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EDITORIAL 

 

Gisele Garcia Azevedo – Tutora do PET BIOLOGIA 

 

 

Caros amigos, 

 

É com muita alegria que dou Boas Vindas aos 

calouros de 2014, desejando sucesso na vida 

acadêmica!!!  

 

 Começamos mais um ano e o PETBiologia 

planejou uma série de atividades para vocês! Dentre 

elas, o Boletim vem trazendo como tema central “A 

ética na Biologia”, já nos preparando para as 

discussões que acontecerão no XVI CEB (Ciclo de 

Estudos Biológicos), previsto para setembro. Vamos 

discutir as regras e condutas que norteiam a 

formação do Biólogo. Além do Boletim, teremos 

muitos seminários interessantes, começando a “Vida 

nos Oceanos: aspectos ecológicos e evolutivos”; em 

seguida “A Filosofia da Biologia”, “Teorias renegadas 

da Ciência” e, por fim, “Ecologia de Comunidades: 

diversidade filogenética e funcional”. E muito mais....  

 

 Convidamos vocês para participarem dessa 

descoberta!! 

 

Feliz 2014 a todos!! 

Profa. Dra. Gisele Garcia Azevedo – Tutora do 

PETBiologia 
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Aspectos Gerais da Bioética 

Ao se falar de bioética, dois importantes 
autores tomam o primeiro lugar: Van 
Rensselaer Potter e Fritz Jahr. Durante 
muito tempo acreditou-se que os princípios 
da bioética foram lançados, sob a 
perspectiva do bioquímico norte-americano 
Potter, na publicação do seu primeiro 
artigo, na década de 1970. No entanto, 
posteriormente, pesquisas indicaram que 
em 1927 já se falava do assunto com o 
Alemão Fritz Jahr. O documento referência 
foi o livro “Fritz Jahrand the foundations 
of  global bioethics: the future of integrativ 
ebioethics”, divulgado no 8º Congresso 
Internacional de Bioética Clínica, realizado 
em São Paulo em 2012.1 

O primordial uso da palavra bioética foi 
empregado por Potter na intenção de 
nominar a ciência da sobrevivência 
humana, através de dois escritos: um artigo 
intitulado “Bioethics, Science of survival” e 
a obra “Bioethics: bridge to the future”. As 
duas atuariam como importantes 
contribuições para a busca pelo equilíbrio 
entre a ação do homem e a manutenção do 
ambiente, de forma que os dois consigam 
se desenvolver sem que haja o prejuízo de 
algum dos lados. Diante do forte avanço do 
homem sobre o ambiente, de suas ações, 
por vezes, inconsequentes, e que ameaçam 
o futuro de sua própria sobrevivência é que 
essa ciência tomou espaço nas mesas de 
debates. A proposta inicial de Potter sobre 
a bioética é, portanto, que ela seja a ponte 
entre a ciência biológica e a ética, pois 
acreditava que a sobrevivência da espécie 
humana de forma plena depende da 
implantação de um sistema ético. 
Etimologicamente, a palavra traz essa 
importante função: promover de forma 
eficaz a interação entre o ser humano e o 
meio ambiente, uma vez que bios (vida) 
representa o conhecimento biológico e 
ethos (ética) representa o conhecimento 
dos valores humanos.1 

Partindo desse pressuposto é que todos os 

outros ramos da bioética foram surgindo. A 

partir do instante em que praticamente 

todas as áreas de conhecimento atingem, 

diretamente ou indiretamente, o ambiente 

ou qualquer ser vivo que faça parte dele, 

faz-se necessário uma conduta, um 

conjunto de regras e normas que visem 

manter, até a última instância, a 

sobrevivência. Daí nasce a bioética na 

medicina, na pesquisa com animais, na 

pesquisa em ciências sociais, na interação 

com o idoso e com grupos sociais 

diferenciados, como é o caso dos povos 

indígenas, no uso de crianças em 
pesquisas, entre outros ramos. Nessa lista 

também é importante incluir a religião que 

durante muito tempo foi a principal “rival” 

dos avanços nas pesquisas, do progresso da 

ciência e, de certa forma, importante para o 

estabelecimento da bioética, ainda que de 

forma radical.  

