas tipicamente ecológicos (perdas de biodiversidade, preservação 

de espécies, poluição, transmissão de doenças, mudanças climáticas, etc.), como 

necessidades legais (recuperação de áreas naturais, saúde pública, proteção de espécies 

ameaçadas), aspectos éticos e estéticos (cuidados animais, ecoturismo, espécies 



atrativas), questões econômicas (espécies de interesse comercial e/ou recreativo, 

componentes do ecossistema, degradação ambiental) e valores ambientais (diversidade 

genética, espécies chaves, recuperação de áreas degradadas). Assim, a presente proposta 

visa aglutinar docentes e técnicos que trabalham mais diretamente com temas aplicados 

e/ou que já desenvolvam pesquisas em Ecologia Aplicada, de modo a fortalecer essa 

área de pesquisa e extensão em nosso Instituto. E as nossas expectativas são as melhores 

possíveis, na medida em que teremos um grupo bastante coeso, contando com 

participantes que já desenvolveram atividades comuns de pesquisa e de extensão. Além 

disso, por se tratar de um campo com grande interesse para a sociedade, acreditamos 

que teremos amplas possibilidades de realizar ações extensionistas em larga escala. 

 

LINHAS DE PESQUISA 

 Ecologia de aves 

 Ecologia de parasitos 

 Ecologia Humana e Educação Ambiental 

 Ecologia Urbana 

 Ecologia de estradas 

 Ecologia de comunidades vegetais 

 Ecofisiologia de Lianas 

 Ecologia de Dossel 

 Ecofisiologia Vegetal 

 Ecofisiologia de lianas 

 Estrutura e dinâmica de ecossistemas 

 Estética dos organismos e sua relação com ensino-aprendizagem 

 Ecologia Animal, com ênfase em Herpetologia. 

 

PROJETOS DE PESQUISA E/OU EXTENSÃO (ÚLTIMOS 5 ANOS) 

 O potencial de uma proposta coletiva para o ensino de Biologia, na 

transformação da prática docente dos professores de Ciências do Ensino 

Fundamental. Descrição: Pretende-se investigar de que forma a elaboração de 

um a proposta coletiva de ensino de Biologia, construída a partir da colaboração 

de professores de Ciências e pesquisadores da Universidade contribui para a 

transformação da prática docente de Ciências no Ensino Fundamental. Natureza: 

Extensão. 

 Análise e controle de espécies dos gêneros Handroanthus e Tabebuia no Cerrado 

Mineiro. Descrição: O Cerrado brasileiro é o segundo maior bioma do país, e 

estende-se por cerca de 25% do território nacional. É o sistema ambiental 

brasileiro que mais sofreu alteração, Universidade do Estado de Santa Catarina, 

UDESC, Brasil. Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Brasil. 

Universidade Federal do Acre, UFAC, Brasil. Situação: Em andamento; 

Natureza: Pesquisa. 

 Seleção de matrizes, coleta e propagação de sementes de Myracrodruon 

urundeuva e Anadenanthera colubrina em fragmentos de Floresta Estacinal 

Decidual Descrição: O presente projeto permitira a seleção de árvores matrizes ( 

porta-sementes) de duas espécies de importância econômica em fragmentos de 



Floresta Estacional Decidual. Além de analisar aspectos silviculturais destas 

espécies arbóreas, com vistas a seleção de indivíduos para propagação de 

sementes e produção de mudas. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

 Regeneração de áreas degradadas de cerrado e interações interespecíficas: 

subsídios para recomposição de ambientes alterados Situação: Em andamento; 

Natureza: P esquisa. 

 Uso de aves como biomonitores da qualidade ambiental em ambientes florestais 

no Cerrado. Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Celine de Melo em 

05/02/2013. Descrição: Devido à sensibilidade das aves às condições do 

ambiente, elas são consideradas excelentes indicadores de qualidade ambiental, 

sendo ferramentas importantes para compreensão e monitoramento das 

alterações ambientais, pois respondem rapidamente às drásticas mudanças que 

ocorrem em nível global. Situação : Em andamento; Natureza: Pesquisa. 

