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Olá, sejam muito bem-vindos ao Jardim da Ciência! Nosso e-

book sobre a ciência do Jardim Botânico (JB). Um e-book

totalmente feito para você onde ele trará um pouco das

pesquisas e produção científica do nosso Jardim.

O Jardim Botânico de Juiz de Fora é muito conhecido pelas

visitações que são realizadas por pessoas da nossa cidade e

região. Crianças e adultos desfrutam desse espaço desde a sua

inauguração em 2019. São centenas de pessoas que visitam

nosso jardim por semana, e milhares que já passaram a

conhecer o nosso mais novo ambiente natural da nossa cidade.

A verdade é que o nosso Jardim sempre foi um espaço

importantíssimo, não somente de lazer e recreação, mas

também como um espaço para se fazer ciência. Muitos

pesquisadores da UFJF e de outras instituições já utilizaram

esse espaço como pesquisa nas mais diversas áreas - botânica,

ecologia, zoologia, educação ambiental, arquitetura e

engenharia – muito antes do espaço funcionar como jardim.

Essas pesquisas são feitas por pesquisadores, professores e

acadêmicos que já contribuíram para a ciência local, com

artigos em revistas nacionais e internacionais.

Muitas dessas pesquisas são poucas conhecidas pela

comunidade local. Muitas poucas pessoas possuem acesso a

tais materiais, sendo que essas pesquisas são feitas para a

população e a para benefício da sociedade. A ciência é feita

para as pessoas, e que sem elas, não faria sentido a ciência. E é

por isso que esse e-book foi produzido. Em cada capítulo

iremos trazer um pouco do que já foi produzido no nosso

Jardim. Quem são essas pessoas que fazem pesquisa no JB?

Quando e quais pesquisas eles realizaram nos últimos anos?

Qual a importância para as pessoas e para a ciência?

Os profissionais que atuam neste espaço são desconhecidos

por muitas pessoas, e nós tivemos a missão de apresentar

alguns deles para vocês. A ciência faz parte de todos, e está a

nossa volta o tempo todo. Como cidadãos, temos o

compromisso de participar da divulgação e o do

desenvolvimento da ciência. Como cientistas, temos o dever de

tornar a ciência presente para na vida de qualquer pessoa no

mundo. Uma ciência que pode estar presente ao lado da nossa

casa. Uma ciência que pode estar no nosso Jardim!

 

                                                                                     Boa Leitura!

                                                                          

INTRODUÇÃO
Jardim da Ciência

02



O Objetivo desse belo E-book é tornar o nosso

Jardim Botânico ainda mais conhecido para

população visitante de Juiz de Fora e região.

Queremos trazer para o leitor, uma  parte dos

trabalhos  e pesquisas feitas pelos professores

da UFJF ao longo do tempo, que trouxeram

importantes resultados para a pesquisa

científica nacional e internacional.

Ao ler este livro, esperamos que o leitor

conheça quem são os autores por trás de cada

pesquisa, quais foram os trabalhos que eles

desenvolveram e desenvolvem no jardim, e

ainda aproximá-los e ampliá-los do

conhecimento sobre a ciência.

Esperamos que tenham uma ótima leitura, e o

convite para conhecer o nosso espaço, não

somente como um espaço de lazer, mas

também o espaço da pesquisa realizada no

nosso querido pedacinho de Mata Atlântica.

NOSSO OBJETIVO
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E para nos ajudarmos e guiar-nos durante toda a elaboração do presente material,

para ser utilizado pelo Jardim Botânico da UFJF, contamos com a orientação da

professora Cláudia Avellar Freitas, professora da UFJF, e do Diretor e Coordenador

do Jardim Botânico, Breno Moreira.

PROFESSORES ORIENTADORES

Claudia Avellar Freitas

Breno Moreira

 Pos doutora e Doutora em Educação e Inclusão

Social pelo PPGE-UFMG, possui graduação em

Ciências Biológicas (1997) e mestrado em Educação

pela Universidade Federal de Minas Gerais (2002).

Realiza investigações no campo da Educação, com

ênfase em ensino de ciências e biologia, pesquisando,

principalmente, os seguintes temas: multimodalidade

no ensino de ciências e biologia, formação de

professores, ação docente, escolarização, linguagens

e livro didático de ciências e de biologia. Lecionou no

ensino básico em escolas das redes particular e

estadual de ensino de Minas Gerais

 Graduado em Ciências Biológicas (Bacharelado e

Licenciatura) pela Universidade Federal de Juiz de

Fora - MG / Brasil (2011), Mestre em Ecologia

Aplicada à Conservação e Manejo de Recursos

Naturais - UFJF (2014), Doutor em Ecologia Aplicada

à Conservação e Manejo de Recursos Naturais - UFJF

(2017).  Trabalhei como professor efetivo da rede

estadual de ensino de Minas Gerais. Sou Vice Diretor

do Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz

de Fora e atuo em projetos de docência, educação

ambiental e educação a distância
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Olá, visitantes do Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora! Esse

material foi confeccionado com muito carinho pelos estudantes do curso de

Licenciatura em Ciências Biológicas, como atividade avaliativa da disciplina

intitulada "Reflexões sobre a atuação no espaço escolar 2" e "Estágio II", durante o

segundo semestre letivo do ano de 2021. O grupo responsável por este E-Book é

formado por Alex Rocha, Andressa Saldanha, Fernanda Fernandes, Laís Rossi,

Mylena Barros e Matheus Vieira. Espero que aproveitem!

QUEM SOMOS NÓS

Fernanda Matheus Mylena

Andressa Alex Laís
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Olá, meu nome é Fernanda e eu sou graduada em Ciências Biológicas pela

UFJF em Bacharel e Licenciatura. Atualmente curso o Mestrado em

Biodiversidade e Conservação da Natureza pela mesma instituição. Minha

linha de pesquisa está relacionada a Botânica, especialmente palinologia de

espécies que ocorrem no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz

de Fora.

Olá, meu nome é Laís e sou graduada em Bacharel e Licenciatura em

Ciências Biológicas pela UFJF. Durante minha graduação participei de

projetos do Laboratório de Briologia e Palinologia em pesquisas envolvendo

principalmente morfologia e ultraestrutura de grãos de pólen. 

Olá, meu nome é Mylena, sou graduada em Bacharelado e Licenciatura em

Ciências Biológicas pela UFJF, e Mestre pelo programa de Biodiversidade e

Conservação da Natureza pela mesma instituição. Minha linha de pesquisa

está relacionada a análise filogenética e Macroevolução de

tripanossomatídeos, protozoários parasitos causadores da Doença de

Chagas.

Olá, meu nome é Andressa, sou graduada em Ciências Biológicas pela UFJF

em Bacharelado e Licenciatura, e atualmente curso Mestrado pelo

programa em Biodiversidade e Conservação da Natureza na mesma

instituição. Minha linha de pesquisa é Ecologia, com ênfase em

macroinvertebrados Bentônicos. Atualmente pesquiso o processo de

decomposição que ocorrem dentro das bromélias do Jardim Botânico da

Universidade Federal de Juiz de Fora.

Me chamo Matheus, sou graduado em Licenciatura em Ciências Biológicas

na UFJF e membro do Grupo GEPIC/UFTM, sou apaixonado por educação e

pela relação entre os seres humanos e outros seres vivos.  Atualmente sou

professor na rede estadual de São Paulo e venho pesquisando relações

étnico-raciais nos materiais didáticos de biologia. 

Olá pessoal, me chamo Alex e sou formado no curso de Ciências Biológicas

nas modalidades Bacharel e Licenciatura da UFJF. Participei de projetos

dentro Laboratório de Helmintologia (LABECH) onde atualmente

desenvolvo pesquisas sobre taxonomia e sistemática de Acantocéfalos. 

 Como diria Einstein, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar

de você. Aproveite ao máximo!



O presente E-book é baseado em um levantamento

bibliográfico de pesquisadores, trabalhos, títulos e

colaboradores de pesquisas realizadas na área do Jardim

Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora entre os

anos de 2019 - 2022. Os integrantes do grupo compilaram as

informações pertinentes à concretização do trabalho. Para

isso, usamos plataformas digitais como Google Acadêmico,

Lattes, Scopus e Web of Science. Com as informações que

retornaram estruturamos esse E-book da seguinte maneira,

dividimos os trabalhos encontrados em 5 áreas: Extensão,

Ecologia, Botânica, Arquitetura e Engenharia, e por fim

Zoologia. A cada área deu origem a escrita de uma seção,,

onde primeiramente foi colocada as informações dos

pesquisadores relacionados aos artigos encontrados, e após

isso foi feito uma síntese dos trabalhos correlacionando com

a importância e relevância de tais estudos pra sociedade e

para o Jardim, somente a seção de Zoologia foi emoldurada

de forma diferente, tratando dos artigos de forma separada

devido ao maior volume destes, e também a falta de

conectividade entre eles. As fotos utilizadas neste trabalho

são em sua maioria do acervo pessoal, realizadas em uma

visita ao Jardim, e as que não são do nosso acervo

encontram-se devidamente referenciadas .

PARA QUEM FIZEMOS?

O público alvo da proposta são vocês, estudantes do Ensino

Médio e visitantes ocasionais que desejam conhecer os

pesquisadores e linhas de pesquisa ocorrentes no JB,

universitários da UFJF que desejem trabalhar no espaço,

universitários de outras regiões que possam ser atraídos

pelos pesquisadores e linhas de pesquisa realizadas e

pesquisadores de fora da cidade que também possam se

interessar pelos trabalhos aqui desenvolvidos

POR ONDE COMEÇAMOS?