Sabe-se que atualmente o sentido dado à 

palavra bioética é outro, e que, na maioria 

das vezes, difere bastante do proposto por 

Potter. Hoje entende-se a bioética não mais 

como a nova ciência da sobrevivência, mas 
sim como a ética aplicada a um novo 

campo de estudo, mais precisamente ao 

campo médico-biológico, limitada a definir 

regras, normas e valores.2 E nesse contexto 

é possível identificar um “manual ético” 

disponível para cada profissão, é o código 

deontológico16. Nesse código estão 

contidas todas as sugestões e orientações 

de como o profissional deve proceder de 

forma ética dentro de sua profissão. Porém, 

quando ainda não havia um escrito que 
norteasse a conduta do profissional 

aconteciam atrocidades que feriam 

gravemente o princípio de manutenção da 

vida que eram justificados na, maioria das 

vezes, por um sentimento de superioridade, 

seja dos seres humanos para com os 

animais ou mesmo de humano para 

humano.3 

O auge das pesquisas sem uma base ética 

foi na época da Segunda Guerra Mundial 

onde experimentos eram realizados de 

modo inadequado como, por exemplo, 
geração de ferimentos e infecções em 

prisioneiros de guerras para estudo da 

cicatrização, exposição de pessoas à 

condições atmosféricas extremas, uso de 

gêmeos para estudos de genética e 

patologias.  Essas pesquisas eram 

realizadas sem o consentimento dos 

indivíduos participantes e em quase sua 

totalidade geraram diversos efeitos 

negativos físicos, mentais e de 

comportamento, inclusive a morte de 
muitos deles. Isso tudo culminou no 

Tribunal de Nüremberg que julgou alguns 

criminosos e elaborou o código de 

Nüremberg, o primeiro documento que 

continha normas éticas internacionais para 

pesquisas em seres humanos. No entanto, 

alguns países desenvolvidos, nos quais 

também se praticava pesquisa em seres 

humanos que não eram regidas por um 

código de ética, não se sentiam 

contemplados pelo Código de Nüremberg. 

Por isso, fez-se necessário que a 
Associação Médica Mundial (AMM) 

elaborasse a Declaração de Helsinque, 

documento que levara o nome da cidade 

onde foi elaborado. Essa declaração, assim 

como o Código de Nüremberg, teve o 

intuito de apresentar diretrizes éticas para a 

pesquisa médica.3 

O início das pesquisas em animais é bem 

mais antigo em relação ao início das 

pesquisas em seres humanos. Relatos 

mostram que o pioneiro foi Hipócrates. Já 

em 450 a.C. ele relacionava, para fins 
didáticos, órgãos doentes de humanos com 

os de animais.   Também podem ser citados 

estudiosos de anatomia Alcmaeon (500 

a.C.), Herophilus (330-250 a.C.) e 

Erasistratus (305 – 240 a.C.) que 

realizavam vivissecções (operação ou 

dissecação de um corpo ainda vivo) com o 

intuito de estudar sobre as estruturas e seu 

funcionamento. Aristóteles também foi 

outro estudioso que realizou trabalhos 

comparativos, estruturais e funcionais, 
entre seres humanos e animais. 4 

 

Bioética no Brasil 

No Brasil, as primeiras normas de ética 

para pesquisas só surgiram 20 anos após a 

publicação da primeira versão da 

Declaração de Helsinque, em julho de 

1988, na Resolução 1/88 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que obteve 

pouco impacto. Nessa resolução constavam 

alguns aspectos relativos ao uso de animais 

apenas no âmbito das pesquisas pré-

clínicas, ou seja, que os experimentos em 

humanos deveriam ser previamente 
testados em animais próximos 

evolutivamente. Após sete anos foi 

realizada uma revisão nesta resolução e 

diversas modificações foram cogitadas. 

Como resultado desse processo, implantou-

se a Resolução 196/96 “Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos” que tem sido 

de grande importância para o 

desenvolvimento de pesquisas com seres 

humanos no Brasil, pois nela se instituiu 

um sistema de avaliação de projetos a nível 
nacional, assessorado pela criação de 

comitês de ética em pesquisa (CEP) em 

instância regional e associado com 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(Conep) em instância federal.3,5 

Art i g o  Aspectos gerais da bioética no 

campo da pesquisa com 

experimentação animal. 