 Dispersão de sementes por aves frugívoras do cerrado sensu stricto: interações e 

restauração ambiental Projeto certificado pelo (a) coordenador(a) Celine de 

Melo em 14/03/2013. Descrição: Esse projeto tem como objetivos: 1) determinar 

como a partição de nicho influencia na formação das comunidades de frugívoros 

e suas interações com plantas frutíferas; 2) estimar o potencial das aves no 

cerrado sensu stricto como dispersoras de sementes e 3) comparar a eficácia de 

poleiros naturais e artificiais na regeneração de áreas degradadas. Situação: Em 

andam ento; Natureza: Pesquisa. 

 Estrutura de hábitat e exploração de recu rsos por aves no ambeinte urbano 

(Uberlândia, MG).A análise da estrutura de hábitats e da diversidade de 

comunidades é fundamental para o entendimento do funcionamento dos 

ecossistemas urbanos e para conservação de espécies. Este estudo terá como 

objetivos determinar a estrutura de hábitat e avaliar a exploração de recursos por 

aves em áreas verdes da zona urbana de Uberlândia, Minas Gerais. O trabalho 

será conduzido em 52 áreas verdes. Serão avaliadas variáveis estruturais 

selecionadas do habitat em cada área estudada. As observações da avifauna 

serão realizadas no período da manhã. As espécies de aves serão identificadas 

com auxílio de binóculos e gravações de vocalizações. Para cada espécime serão 

computadas informações diversas, como identificação, número de indivíduos, 

substrato utilizado, entre outras. Aspectos do comportamento como 

forrageamento e antagonismos também serão registrados. Todas as áreas 

selecionadas serão inspecionadas ainda a procura de ninhos. Os dados obtidos 

serão analisados para determinar padrões de utilização de recursos para a 

avifauna, bem como avaliar suas implicações ecológicas.. Situação: Concluído; 

Natureza: Pesquisa. 

 Influência dos ambientes heterogêneos de luz sobre o crescimento inicial, 

distribuição de fotoassimilados e fluorescência da clorofila a em espécies 

arbóreas nativas das florestas semideciduais.  Descrição: O crescimento de uma 

planta é determinado pela eficiê ncia com a qual a energia luminosa é convertida 

em matéria seca. Com base neste princípio o objetivo desta proposta será avaliar 

a influência de ambientes heterogêneos de luz sobre as respostas fisiológicas, de 

crescimento e de distribuição de fotoassimilados em espécies arbóreas nativas 

das florestas semideciduais. Embora o aumento da densidade luminosa para 

plantas que compõem o sub-bosque dessas florestas possa se constituir em fonte 

de energia para o ganho de carbono, em alguns casos, o aumento repentino da 

luz pode predispor as folhas das plantas aclimatadas à sombra ao estresse 

ocasionado pela fotoinibição. Desta forma espera-se entender as respostas 



ecofisiológicas ao aumento repentino da energia luminosa e avaliar o impacto da 

mudança do ambiente luminoso sobre o crescimento e acumulo de biomassa das 

espécies arbóreas típicas desses ambientes..Situação: Em andamento; Natureza: 

Pesquisa. 

 Influência Dos Ambientes Heterogêneos De Luz Sobre O Cr escimento Inicial, 

Distribuição de Fotoassimilados E Fluorescência Da Clorofila Descrição: O 

objetivo desta proposta é avaliar o efeito dos ambientes heterogêneos de luz 

sobre o crescimento, a distribuição de fotoassimilados e a ocorrência ou não da 

fotoinibição em duas espécies arbóreas típicas das florestas semideciduais. 