COMO CHEGAMOS A ESSE PRODUTO

Jardim da Ciência
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O QUE ESTÁ SENDO
FEITO NO JARDIM
BOTÂNICO E POR

QUEM?



 EXTENSÃO



P R O F E S S O R A  E ,
P E S Q U I S A D O R A  

A N G É L I C A

C O S E N Z A

R O D R I G U E S

HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

FORMAÇÃO
SOBRE ANGÉLICA
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Universidade Federal de Juiz de Fora

1998 - 2004| Graduação em Ciências

Biológicas e Mestrado em Educação

Fonte: Currículo Lattes

Atua como professora e pesquisadora no

Grupo de Pesquisa "Núcleo de Educação em

Ciência, Matemática e Tecnologia"

(NEC/UFJF), onde coordena o GEA- Grupo de

estudos e pesquisas em educação ambiental.

Atualmente também atua como docente no

Programa de Pós-Graduação em Educação da

Faculdade de Educação da UFJF (mestrado e

doutorado acadêmicos) . Na gestão

acadêmica, atua como Assessora das

Licenciaturas, ligada à Pró-Reitoria de

Graduação (PROGRAD/UFJF) e

Coordenadora Institucional do PIBID UFJF.

Atualmente sou professora da

Universidade Federal de Juiz de Fora

na faculdade de educação.

 

Tem como interesse de investigação

educação ambiental, ecologia

política, justiça ambiental , práticas

docentes, formação de professores e

educadores ambientais e fenômenos

discursivos ambientais.

É doutora em Educação em Ciências e Saúde

(2014) pelo Núcleo de Tecnologia

Educacional para a Saúde da UFRJ, tendo

cumprido também parte de sua formação

doutoral (2013) na Universidade Autônoma

de Barcelona/Espanha (UAB). 



O Jardim Botânico da UFJF além de

um lugar belíssimo e com uma rica

sociobiodiversidade, guarda por trás

das câmeras uma equipe de

profissionais que trabalham

diariamente para que seja possível

manter e aprimorar a experiência

dos visitantes, uma experiência para

muitos de relaxamento, de

tranquilidade, de alegria, mas

podemos dizer com certeza que

além disso é uma experiência

educativa.

Para começar a leitura deste

material em que buscamos divulgar

pesquisadores/as que atuaram e

atuam no Jardim com suas

pesquisas científicas - que sem

sombra de dúvidas contribuem para

o aprimoramento desse espaço -

vamos falar dos projetos de

extensão que ocorrem no Jardim e

garantem seu funcionamento e a

rica experiência que os visitantes

podem acessar. 

EXTENSÃO 

Jardim da Ciência

O Jardim é nosso!
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Fonte: Acervo Pessoal

Mas afinal das contas o que são os

projetos de extensão? Alguns ja

devem ter ouvido este termo,

projeto de extensão, outros

possivelmente nunca tiveram

contato, mas chegou a hora de

entenderem de uma vez por todas o

que isso significa e, como a UFJF

enquanto uma universidade pública

e gratuita é importante para o

funcionamento desse espaço, o

Jardim Botânico, que não é apenas

da universidade, mas sim da

população de Juiz de Fora.

Bom, de uma maneira prática o

projeto de extensão universitária

nada mais é do que uma articulação

entre a universidade e o

conhecimento nela produzido com

a sociedade, estendendo (como

sugere o próprio nome) a

universidade para além de seus

muros, tendo um impacto direto na

vida das pessoas. Vale lembrar que

a extensão é um dos pilares das

universidades públicas brasileiras,

segundo a constituição federal,

ficando ao lado do ensino e da

pesquisa. Algumas projetos desse

tipo desenvolvidos na UFJF foram

importantíssimos no combate ao

coronavírus na cidade de Juiz de

Fora e região



Jardim da Ciência

O Jardim é nosso!
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com a produção de álcool gel, sabão,

face shield e máscaras, estes foram

doados para pessoas e instituições

como hospitais por exemplo. Por

esse caminho, conseguimos trazer

uma base do quão impactante é a

extensão universitária, mas para

esse nosso texto, devemos trazer

esses nosso olhos, agora treinados

para enxergar como o Jardim

Botânico se insere nessa história. 

No Jardim esses projetos são de

extrema importância e diríamos que

é a base do funcionamento desse

espaço, sem eles as visitas guiadas

não aconteceriam, uma vez que são

responsáveis por exemplo pela

implementação das visitas guiadas

pelos monitores ambientais que

acompanham desde os visitantes

espontâneos até a grupos escolares.

Para isso acontecer, um projeto de

extensão coordenado pelo Prof.

Gustavo Soldati (departamento de

botânica e atual diretor do Jardim)

foi proposto, selecionando 43

monitores sendo eles estudantes

dos mais diversos cursos da

universidade, trazendo com isso a

pluralidade de ideias, vivências e

conhecimentos para as visitas.

Fonte: Acervo Pessoal

Mas não para aí, a formação desses

monitores ocorrem constantemente,

para que esses monitores sejam

preparados para a temática

ambiental de uma maneira em que

haja criticidade e criatividade,

tornando a visita ainda mais

enriquecedora, única e inesquecível.

Para isso, outro projeto dessa

categoria, coordenado pela Profa.

Angélica Cosenza (faculdade de

educação e coordenadora do NEA-

UFJF), a qual dedica o foco de

pesquisa e atuação na área de

educação ambiental, trazendo um

olhar integrado entre ser humano e o

meio, e não separando em diferentes

caixinhas a humanidade e a natureza. 

Bom, tudo isso e muito mais que não

será o foco deste material é fruto de

projeto de extensão universitária, é

através dela que a universidade de

maneira direta impacta e floresce na

vida das pessoas

Sociobiodiversidade é a

inter-relação entre a

diversidade biológica e a

diversidade sociocultural. 



 Percebeu como a pesquisa em muitas

ocasiões também se relaciona

diretamente com a extensão?

Enfim, voltamos a dizer, por trás

daquele espaço há muito trabalho

sério acontecendo, vem com a gente

conhecer um pouco mais do que está

acontecendo por trás das câmeras

nesse espaço e entender ainda mais

sua importância. O Jardim é nosso!

Jardim da Ciência
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sopra seus ventos de esperança pelo

mundo, mantém contato com a vida

real se aproximando da população,

propondo assim de maneira recíproca

trazer cada vez mais sentido para as

pesquisas, para o ensino e para a

própria extensão, além de  outros

caminhos e mundos possíveis para a

população.

Para falarmos de como a pesquisa

científica anda lado a lado com a

extensão vou trazer como exemplo a

pesquisa realizada por estudantes do

curso de ciências biológicas e por um

aluno de mestrado, coordenada pela

Prof. Juliane Lopes do departamento

de zoologia da UFJF em que se

buscou propor uma trilha pedagógica

de uso público, de caráter

autoexplicativo em que o visitante

através da observação, da atenção

com as formas de vida ali presente e

com o espaço se aproximando da

sociobiodiversidade daquele local.

Uma vez que isso interage com as

experiências e personalidade do

público, surgem questionamentos,

interações e interpretações diversas,

trazendo um caráter educativo

sobretudo. Para isso, foi necessário

muita pesquisa, mapeamento do local

e conhecimento sobre as formas de

vida ali presente, além disso passou

por um processo posterior de

avaliação daquilo que foi proposto. 

O Jardim é nosso!
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 ECOLOGIA



P R O F E S S O R ,
P E S Q U I S A D O R  E

O R I E N T A D O R

R O B E R T O
D A  

G A M A

A L V E S
 

HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

Ecologia e Biologia de Chironomidae e

Oligochaeta de água doce, conservação e

biomonitoramento de ambientes aquáticos.

Tem experiência na área de Ecologia, com

ênfase em macroinvertebrados bentônicos

FORMAÇÃO

Possui graduação em Ciências Biológicas pela

Universidade Federal de Juiz de Fora,

mestrado em Ecologia e Recursos Naturais

pela Universidade Federal de São Carlos e

doutorado em Ecologia e Recursos Naturais

pela Universidade Federal de São Carlos.

 

SOBRE ROBERTO

Atualmente sou professor do

Departamento de Zoologia da

Universidade Federal de Juiz de Fora.

Universidade Federal de Juiz de Fora

1981 - 1985| Graduação em Ciências Biológicas
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P R O F E S S O R ,
P E S Q U I S A D O R  E

O R I E N T A D O R

F A B R Í C I O
A L V I M

C A R V A L H O

HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

ecologia de florestas

tropicais, restauração

florestal, fitogeografia,

gestão e política ambiental. 

Possui experiência na área de Ecologia e

Recursos Florestais. Seus estudos são

realizados em diversas fitofisionomias

brasileiras, destacando-se: Floresta Atlântica

(Ombrófilas e Estacionais), Amazônia

(Floresta de Terra Firme) e Cerrado (Cerrado

sensu stricto e Florestas Estacionais). Tem

dado ênfase a pesquisas direcionadas para a

biodiversidade, serviços ecossistêmicos e

restauração de florestas, principalmente em

paisagens urbanas e com forte foco nos "novel

ecosystems", além de vegetações montanhosas

da Serra da Mantiqueira e palmeiras nativas. 

FORMAÇÃO

Bacharel em Ciências Biológicas pela

Universidade Estadual do Norte Fluminense -

UENF (2001), Mestre em Biociências e

Biotecnologia (ênfase em Ciências

Ambientais) pela UENF (2005) e Doutor em

Ecologia pela Universidade de Brasília - UnB

(2009)

SOBRE FABRÍCIO

Professor Associado II do Departamento

de Botânica da Universidade Federal de

Juiz de Fora (UFJF). Coordena o

Laboratório de Ecologia Vegetal da UFJF

(2010-atual). 

Universidade Estadual do Norte Fluminense

Darcy Ribeiro

1997 – 2001 | Graduação em Ciências Biológicas

17
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 Você sabe o que é uma Área de

proteção ambiental (APA)? Trata-se

de uma vasta área natural destinada

a proteger e preservar os atributos

biológicos, estéticos ou culturais

nelas existentes, importantes para a

qualidade de vida da população

local e a preservação do ecossistema

regional, tendo como objetivo

proteger os processos naturais e a

biodiversidade, direcionando,

desenvolvendo e adaptando diversas

atividades humanas às

características ambientais da área.

O Jardim Botânico da Universidade

Federal de Juiz de Fora (JB-UFJF) faz

limite à área de proteção ambiental

Estadual Mata do Krambeck, isso é

um dos motivos que faz com que ele

seja tão importante. 

ECOLOGIA 

Uma breve
conversa sobre a
necessidade da
conservação das
nascentes e da
flora de nosso
jardim.

Jardim da Ciência

 Além do mais, ele é uma região

pertencente ao bioma Mata

Atlântica, possuindo em sua área

uma grande riqueza biológica,

existindo a necessidade de

conservar e garantir o bom uso de

seus recursos naturais. Nesse

capítulo vamos falar da conservação

das nascentes e da flora do nosso

jardim.

Fonte: Acervo Pessoal

Fonte: Acervo Pessoal
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 Existem 5 nascentes no JB-UFJF, e

elas apresentam uma ótima

classificação de acordo com o

Protocolo de Avaliação Rápida

realizado no local, no estudo

orientado por Roberto da Gama

Alves, ou seja, elas estão bem

preservadas, com nenhuma ou

pouca alteração nos parâmetros

relacionados à qualidade da água, à

paisagem e ocupação do entorno.

Podemos ver os resultados dessa

avaliação na figura de Rodrigues et

al, 2020, o nossa jardim está

representado pela sigla JBOT.

Entretanto, essa avaliação foi feita

antes do jardim ser aberto para

visitação (ele passou ter essa

finalidade só no ano de 2019 e o

estudo em questão foi realizado no

ano de 2014). Assim, podemos

acompanhar como os impactos

resultantes da exploração turística

poderão influenciar a qualidade

dessas nascentes.

 

Jardim da Ciência

 Primeiro vamos falar das nascentes,

elas são um lugar onde a água

subterrânea flui de forma perene ou

intermitente, originando um canal

de drenagem, como pequenos

córregos ou lagos e áreas brejosas,

servindo como fonte de água e

habitat para diversos organismos.

Essas áreas despertam interesses

por sua importância cultural,

educacional, valor estético e

ecológico. Mas nascentes por todo

mundo estão desaparecendo devido

ao manejo inadequado aos seus

arredores, retirada da vegetação

ciliar no seu entorno, mineração e

inúmeros outros motivos. Até

mesmo em Unidades de

conservação elas estão correndo

riscos, isso ocorre devido à

construção de trilhas próximas às

nascentes em parques abertos, à

visitação ou pela poluição

decorrente à proximidade de

centros urbanos. 

 Toda nascente deve ser protegida

por uma área de vegetações

circundantes, que são chamadas de

Áreas de Preservação Permanente

(APP), tendo função de preservar os

recursos hídricos, a paisagem, a

estabilidade geológica, a

biodiversidade, protegendo o solo e

assegurando o bem-estar de todas

as populações. 

Fonte: Rodrigues et al., 2020
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 Quando falamos das nascentes, nós

falamos da importância de

preservar a vegetação ao entorno

delas, visto isso, agora vamos falar

de um estudo que realizou um

levantamento florístico da flora do

JB-UFJF, mostrando a sua

importância, pois nosso jardim é

composto por importantes

remanescentes da Mata Atlântica

na área urbana da cidade de Juiz de

Fora.

Ao andamos pelo jardim não

imaginamos o quão diversa é a

nossa flora, com 436 espécies

distribuídas em 270 gêneros e 96

famílias de fanerógamas, sem

contar as inúmeras espécies dos

outros grupos florísticos (briófitas,

pteridófitas e gimnospermas). Um

fato interessante é que a maioria

dessas espécies descritas neste

estudo orientado por Fabrício Alvim

Carvalho são nativas, ou seja, elas

são naturais dessa região. Além

disso, há a presença de espécies

ameaçadas de extinção em nosso

jardim, isso indica a importância da

área, com potencial para a

conservação da diversidade

florística da região, o que é

significativo em termos de

conectividade entre os

remanescentes florestais do

Corredor Ecológico da Serra do Mar.

 

Jardim da Ciência

Você já tinha pensado na

importância de nossas nascentes e

de nossa flora em seus passeios pelo

jardim? Agora você sabe o porquê é

importante fazer a proteção desse

espaço, cuidando para que essas

riquezas não sejam perdidas e nem

prejudicadas pelo homem. 

Fonte: Acervo Pessoal

Fonte: Silva et al. , 2020
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Jardim da Ciência

Lembrem-se disso quando

visitarem o jardim, é o nosso dever

cuidar desse espaço, fazendo

passeios conscientes, sem

prejudicar os organismos que ali

vivem, tomando cuidado com a

vegetação e descartando o nosso

lixo da forma correta. 

Fonte: Acervo Pessoal

Fonte: Acervo Pessoal

Fonte: Acervo Pessoal
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 BOTÂNICA



P R O F E S S O R A ,
P E S Q U I S A D O R A  E

O R I E N T A D O R A

A N A

P A U L A

G E L L I

HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

Taxonomia, sistemática e biologia

reprodutiva de Bromeliaceae

Tem experiência na área de Taxonomia,

Sistemática e Biologia Reprodutiva de

Angiospermas, especialmente em estudos na

família Bromeliaceae.

FORMAÇÃO

Universidade Federal do Rio de Janeiro

1998 – 2001 | Graduação em Ciências Biológicas

Possui graduação em Ciências Biológicas pela

Universidade Federal do Rio de Janeiro (2001),

mestrado em Ciências Biológicas (Botânica) pelo

Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de

Janeiro (2002) e doutorado em Ciências

Biológicas (Botânica) pelo Museu Nacional,

Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006).

Atuou como Professora Adjunta no Departamento

de Produção Vegetal do Centro de Ciências

Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo

(CCA-UFES) entre 2006 e 2008. 

SOBRE ANA

Atualmente, assumo o cargo de

Professora Associada no

Departamento de Botânica da

Universidade Federal de Juiz de

Fora (UFJF) e atuo como

orientadora no Programa de Pós-

Graduação em Biodiversidade e

Conservação da Natureza - UFJF. 
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P R O F E S S O R ,
P E S Q U I S A D O R  E

O R I E N T A D O R

L U I Z
M E N I N I

N E T O

Taxonomia, Biogeografia, Florística,

Coleções botânicas, Avaliações de

espécies ameaçadas

SOBRE O LUIZ

Atua como professor efetivo do

Departamento de Botânica da UFJF desde

2017, é editor da área de Taxonomia e

Sistemática Vegetal da revista

Rodriguésia, colabora com o Centro

Nacional de Conservação da Flora

através da avaliação de espécies

ameaçadas de famílias variadas (com

ênfase nas orquídeas), é membro da

Species Survival Commission da IUCN

(União Internacional para a Conservação

da Natureza), e também atua como

orientador de mestrado e doutorado no

programa de pós-graduação em

Biodiversidade e Conservação da

Natureza da UFJF.

HABILIDADES
EXPERIÊNCIA

Desenvolve pesquisas na área de Botânica, com

taxonomia de Fanerógamos, flora epifítica,

biogeografia, florística, coleções botânicas e

avaliação de espécies ameaçadas, trabalhando

principalmente com as plantas pertencentes ao

grupo das orquídeas (Orchidaceae) das áreas da

Floresta Atlântica, Serra da Mantiqueira, campo

rupestre, floresta nebular, flora urbana.

FORMAÇÃO

Universidade Federal de Juiz de Fora

1999 – 2002 | Graduação em Ciências Biológicas

É  graduado em Ciências Biológicas pela

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), nas

modalidades Licenciatura (2002) e Bacharelado

(2003). Mestrado em Ciências Biológicas

(Botânica) pelo Museu Nacional/UFRJ (2005),

Doutorado em Botânica pela Escola Nacional de

Botânica Tropical/JBRJ (2011) e Pós-Doutorado

pela Universidade Federal de Minas Gerais (2013).
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P R O F E S S O R A  E ,
P E S Q U I S A D O R A  

F Á T I M A

R E G I N A

G O N Ç A L V E S
S A L I M E N A

HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

Atuo na área de Botânica, com ênfase em Taxonomia

e Sistemática de Angiospermas, principalmente nos

seguintes temas: Verbenaceae, flora de campos

rupestres, florística e conservação da Serra da

Mantiqueira e Espinhaço

Florística de campos rupestres e

taxonomia, distribuição geográfica e

conservação de Lippia L. (Verbenaceae)

FORMAÇÃO

Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

1995 - 2000 Doutorado em Ciências

Biológicas (Botânica) 

Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

1989 - 1991 Mestrado em Ciências Biológicas

(Botânica)

Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF,

Brasil.

1977 - 1980 Graduação em Ciências

Biológicas.