Guazuma ulmifolia Lam (Sterculiaceae) e Cedrela fissilis Vell (Meliaceae). O 

regime de luz nas Florestas Semideciduais é marcadamente distinto daquele 

observado em Florestas tropicais mais úmidas. Esta diferença deve-se 

principalmente pela presença de espécies arbóreas que perdem suas folhas 

durante a estação seca, proporcionando maior variabilidade ambiental para 

plântulas e indivíduos juvenis que crescem no ambiente sombreado do sub-

bosque. Embora o aumento da densidade luminosa para plantas que compõem o 

sub-bosque de florestas possa se constituir em fonte de energia para o ganho de 

carbono, em alguns casos, o aumento repentino da luz pode predispor as folhas 

das plantas aclimatadas à sombra ao estresse ocasionado pela fotoinibição. Desta 

forma espera-se entender as respostas ecofisiológicas de espécies arbóreas 

nativas das florestas semideciduais ao aumento repentino da energia luminosa e 

avaliar o impacto da mudança do ambiente luminoso sobre o crescimento e 

acumulo de biomassa.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 

 Influência do Regime Luminoso no Crescimento e na Distribuição de 

Fotoassimilados em Arrabidea florida A. DC (Bignoniaceae), uma Liana das 

Florestas Estacionais Semideciduais. Descrição: Com parativamente a espécies 

arbóreas, o estudo sobre crescimento, a atividade fotossintética e distribuição de 

fotoassimilados é ainda incipiente entre as lianas. Muitas lianas demandam luz e 

crescem melhor em clareiras naturais ou oriundas de ação antrópica, nos dando 

indícios da exigência de alta irradiância para o seu estabelecimento e 

desenvolvimento. Contudo algumas espécies de lianas apresentam sementes que 

são capazes de germinar no sub-bosque e muitas são capazes de sobreviver neste 

ambiente como plantas eretas que se auto-sustentam. Dentro deste contexto o 

objetivo deste projeto é avaliar o crescimento inicial e o padrão de distribuição 

de fotoassimilados em indivíduos jovens de Arrabidea florida A. DC., uma 

espécie de liana pertencente a família Bignoniaceae, em função das diferenças 

na energia luminosa. Tendo em vista que lianas são típicas de ambientes abertos 

como bordas de mata, portanto locais de alta irradiância, poderemos partir do 

princípio que estas espécies partilham características de histórias de vida 

similares ao grupo das espécies pioneiras. Considerando a importância das lianas 

na dinâmica das florestas semideciduais, espera-se com os resultados deste 

projeto ampliar o conhecimento das características ecofisiológicas em A. florida 

bem como em outras espécies pertencentes a esta forma de vida..Situação: Em 

andamento; Natureza: Pesquisa . 

 

Atividades de extensão (outras) 

 Modernização da exposição permanente e diversificação das estratégias de 

divulgação científica do Museu de Biodiversidade do Cerrado. 



 A Fada e os bichos do Cerrado Descrição: Projeto selecionado pelo Programa de 

Extensão Integração UFU/Comunidade PEIC/UFU/2004, voltado para crianças 

com deficiência auditiva 

 Biodiversidade: a importância na sua vida. 2007. Palestra 

 Biodiversidade: a importância na sua vida. 2006. Palestra 

 Biodiversidade. 2004. Palestra 

 Bioética. 2003. Palestra 

 Biodiversidade. 2003. Palestra 

 O mundo animal. 2002. Palestra 

 Biodiversidade. 2001. Palestra 

 O comportamento humano e a transmissão de doenças infecciosas. 2001. 

Palestra 

 Biodiversidade. 1999. Palestra 

 Ecologia e meio ambiente. 1998. Palestra 

 No céu, no mar, na terra: distribuição e diversidade de mamíferos. 1997. Palestra 

 A situação atual da esquistossomose mansônica no Brasil e no mundo. 1994. 

Palestra 

 Ecologia Humana. 1989 Palestra 
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