SOBRE FÁTIMA

Atualmente sou professora titular,

convidada no Departamento de

Botânica e credenciada no Programa

de Pós-Graduação em Biodiversidade

e Conservação da Natureza da

Universidade Federal de Juiz de Fora
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BOTÂNICA 

Jardim da Ciência

Quando pensamos em bromélias

geralmente a imagem que temos é

de um organismo ornamental, já

que é comum serem encontrados

em ambientes urbanos como

shoppings, consultórios e casas.

Essa ideia não é completamente

incorreta, no entanto, essa planta é

muito mais que um enfeite. O

Jardim Botânico da Universidade

Federal de Juiz de Fora, apresenta

uma importante função de

proteger as espécies de bromélias

que lá habitam e possui um belo

bromeliário.

Muitas pessoas pegam essas

plantas, retiram do seu habitat

natural para comercializar. Você

pode estar se perguntando, mas

qual a diferença entre essa planta

estar na prateleira de um

supermercado ou na casa de

alguém, ou estar na Floresta? Bem,

as bromélias são fundamentais

para o ambiente onde vivem. Elas

podem servir como casa para

alguns anfíbios por exemplo, o

néctar e os grãos de pólen

produzidos por elas servem de

alimento para aves, morcegos e

insetos polinizadores.

Fonte: Acervo Pessoal

Fonte: Acervo Pessoal

Fonte: Acervo Pessoal

Bromélias do nosso

Jardim
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Jardim da Ciência

Podemos perceber que essas plantas

estão interligadas ao seu ambiente e

prestam serviços para ele, então a sua

conservação é fundamental. Esse

organismo pode habitar diretamente

no solo ou ainda, se desenvolver no

topo de árvores.

Alguns pesquisadores do Jardim

Botânico, como a professora Ana Gelli

e o professor Luiz Menini, se dedicam

em estudar esses indivíduos para

conhecê-los melhor e desse modo,

conseguirmos conservá-los de modo

eficaz. Vamos agora percorrer alguns

assuntos sobre os quais temos estudos

publicados e suas relações com o

Jardim. O primeiro é a fenologia

reprodutiva. O termo parece estranho,

mas é o estudo das etapas do

desenvolvimento da flor e do fruto nos

vegetais e suas datações. Uma das

aplicações desse assunto inclui o

estudo da polinização. Você sabia que

a maioria das bromélias são

polinizadas por pássaros? E grande

parte das que estão presentes no nosso

Jardim Botânico são polinizadas

especialmente por beija-flores. Alguns

outros animais como abelhas,

morcegos e borboletas, também

participam desse processo

fundamental para a propagação das

plantas e para alimentação das aves.

Estudos revelaram que existe uma

relação entre período de floração, em

que ocorre oferta de grãos de pólen e

néctar para os pássaros, e o período de

reprodução desses animais. Incrível

perceber como tudo está conectado e

funciona sincronicamente. Muito bem,

mas o que é a polinização? Esse

processo observado em muitas plantas,

pode ocorrer com o auxílio dos

animais como insetos, mamíferos e dos

pássaros, nesse caso, se chama

ornitofilia. 

Fonte: Acervo Pessoal

Fonte: Acervo Pessoal
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Jardim da Ciência

pn

Enquanto a ave visita as flores em

busca do seu alimento, os grãos de

pólen se prendem em seu corpo, e são

transportados para a próxima flor que

será visitada, esses grãos quando

depositados no estigma da flor (parte

feminina), ocorre o processo da

fecundação, de onde se originará um

fruto. Os grãos de pólen são as células

reprodutivas masculinas das plantas e

cada uma delas apresenta um tipo de

grão, com tamanho, formato e

ornamentação diferentes. A ciência que

estuda esses aspectos, se chama

palinologia, você já viu um grão de

pólen bem de pertinho?

Outro estudo sobre esses mesmos

assuntos que falamos acima, conta a

história da biologia reprodutiva de uma

espécie de bromélia chamada Aechmea

blanchetiana. 

Suas flores surgem entre os meses de

agosto e dezembro e seu principal

polinizador é o e o beija-flor chamado

Thalurania glaucopis popularmente

chamado de beija-flor-de-fronte-violeta. 

Fonte: Wikiaves

Fonte: Acervo Pessoal

Fonte: Acervo Pessoal
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Jardim da Ciência

O período de frutificação acontece de

setembro até janeiro. Esses estudos são

valiosos para o nosso jardim e para a

manutenção dessa espécie, de seu

polinizador e dos demais organismos

associados. Através deles, o sucesso

reprodutivo foi calculado em mais de

80%, um número que representa o

quanto essa espécie está adaptada ao seu

ambiente e que está protegida, sem

sofrer com os danos das ações humanas.

Referências:

Dias, L. D. C. D., Faria, A. P. G. D.,

Nogueira, M. G. C., Furtado, S. G.,

Cardoso, P. H., Cabral, A., & Menini, L.

(2020). Bromeliaceae nos fragmentos de

Floresta Atlântica de Juiz de Fora, Minas

Gerais, Brasil. Rodriguésia, 71.

Tagliati, M. C., Paula, H. C. D. O. A., & de

Faria, G. Fenologia reprodutiva, recursos

florais e polinização de espécies de

Bromeliaceae em um remanescente

urbano de Floresta Atlântica do sudeste

brasileiro. 

Silva1 & Ana, P. T. P., & de Faria, P. G.

biologia reprodutiva de Aechmea

Blanchetiana (Baker) lb sm.

(Bromeliaceae) em um fragmento

urbano de floresta atlântica do

município de Juiz de Fora, Minas Gerais.

Wikiaves. Disponível em:
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 ARQUITETURA E
ENGENHARIA



P R O F E S S O R  E ,
P E S Q U I S A D O R  

E D U A R D O
B R E V I G L I E R I
P E R E I R A  D E

C A S T R O

HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

Atuo na área de Engenharia Civil, com ênfase em

Materiais e Componentes de Construção, em

Arquitetura na área de Conforto Ambiental e em

Engenharia de Produção, com ênfase em Ergonomia

do Ambiente Construído.

Simulação computacional da edificação

(iluminação, ventilação natural, conforto

térmico e concepção arquitetônica);

adequação ergonômica do local de

trabalho; desenvolvimento de software

para engenharia e arquitetura

FORMAÇÃO

Possuo graduação em Engenharia Civil pela

Universidade Federal de Juiz de Fora (1986),

mestrado em Arquitetura pela Universidade

Federal do Rio de Janeiro (1996) e doutorado

em Engenharia Mecânica pela Universidade

Federal do Rio de Janeiro (2005) / Engenharia

Civil pelo INSA de Lyon, França (co-tutela

com a UFRJ). Pós-doutorado no LRA/ENSA de

Toulouse.

SOBRE EDUARDO

Atualmente sou professor Associado

4 da Universidade Federal de Juiz de

Fora, no Curso de Engenharia de

Produção, ministrando as disciplinas

de Ergonomia; e Organização do

Trabalho.
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HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

Atuo na área de Arquitetura e Urbanismo, com

ênfase em Conforto Ambiental e Representação

Gráfica.

Algoritmo aplicado à geometria

descritiva,  relação entre a Geometria da

Edificação e o Desempenho Ambiental e

apreensão dos atributos geométricos da

forma dos lugares.

FORMAÇÃO

Possuo graduação em Arquitetura e

Urbanismo pela Universidade Federal de Juiz

de Fora - UFJF(2001) e em Psicologia pelo

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora -

CESJF(2004), mestrado em Engenharia Civil

pela Universidade Federal Fluminense -

UFF(2008) e doutorado em Ciências em

Arquitetura pelo PROARQ-FAU/UFRJ em

cotutela com LRA/INSAToulouse com apoio

do Programa CAPES/COFECUB (Projeto

693/10).

SOBRE ALINE

Atualmente sou professora Adjunta

do Departamento de Análise e

Representação da Forma - DARF - da

Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo - FAU / UFRJ, e

pesquisadora do PROARQ -

Programa de Pós Graduação em

Arquitetura da UFRJ
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A L I N E
C A L A Z A N S
M A R Q U E S

P R O F E S S O R A  E ,
P E S Q U I S A D O R A  

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora 

2004| Graduação em Psicologia
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HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

Atuo na área de Arquitetura da Paisagem que

procura modificar a paisagem urbana, deixando-a de

maneira harmoniosa, áreas verdes, praças, parques e

outros espaços livres, considerando-se os aspectos

funcionais, estéticos e ambientais.

Arquitetura sustentável e conforto

ambiental.

FORMAÇÃO

Possuo graduação em Engenharia Civil e em

Arquitetura e Urbanismo pela Universidade

Federal de Juiz de Fora e Pós-graduação em

Arquitetura da Paisagem pela Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-

Minas)

SOBRE KARLA

Atualmente trabalho como arquiteta

autônoma na Vert Arquitetura.
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2015 - 2020| Graduação em Arquitetura e Urbanismo

K A R L A

C A R V A L H O
D E  A L M E I D A

A R Q U I T E T A  E ,
P E S Q U I S A D O R A  

2013 - 2015| Graduação em Engenharia Civil
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ARQUITETURA E ENGENHARIA

Jardim da Ciência

O que é Sustentabilidade?

Certamente em algum momento de sua

vida você já ouviu falar em

sustentabilidade. Esse é um termo que

está na moda atualmente, sempre vemos

alguém ou algum lugar falando sobre

sustentabilidade e o ser sustentável, mas

será realmente entendemos o

significado dessa palavra? Vamos

começar olhando a definição presente

no dicionário: sustentabilidade -

capacidade de criar meios para suprir as

necessidades básicas do presente sem

que isso afete as gerações futuras,

normalmente se relaciona com ações

econômicas, sociais, culturais e

ambientais (DICIO, 2022). Uma

definição muito bonita não é mesmo,

mas agora eu te pergunto o que isso

significa na prática?

Vamos começar pelo surgimento do

termo, apesar do conceito geral de

sustentabilidade ser algo que sempre

esteve presente entre as comunidades

humanas, visto que ele é base de

relacionamento entre nós e o meio,

podemos dizer que ele começou a ser

delineado formalmente em 1972

durante a Conferência de Estocolmo,

conhecida por ser a primeira

conferência sobre meio ambiente

realizada pela Organização das

Nações Unidas (ONU). Podemos

concluir que o surgimento desse termo

se deve a necessidade emergente

encontrada pelos diversos países em

equilibrar a relação de produtos e

resíduos garantindo o

desenvolvimento dos Estados, tendo

sempre em mente a nossa

dependência dos recursos esgotáveis e

o menor impacto no meio ambiente.

Dessa forma vemos que desde o final

do século XX a ideia de

sustentabilidade foi sendo moldada e

fortalecida, sendo difundida por

diversas camadas e abrangendo

diversos níveis de organização como

um conceito sistêmico, relacionado

com a continuidade dos processos

econômicos, sociais, culturais e

ambientais globais.
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Jardim da Ciência

A sustentabilidade na

Arquitetura e na Engenharia 

Anteriormente eu falei que a

sustentabilidade se estende por diversos

ramos um dos que atualmente tem

entrado muito em vigor encontrasse nos

ramos da Engenharia Civil e da

Arquitetura. Por acaso vocês já ouviram

falar em construções sustentáveis? 

Segundo os dados presentes no Sienge

(Software da Indústria da Construção

Civil) cerca de 50% dos resíduos sólidos

urbanos gerados no Brasil advém da

indústria da construção civil, sendo que

90% desses resíduos apresentariam a

capacidade de serem reciclados,

podemos assim afirmar que a indústria

mundial da construção civil é uma das

que mais consome recursos naturais, o

que ocasiona por si só um grande

impacto no meio ambiente, sem contar

o fato de que esta é responsável por

cerca de 25 a 30% de gases lançados na

atmosfera. Por esses motivos, vemos a

necessidade de se tornar a construção

civil mais sustentável, e é nesse cenário

que podemos falar de edificações

sustentáveis.

Edificação sustentável é a construção

que se encontra harmonizada com o

ambiente em que está, ou seja, durante

todo processo de desenvolvimento,

desde a concepção até a produção e

pós-produção, há a preocupação em se

amenizar os impactos causados à

natureza. Talvez agora você esteja

pensando: “eu sei como fazer uma casa

sustentável, é só usar coisas como

aqueles painéis de energia solar, ou

usar aqueles trecos de captar chuva

para economizar água e ter diversas

plantas pela casa”. De fato, esses são

pontos muito importantes para se ter

uma casa sustentável, mas deixa eu te

falar que na verdade é necessário muito

mais que isso para garantir esse título.

Existem diversos requisitos necessários

para considerar uma construção como

sustentável,, pontos principais são: a

integração da construção como entorno

de modo a não prejudicar nenhum dos

dois, planejamento de um canteiro de

obras sustentável, eficiência energética

e economia hídrica durante a

construção e durante o uso final,

descarte de resíduos corretamente tanto

na construção como no uso final,

qualidade do ar interior,

aproveitamento dos recursos naturais

locais (como luz e ventilação), conforto

ambiental e bem-estar dos usuários do

imóvel, qualidade e durabilidade da

construção, uso racional de tecnologias

e materiais que proporcionem menor

impacto ambiental, responsabilidade

social em todas as fases da construção,

durabilidade do imóvel e demolição ao

final do ciclo de vida da construção.

Foto de: Hayrton Rodrigues do Prado Filho
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 Bastante coisa não é mesmo? Agora que

tal falarmos um pouco de um dos

principais pontos da edificação

sustentável? Vamos falar sobre conforto

ambiental! Começaremos com uma

pergunta, quanto tempo você passa

dentro de algum imóvel? Posso supor que

sua resposta foi algo como “várias horas”

ou talvez “a maior parte do tempo”. É um

fato inegável que atualmente passamos

grande parte do tempo de nossas vidas

dentro de diferentes tipos de edificações,

seja para realização de trabalho,

descanso, lazer, estudo, entre outros

afazeres, dessa forma somos

extremamente dependentes das

condições ambientais presentes no

interior dos estabelecimentos.

É pensando exatamente nesses pontos que

entra o conforto ambiental, que é um

conjunto de recursos ou estratégias capazes

de fornecer condições térmicas, luminosas e

acústicas favoráveis às nossas necessidades,

por meio de tecnologias passivas no

ambiente construído, proporcionando

condições adequadas à realização de

diversas atividades. Para se fazer uma

construção que tenha um ótimo conforto

ambiental é necessário conhecer o contexto

local da onde ela será realizada. Ao

compreender as condições ambientais

presentes, é possível entender a

especificidade do vento, do sol e do ruído,

para assim alcançar o conforto ambiental e

a sustentabilidade. Por esses motivos que

um projeto que funcione no hemisfério sul

dificilmente será o mesmo no hemisfério

norte. 

O projeto da construção e os materiais

escolhidos para a execução da obra

devem ser adaptados ao ambiente, pois o

contrário não é possível, permitindo

construção inteligentes.

Com tudo isso dito podemos ver que a

verdadeira sustentabilidade arquitetônica

começa com uma boa arquitetura.

Existem soluções de design que

proporcionam maior eficiência no

consumo de recursos bem como o

conforto ambiental e, portanto,

apresentam um impacto positivo na

saúde e na qualidade de vida do meio e

das pessoas. Muito bem, depois de

entender sobre sustentabilidade na

arquitetura e na construção civil você

deve estar se perguntando: mas o que isso

tem a ver com o Jardim Botânico de Juiz

de Fora? A resposta para isso é uma outra

pergunta, você já ouviu falar do

Laboratório Casa Sustentável?

Laboratório Casa

Sustentável (LCS) 

O LCS localizado aqui no nosso Jardim é

o produto de um projeto de pesquisa e

extensão do Laboratório de Conforto

Ambiental (ECOS) da Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo da Universidade

Federal de Juiz de Fora (UFJF), motivados

pela consciência de sustentabilidade e o

reconhecimento dos grandes impactos

causados pela construção civil ao meio

ambiente bem como a necessidade de

reagir a esse fato, surgiu a ideia da

construção do LCS onde são aplicadas

técnicas arquitetônicas de

sustentabilidade e conforto ambiental.
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Foto do acervo do Laboratório Casa Sustentável

(LCS), 2020. 

Modificada por ALMEIDA et al.

Jardim da Ciência

Com os objetivos do projeto traçados, seu

desenvolvimento começou para conceber

uma arquitetura voltada para os

princípios de sustentabilidade, com

sistemas ecoeficientes, seleção de

materiais de construção sustentáveis e o

conforto ambiental. O LCS simula os

ambientes de uma moradia comum,

apresentando 7 módulos separados

interligados por passarelas, rampas e

escadas, conduzindo os visitantes por um

percurso lúdico que estimule a percepção

dos mesmo pelos ambientes através

reações positivas e/ou negativas de

acordos com a sensação de conforto ou

desconforto

Que tal vermos agora uma funcionalidade

do LCS na prática? As 7 dependências

presentes no laboratório são: recepção,

quarto "tradicional", quarto "eficiente",

sala, escritório, cozinha e banheiro, sendo

que esses ambientes estão distribuídos ao

redor de um jardim interno. Agora repare

na presença de dois quartos distintos, um

com um título convencional e o outro de

eficiente, pois então, o primeiro quarto foi

construído sem levar em consideração as

noções de conforto ambiental já o

segundo apresenta essa preocupação.

Através do trabalho intitulado “Avaliação

de desempenho térmico de dois cômodos

em um laboratório de demonstração e

estudo da eficiência e sustentabilidade

edificações”, realizado por Eduardo de

Castro, podemos ver que os quartos

foram projetados propositalmente para

obterem comportamentos térmicos

distintos segundo as condições climáticas

presentes no exterior. Foram feitas

medições de temperatura durante três

dias em cada um dos quartos durante o

mês de fevereiro pegando um verão típico

da região, ao final do estudo podemos

verificar que as temperaturas presentes

no quarto construído da maneira como

geralmente é feita na construção civil

apresenta temperaturas mais elevadas

que as verificadas no quarto eficiente,

chegando algumas vezes até a ser mais

alta do que a presente no exterior, o que

torna o quarto convencional totalmente

desconfortável para nós. Viu como é

importante levar em consideração o

conforto ambiental? 
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Outra coisa interessante que o LCS já

proporcionou é algo que talvez você

goste, um jogo! No trabalho “Jogo Eco

Oikos: instrumento de diálogo sobre

fundamentos de sustentabilidade e

conforto ambiental” feito por Aline

Marques. Através das inquietações

provocadas pelo LCS surgiu a ideia de se

fazer um jogo que auxiliasse os

estudantes de arquitetura e urbanismos

a entenderem de forma lúdica e prática

o funcionamento e as bases da

arquitetura sustentável. Quem sabe você

também tenha uma inspiração ao visitar

o LCS? Além de servir como objeto de

pesquisa e estudo, vemos assim, que o

LCS apresenta um lado muito mais

humano também, como Karla Almeida

mostra em seu trabalho, “Laboratório

Casa Sustentável: Arquitetura

bioclimática que promove orientação

ambiental”, aqui além de nos ser

apresentado um histórico de

funcionamento e as estratégias desde de

a concepção do projeto até a sua

conclusão, vemos também um relato de

experiência onde o LCS promoveu aos

monitores do lugar um meio de

sensibilização e humanização tanto

pessoal como profissional, através do

trabalho das autoras na construção de

material didático com linguagem

acessível para os visitantes, e enquanto

guias de visitação na Casa.

Tornando possível a sensibilização e

mobilização dos usuários para a

importância do planejamento de

construções sustentáveis e eficientes, e

possibilitando que seja testado os

resultados das técnicas de conforto

ambiental pelos usuários.

Refrências:
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Desta maneira podemos observar que o

LCS apresenta uma funcionalidade

articulada com o ensino, a pesquisa e a

extensão, pois permite a promoção do

diálogo com a comunidade local, e com

grupos escolares e acadêmicos. 
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F Á B I O
P R E Z O T O

P R O F E S S O R ,
P E S Q U I S A D O R  E

O R I E N T A D O R

HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

Comportamento animal, ecologia

comportamental, entomologia urbana

e forense

Tem experiência na área de Zoologia, com ênfase

em Zoologia, atuando principalmente nos

seguintes temas: comportamento e ecologia de

insetos sociais, ecologia comportamental e de

interações, entomologia urbana e entomologia

forense

FORMAÇÃO

Universidade Estadual Paulista Júlio de

Mesquita Filho

1989 – 1993 | Graduação em Ciências Biológicas

Possui graduação em Licenciatura Em Ciências

Biológicas pela Universidade Estadual Paulista

Júlio de Mesquita Filho (1993), mestrado em

Ciências Biológicas (Zoologia) pela Universidade

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1997) e

doutorado em Ciências Biológicas (Zoologia) pela

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita

Filho (2001).

SOBRE FÁBIO
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Atualmente é professor de Zoologia na

Universidade Federal de Juiz de Fora,

orienta no Programa de Pós Graduação

em Biodiversidade e Conservação da

Natureza, e é membro da Sociedade

Brasileira de Etologia.
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Você já deve ter visto como o nosso

jardim é riquíssimo em belíssimas

flores, como o orquidário, as bromélias,

e muitas outras que você pode observar

ao caminhar pelas trilhas. Mas, sabia

que essas flores só estão aqui por causa

dos insetos, mais especificamente as

vespas sociais? Esses insetos são muito

importantes para o bem-estar nosso e

do meio ambiente, já que auxiliam na

polinização de flores, gerando desta

maneira, todos os frutos dos quais

utilizamos em nossa alimentação, além

de fazer o controle de pragas biológicas.

Por isso, nada mais justo que trazer elas

para o nosso jardim, certo? Assim, ele

continuará florido e bonito para as

visitas. Para isso, existem algumas

formas de atrair vespas sociais para esse

ambiente. 

ZOOLOGIA

Jardim da Ciência

Para que atrair

vespas?

A forma mais fácil de atrair esses

insetos é por meio de armadilhas

atrativas, como frutas doces, atraindo

dessa maneira as vespas quando estão

saindo para buscar alimento

(forrageamento). Assim, os alimentos

irão liberar um odor que pode ser

detectado pelas vespas a quilômetros

de distância. Entretanto, ninguém sabe

qual seria a melhor distância para

colocar as armadilhas, de forma a

atrair os insetos, mas, se utiliza um

padrão de 10 metros de distância uma

da outra. Por isso, os pesquisadores da

UFJF (Fábio Prezoto e colaboradores)

decidiram fazer a seguinte pergunta:

qual seria a melhor distância entre as

armadilhas, de forma a otimizar o

odor liberado pelas frutas, para que

mais vespas sejam atraídas? Assim,

uma série de experimentos

começaram a ser feitos bem aqui, no

Jardim Botânico, na trilha Palmital,

comparando distâncias de armadilhas

de 10 quilômetros com 40, 150 e mais

de 150 quilômetros! Como essas

vespas voam, hein? 

Fonte: Google
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Bom, o que eles encontraram, foi que

esses minúsculos animais são mais

atraídos quando as armadilhas são

postas a partir de 40 quilômetros, e com

isso, eles conseguiram atrair oito

espécies de vespas: Agelaia multipicta,

Agelaia vicina, Polybia fastidiosuscula,

Polybia jurinei, Polybia lugubris, Polybia

platycephala, Polistes pacificus pacificus

e Polistes versicolor. Por meio dessa

pesquisa, fica fácil imaginar como o

nosso jardim irá ficar bonito com a

presença dessas vespinhas, não é? Mas

não para por aqui, além dessa aplicação,

essa pesquisa também foi importante

por possibilitar que agricultores possam

realizar tal método, para a produção de

frutas. Incrível não é?

Referências Bibliográficas:

Maciel, T. T., Barbosa, B. C., & Prezoto,

F. (2019). Distância Ótima para

Instalação de Armadilhas Atrativas para

Captura de Vespas Sociais Neotropicais:

uma Projeção Estatística. Revista

Brasileira de Zoociências, 20(2), 1-6.

ZOOLOGIA

Jardim da Ciência

Para que atrair

vespas?
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As vespas sociais do nosso Jardim

Botânico dão o que falar, não é mesmo?

Elas são muito estudadas pelos

pesquisadores da UFJF, e como já vimos,

podem ter importantes papéis no espaço

em que vivemos. Mas, já que elas vivem

aqui no Jardim Botânico, elas precisam

de um local para que possam descansar

ao final do dia, e criar seus filhotinhos,

certo? Já sabemos que a seleção dos

locais de nidificação, ou seja, onde elas

vão fazer os seus ninhos, pode afetar

diretamente no sucesso de

estabelecimento das colônias desses

insetos. 

ZOOLOGIA
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Onde as vespas

vivem?

Entretanto, os fatores que afetam esse

sucesso ainda são desconhecidos.

Interessados nesse assunto, os

pesquisadores mais uma vez foram

atrás desses intrigantes animais, que

mesmo muito comuns em nossas

vidas, ainda possuem poucos aspectos

estudados. Embora os pesquisadores

tenham coletado já a alguns anos

(entre 2011 e 2014), os resultados

podem ser muito bem utilizados nos

dias atuais, já que o ambiente do

Jardim Botânico não passou por

muitas mudanças. Eles foram diversas

vezes ao bosque do Jardim,

procurando pelas vespas, e os locais

nos quais elas mantinham a colônia,

verificando onde estava (em plantas,

material de construção, ou outros), a

distância do chão, e com qual material

eram feitas. Como resultado, eles

encontraram 356 colônias! Por essa

você não imaginava, hein? Além disso,

essas 356 colônias eram de 23

espécies de vespas sociais diferentes,

distribuídas em muitas espécies de

plantas e substratos artificiais (como

as casas, pontes, e outros locais).

Fonte: @jardimbotanicoufjf
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Além disso, eles também mensuraram

se a presença dessas vespas estava

ligada a determinada estação do ano,

encontrando que na estação chuvosa

elas estavam mais presentes, já que

nessa época mais recursos estão

disponíveis para elas e sua colônia. Os

resultados desse estudo foram

extremamente importantes, pois por

meio deles podemos preservar os locais

preferidos dessas espécies de vespas,

mantendo elas por perto. Isso porque

elas são importantes polinizadores, e

atuam no controle de pragas. Isso tudo

garante que o nosso jardim fique cada

vez mais bonito e o mais natural

possível, garantindo as relações

ecológicas e o equilíbrio do ambiente.

Referências Bibliográficas:

Barbosa, B. C., Maciel, T. T., Gonzaga, D.

R., & Prezoto, F. (2020). Social wasps in

an urban fragment: seasonality and

selection of nesting substrates. Journal

of Natural History, 54(25-26), 1581-1591.
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Onde as vespas
vivem?

Fonte: @jardimbotanicoufjf

Fonte: @jardimbotanicoufjf
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O nosso jardim é cheio de animais,

como peixes, anuros, répteis, aves e

mamíferos. Por uma rápida caminhada

em volta do nosso laguinho, se você der

sorte, pode ver todos esses animais de

perto. Mas, em relação aos mamíferos,

temos capivaras, irara, tapiti (coelho),

lobo-guará, e a nossa belíssima onça-

pintada, que agora reside em outro local.

Bem mais difícil de ver, mas muito fácil

de se ouvir, são os micos, que podem ser

encontrados por todo o Jardim Botânico.

Mas sabia que os micos que vemos aqui,

na verdade são uma espécie introduzida,

e por isso invasora? Apesar de

pequeninos e muito carismáticos, eles

trazem muitos prejuízos ao meio

ambiente, já que podem se alimentar de

praticamente qualquer coisa, serem

tolerantes a diferentes ambientes,

conseguem aumentar a sua população

rapidamente, além de impactar na

avifauna (por comerem os seus ovos), e

se reproduzirem com micos já nativos,

gerando indivíduos híbridos que podem

afetar toda a estabilidade o ecossistema.

Jardim da Ciência

Pagando mico

Por esse motivo, conhecer possíveis

áreas às quais esses animais podem

invadir é de extrema importância.

Assim, foi realizada uma pesquisa no

Jardim Botânico, e em outros locais no

seu arredor, pelo professor Fábio,

registrando a presença ou ausência, e

tamanho da população de micos

presentes. O estudo descobriu que os

locais mais susceptíveis dessa espécie

colonizar são no Sudeste da Mata

Atlântica, por serem úmidos, e com

temperaturas anuais mais elevadas,

propiciando grande disponibilidade de

recursos. Além disso, esse estudo pode

ajudar na preservação e

monitoramento das espécies no

Jardim Botânico, já que devemos

tomar cuidado com a presença e

proximidade em relação a esses

animais. sto porque eles são

reservatórios de diversas doenças que

podem afetar tanto eles, quanto nós,

como a encefalomielite, , raiva, herpes

B, varíola, resfriado comum,

poliomielite, sarampo, febre amarela,

dengue, gastroenterite, infecções

urinárias, meningite, pneumonia,

abcessos cerebrais, peritonite, além de

outras doenças de origem fúngica,

viral, bacteriana e helmíntica (ou seja,

aquelas causadas por vermes). 
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Esses pequeninos animais também são

alvo do comércio ilegal de animais, para

servirem como pets, o que acaba

gerando um efeito ainda maior nos

ecossitemas locais, e nos coloca em

risco. Viu a importância de estudarmos

somente a distribuição de uma espécie

de animal? Por meio dessa informação,

podemos monitorar se no nosso Jardim

pode existir o perigo da aproximação

dos micos aos visitantes, facilitando a

transmissão de certas doenças. Mas

calma lá hein, não vamos matando esses

animais, pois eles também possuem a

sua importância no novo ambiente,

contribuindo para a dispersão de

sementes e manutenção de relações

ecológicas importantes. 

Referências Bibliográficas:

do Vale, C. A., Neto, L. M., & Prezoto, F.

(2020). Distribution and invasive

potential of the black-tufted marmoset

Callithrix penicillata in the Brazilian

territory. Scientia Plena, 16(5).
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Fonte: @jardimbotanicoufjf
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P R O F E S S O R A  E
P E S Q U I S A D O R A  

S O N I A

S I N
S I N G E R

B R U G G I O L O

HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

Biomonitoramento e

Ecologia de Artrópodes

Tem experiência na área de Zoologia, com ênfase

em biomonitoramento e ecologia de Artrópodes ,

desenvolvendo trabalhos principalmente na

Reserva Biológica Municipal Santa Cândida e no

Jardim Botânico da UFJF.

FORMAÇÃO

Universidade Federal de Juiz de Fora

19971 – 1975| Graduação em Ciências Biológicas

Possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela

Universidade Federal de Juiz de Fora (1975),

mestrado em Comportamento e Ecologia Animal

pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1996) e

doutorado em Saúde pela Universidade Federal de

Juiz de Fora (2010). 

SOBRE SONIA

Atualmente é professor

Associado IV da Universidade

Federal de Juiz de Fora, atuando

no Curso de Ciências Biológicas

e no Mestrado Profissional no

Ensino de Biologia em Rede

Nacional (PROFBIO)
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O jardim botânico apresenta uma

quantidade enorme de entomofauna. E

talvez você esteja se perguntando: o que

é entomofauna? Bem, entomofauna é o

estudo dos insetos, desde os

mosquitinhos que fazem zum zum zum

no seu ouvido, passando pelas

belíssimas borboletas, até aos mais

barulhentos, como cigarras, grilos e

etc... Bem, foram todos estes pequenos

bichos, que os pesquisadores da UFJF,

liderados pela professora Sônia Singer

juntamente com os seus pupilos,

decidiram investigar aqui mesmo no

Jardim Botânico. Eles identificaram mais

de 5.000 bichinhos desses! Isso mesmo!

5.459 insetos para ser mais exato.

Talvez você pode estar se perguntando

também: como conseguiram coletar

todos esses insetos? Eles tiveram que

dormir no Jardim e coletar um por um?

Bem, na verdade, é um pouco mais fácil

que isso. Eles utilizaram armadilhas

próprias para a captura desses insetos

conhecidos como pitfall. Essa armadilha

consiste em um pequeno pote desses de

sorvetes de 500ml que são colocados

enterrados no solo, com a sua boca 

Entomofauna do

Jardim Botânico

aberta, um verdadeiro buraco para

esses insetos. Dentro desses potes eles

colocam água e detergente. Mas

porque o detergente? Talvez você já

tenha percebido, aqui mesmo no

jardim, alguns insetos que ficam sobre

as águas bem tranquilos, e até mesmo

conseguem andar sobre ela. Isso é

possível, devido à tensão superficial

que a superfície da água apresenta

com um corpo tão pequeno quanto de

um inseto. Se houvesse somente água

dentro da armadilha de pitfall, haveria

o risco de eles fugirem. Então, por esse

motivo, é colocado detergente nesses

potes para que eles fiquem presos

dentro do pote. Pode até parecer

bastante bicho, quando você ouve

5.000 bichinhos, mas não é. Todos

eles foram coletados em um intervalo

de um ano, entre 2015 e 2016. E nessa

época o Jardim havia registrado uma

temperatura média de 19ºC

aproximadamente, ideal para o

crescimento e a reprodução deles. Não

somente isso, mas um clima mais

úmido, ou seja, mais abafado, também

é contribui para que o Jardim possua

bastante desses bichinhos. E você

saberia dizer, qual inseto foi o mais

comum encontrado pelos

pesquisadores?
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Bem, as formigas, as vespas e as abelhas

lideraram essa pesquisa disparadas com

aproximadamente 65% de presença, ou

seja, 2 em cada 3 insetos que eles

encontraram eram um desses bichinhos.

Esses três pequenos insetos são meio

irmãos dentro da ciência, pois eles estão

dentro de uma ordem chamada de

Hymenoptera. As formigas, por

exemplo, somente elas formam uma

família que chamamos de Formicidae, e

elas foram as presas que estavam

presentes por mais vezes dentro destes

potes. Estes estudos são importantes

para conhecer quais os tipos de insetos

que estão presentes no jardim. Quanto

mais diferentes forem estes bichos, mais

rico será o nosso jardim botânico.

Monitorar esses pequenos bichinhos

constantemente, nos ajuda a manter

esse espaço cada vez mais atrativo para

você e também para outros animais,

sempre que quiserem nos visitar!

ZOOLOGIA

Jardim da Ciência

Entomofauna do

Jardim Botânico
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Você já deve ter visto, ou ainda verá,

muitas aves presentes no interior do

nosso Jardim. Umas grandes, outras

pequenas, umas mais bonitas, outras

que talvez não lhe agrade tanto pela

beleza. Enfim, uma grande quantidade e

diversidade presente de aves em todo o

Jardim, contribui ainda mais para a

beleza visual e sonora desses pequenos

animais. Bem, elas já moravam no

Jardim há muito tempo antes mesmo de

ser um Jardim Botânico. Foi o que os

pesquisadores da UFJF, liderados pelo

professor doutor Fábio Prezoto e seus

orientados, fizeram entre os anos de

2011, quando era apenas mais um

pedaço de Mata Atlântica na nossa

região, passando pelas obras entre os

anos de 2013 e 2014, até o ano de 2019

quando finalmente foi inaugurado o

espaço como um Jardim aberto a

visitação. Foi durante esse tempo que os

pesquisadores resolveram identificar

quais eram as aves ali presentes. Será

que algumas delas se sentiram

incomodadas com tanto barulho e

tantas pessoas durante as obras? Será

que elas tiveram que mudar de casa?

Jardim da Ciência

Aves do Jardim

Botânico

Durante as obras, os pesquisadores

descobriram que metade das aves

aquáticas, que eles observaram antes

das obras começarem, já não estavam

presentes ali, ou seja,

aproximadamente 50% delas havia se

mudado para outro lugar, devido a

ações antrópicas, ou seja, aquelas

causadas pela presença dos humanos

para a construção das instalações do

jardim. Mas elas mudaram só por este

momento mesmo. Como o bom filho a

casa torna, após as obras nos anos de

2015 a 2016 elas retornaram, e o

número de espécies de aves aquáticas

no Jardim, voltou ao que era antes,

cerca de 12 espécies. Mas outras aves

também foram registradas no nosso

Jardim. Você sabia que existem duas

espécies ameaçadas de extinção que

encontraram no jardim a possibilidade

de uma vida nova e bem reprodutiva?

Talvez você já tenha ouvido falar do

maracanã verdadeiro, conhecido

cientificamente como Primolius

maracana, ou menos do belíssimo

araçari-banana (Pteroglossus bailloni)
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Estas duas espécies são reconhecidas

internacionalmente como espécies

ameaçadas de extinção, e fizeram do

nosso Jardim a possibilidade de mudar

este rótulo. Existem também espécies

que resolvem morar bem longe dos seus

países de origem. Você sabia, por

exemplo, que o pardal-doméstico

(Passer domesticus) tão comum no

nosso dia-a-dia é originariamente da

Europa? Não somente ele, mas outros

imigrantes vieram tentar uma nova vida

na nossa Mata, como é o caso do bico-

de-lacre-comum (Estrilda astrild) que

certamente é menos conhecido, mas

nada que uma "googlada" não resolva.

Esta ave é originária da África

subsaariana e como elas são granívoras,

ou seja, se alimentam de grãos e

sementes, elas não terão muito

problema para se alimentarem dentro

do nosso Jardim. A verdade é que

sempre que novas espécies de aves

quiserem dar uma voltinha pelo nosso

jardim, que possam ficar a vontade e

sempre que quiserem voltar, será o

maior prazer recebê-las e conhecê-las

um pouco melhor!

ZOOLOGIA

Jardim da Ciência

Aves do Jardim

Botânico
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Que tal falarmos agora de vespas

sociais? Mas primeiro, o que seriam as

vespas sociais e porque elas possuem

esse nome? Bem, vespas são um grupo

de insetos mais conhecidos como

marimbondos, que com certeza você não

somente ouviu falar como experimentar

uma ferroada desses pequenos bichos.

Pois é, nós sabemos o qanto dói! Saiba

também que elas são próximas

caracteristicamente, das formigas e das

abelhas, o que os cientistas chamam de

insetos himenópteros. Mas então o que

seria uma vespa “social”? Este nome que

acompanha algumas espécies de vespas,

é devido a sua complexa capacidade de

organização social entre elas, pelas

construções dos ninhos e o seu papel no

ecossistema, assim como nós que

estamos organizados socialmente, cada

um com um trabalho, morando em um

prédio e com um tempo determinado

para cada tarefa do dia a dia. Talvez

você fique admirado com tamanha

organização, mas continue com bastante

cuidado e receio ao ver um ninho de

vespas pela frente.

Jardim da Ciência

Vamos caçar

marimbondos?

Você pode imaginar que estudá-los

não deve ser nada fácil por isso.

Sabendo disso, o doutor Fábio Prezoto

e mais dois pesquisadores da UFJF,

que também estudam comportamento

animal, realizaram uma pesquisa

sobre quais tipos de coletas são mais

eficientes para se amostrar em uma

área com vespas sociais. Ou seja,

sabendo que a captura desses animais

pode ser um pouco complicada, como

fazer essas capturas mais eficientes

num lugar, de forma que seja segura e

bem representativa. No Jardim

Botânico, foram feitos métodos de

captura como a busca ativa, ou seja,

quando o próprio pesquisador

caminha pelas trilhas bravamente

para capturar qualquer tipo de vespa

que ele encontrar pela frente. E olha,

esse trabalho não é nada fácil viu, pois

é necessário estar das 8:00h da manhã

até as 17:00h da tarde para realizar

essa captura, que no caso, foi feito por

somente uma pessoa. Eles podem

capturar estas vespas sociais que

estejam voando pelo jardim, ou

mesmo pelas colônias que muitas

delas vivem. Mas claro, além desta

forma mais custosa, digamos que

existem também capturas menos

trabalhosas que chamamos de    
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métodos passivos, ou seja, aqueles que

são feitas armadilhas próprias para

esses insetos e não precisa de um

pesquisador ativamente no local. Neste

caso, uma armadilha de garrafa PET foi

montada com suco natural de goiaba

com açúcar, alimento preferido delas.

Essas garrafas são deixadas ao longo das

trilhas, em diferentes alturas para

amostrar também diferentes altitudes.

Mas você ainda deve estar se

perguntando: está bom, mas para que

tudo isso? Por que tanto trabalho assim

em capturar essas vespas sociais? Bom,

essa foi a mesma pergunta que os

pesquisadores fizeram neste trabalho.

Muitos pesquisadores da área se

perguntam, quais destes métodos de

captura é o melhor, ou seja, qual deles

eu consigo pegar mais bichos diferentes

em uma amostra, independente do lugar

que eu quiser investigar? Os

pesquisadores viram que, no caso do

jardim botânico, onde foram coletadas

38 espécies diferentes de vespas, não

existe um método (ativo ou passivo) que

seja melhor para descobrir a riqueza de

um local, ou seja, descobrir quantas

vespas sociais diferentes existem ali. 

Jardim da Ciência

Vamos caçar

marimbondos?

O ideal seria aplicar todos os métodos

diferentes possíveis para amostrar

cada vez mais espécies diferentes.

Existem espécies que se você quiser

capturar em algum lugar, você

conseguirá somente com um método

ativo, ou seja, você mesmo vai ter que

capturá-las por que elas não irão cair

na sua armadilha facilmente, e claro,

existem espécies também que você só

conseguirá capturá-las através das

armadilhas como a de garrafa PET,

justamente por elas serem mais

difíceis de serem vistas por alguém.

Cada uma tem o seu charme para ser

conhecida! Uma curiosidade é que

quando uma espécie somente pode ser

capturada através de um método de

captura, ela é chamada de espécie

exclusiva. Voltando agora para essa

pesquisa, no nosso Jardim Botânico,

por exemplo, destas 38 vespas sociais

diferentes que eles encontraram, 23

foram capturadas por armadilhas

atrativas (com suco de fruta e açúcar),

27 foram por busca ativa, sendo esta

forma a que mais encontrou espécies

diferentes. Ou seja, se algum dia você

quiser capturar em alguma floresta,

vespas mais diferentes que outras,

saiba que vai ser necessário coragem

para poder encarar elas frente a frente
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Macroevolução da biologia ruminal,

tempo e modo de evolução de

mamíferos ruminantes e dos

protozoários ciliados presentes no

ambiente ruminal, caracterização

morfológica e molecular, taxonomia,

ecologia, estimativa filogenética e de

tempo de divergência, bem como

estimativa de taxas de especiação,

extinção e diversificação.
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Talvez você tenha travado ao ler

“Haemoproteus” e se pergunte: que raio

de nome ou coisa é essa? Bem, não é tão

complicado assim imaginar o que seja.

Na biologia, muitos nomes são

sugestivos para uma função e é o que

acontece nesse caso. O prefixo “hemo”

significa “sangue”, como as hemácias

que você conhece que são as próprias

células do sangue. Somando-se a isso

temos o prefixo "proteus", que

acompanha um nome científico. Logo,

deduzimos que se trata de um

organismo, ou melhor, um parasito

protozoário presente no sangue de

passeriformes do nosso Jardim.

Exatamente a presença desses parasitos

é que os pesquisadores Roberto Dias e

Mariana Rossi investigaram em duas

espécies de aves passeriformes, o tico-

tico e o tangará. Bem, e você pode achar

mais algumas coisinhas estranhas se

refletir mais um pouco. Como algo pode

ser tão pequeno quanto a nossa própria

célula do sangue, ou seja, algo que

microscopicamente já é difícil de se

observar? 

Jardim da Ciência

Haemoproteus em

Passeriformes Os vírus sabemos que ninguém nunca

viu um nem mesmo com um auxílio

de microscópio, justamente por isso.

Mas saiba que, isto é possível para os

protozoários parasitos, e aqui você irá

saber como ocorre a identificação de

espécies que parasitam a nossa

própria célula do sangue. Para

começar, é necessário entendermos

sobre as hemácias, ou eritrócitos, que

são onde se encontram estes parasitos.

Como você sabe, são elas as

responsáveis pelo transporte de

oxigênio que respiramos para as

outras partes do corpo. São nelas

também que são encontrados esses

minúsculos protozoários, transmitidos

aos hospedeiros por picadas de

insetos. Assim como os parasitos do

gênero Plasmodium, que causam

malária em seres humanos, os

parasitos deste gênero Haemoproteus

também são causadores da malária

aviária. Esses parasitos podem causar

diversos efeitos na saúde de seus

hospedeiros, como letargia, anemia,

aumento do tamanho de órgãos, e

inclusive a morte do animal. Por isso a

importância de se estudar esses

parasitos nas lindas aves do nosso

Jardim Botânico, afinal, não queremos

que elas fiquem doentes, certo? 
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Foi exatamente isso que os

pesquisadores fizeram, coletando

sangue de diversas aves do nosso

Jardim, e olhando no microscópio. De

acordo com a pesquisa, foi a primeira

vez que encontraram uma espécie desse

parasito aqui no Brasil. Além disso, eles

viram que as espécies desses parasitos

estão relacionadas ao padrão de

distribuição do seu vetor, como algumas

espécies de mosquito. Sim, tudo isso

interligado através do ciclo de vida de

um parasito. Ou seja, toda essa

transmissão entre vetor, parasito,

hospedeiro, de um para o outro acontece

sem que percebamos. Sendo assim,

podemos perceber como o nosso Jardim

é diverso, não somente em animais e

plantas os quais conseguimos ver, mas

também em um mundo totalmente

diferente e microscópico, como desses

parasitos. Conservar a natureza desse

local é importante não somente para a

manutenção de todas as espécies

presentes, mas também para evitar que

os insetos que transmitem essas

doenças não fiquem em excesso,

colocando em risco os animais aqui

viventes.

Jardim da Ciência

Hemoproteus em

passeriformes
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CONCLUSÃO

Jardim da Ciência
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Com o presente E-book, podemos concluir que o Jardim

Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, é

muito mais que um espaço de lazer. As pesquisas

realizadas nesse espaço, refletem sua importância para o

avanço da ciência e sua contribuição como área de

estudo para diversos trabalhos acadêmicos, além disso,

demonstra a importância dos trabalhos desenvolvidos no

dia a dia do Jardim, impactando diretamente na nossa

experiência enquanto apreciadores desse espaço de

integração. É perceptível a dominância da Zoologia, em

termos de número de artigos publicados em relação às

outras áreas, e ainda a área de arquitetura e engenharia,

que nem imaginaríamos estar presente nesse local.

Esperamos que você, visitante do nosso jardim, tenha

conseguido aprender um pouco mais sobre a diversidade

de estudos em diferentes áreas realizadas aqui, e como

eles podem impactar a nossa vida. O Jardim proporciona

a execução de muitas pesquisas e o trabalho de muitos

especialistas, sendo desta maneira um convite para

vestibulandos que estão em processo de escolha de sua

carreira. Te convidamos a refletir, acerca do que os

pesquisadores realizam em uma Universidade que é

pública, democrática e de relevância para o crescimento

da nossa sociedade.