Por: Liana de Oliveira Trovão 
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Hoje o Brasil conta com diversos CEPs em 

atividade que juntamente com a Conep 

possuem o desafio de funcionarem como 

grandes laboratórios de discussão sobre 

ética-política nas tecnociências 

emergentes11. Outros órgãos como o 

Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA) e a Federação de 

Sociedades de Biologia Experimental 

(FeSBE) são importantes apoiadores. A 

COBEA existe desde 1983 e surgiu pela 
iniciativa do professor Prof. Dr. Fernando 

Sogorb Sanchis, com o objetivo de 

promover o bem estar animal e o seu uso 

racional, capacitando profissionais e 

lutando por uma legislação mais específica. 

Em 2008 teve o seu nome mudado para 

Sociedade Brasileira da Ciência em 

Animais de Laboratório, porém, manteve-

se a sigla SBCAL/COBEA12. A FeSBE, no 

entanto, fundada em 1986, reúne diversas 

sociedades brasileiras como: Biofísica, 
Bioquímica, Biologia Molecular, 

Farmacologia e Terapêutica Experimental, 

Fisiologia, Imunologia Investigação 

Clínica, e Neurociências e 

Comportamento. Ela traz como objetivos 

promover e difundir a atividade científica 

das áreas do conhecimento 

correspondentes às Sociedades federadas, 

utilizando como veículo principal a sua 

Reunião Científica Anual.15 
 

 

Bioética na pesquisa com animais 

O sentimento de superioridade do ser 

humano em relação aos outros animais 

cresceu devido à alta capacidade intelectual 
e habilidade que o homem possui de 

transformar o ambiente em sua volta 

através do uso de materiais modificados 

pelo por ele mesmo. Dessa maneira ele 

conseguiu dominar animais com porte, 

força e destreza muito maiores, que eram 

utilizados em benefício próprio, 

possibilitando a sua conquista e 

estabelecimento na terra7. Esse sentimento 

não foi questionado durante anos e anos no 

decorrer da história da humanidade e ainda 
permanece forte. Um dos primeiros 

filósofos que trouxe esse tema à toma foi 

Pitágoras (582-500 a.C.) que acreditava na 

“metempsicose”4, doutrina que afirma a 

possibilidade de uma mesma alma poder 

habitar qualquer corpo que tem vida - 

homens, animais ou vegetais. Sendo assim 

todas as formas de vida merecem o mesmo 

respeito. A partir de então, experimentos 

com seres humanos foram fortemente 

combatidos e transferidos para animais 

menos complexos. No entanto, atualmente 
as pesquisas pré-clínicas em animais  

também vem sendo alvo de fortes críticas e 

novas formas de proteção a eles estão 

sendo desenvolvidas. 

A pesquisa em animais é 

impressionantemente antiga, datando de 

450 a.C. com estudos de Hipócrates que 

relacionavam órgãos humanos doentes com 

órgãos de animais. Porém, somente a partir 

do séc. XIX surgiram as primeiras 

sociedades protetoras de animais que se 

tem registro. A primeira delas foi “Society 
for the Preservation of Cruelty to Animals” 

criada na Inglaterra em 1840, seguida por 

outros países como França, Alemanha, 

Bélgica, Áustria, Holanda e Estados 

Unidos. No entanto, somente em 1876 

surge a primeira lei de regulamentação de 

pesquisas em animais, no Reino Unido, 

oriunda do “British Crueltyto Animal Act”. 

Os principais resultados desse ato foi o 

estabelecimento de tópicos como: os 

experimentos devem visar a novas 
descobertas ou conhecimentos de fisiologia 

e ser úteis para salvar ou prolongar a vida e 

aliviar sofrimentos; experimentos devem 

ser feitos por pessoas licenciadas e 

registradas; anestésicos devem ser usados 

para prevenir a dor; se o animal vier a 

sofrer após o experimento, deve ser morto 

antes do fim da anestesia; o experimento 

não deve servir como ilustração de aula; 

experimentos com dor não devem ser 

exibidos ao público em geral; os 

experimentos não devem servir para se 
adquirir adestramento manual; experiências 

em cães, gatos e cavalos devem ser 

proibidas.8 

Muitos foram/são os protestos contra o uso 

de animais em pesquisa, principalmente 

quando relacionadas às empresas de 

cosméticos. Nos anos 80 houve uma 

explosão de ativistas em países de diversas 

regiões do mundo. Esses atos de protesto 

contribuíram de forma bastante 

significativa para a inclusão desse tema na 
Declaração de Helsinque II, no Japão em 

1975 de forma a abranger mais que apenas 

a utilização de animais como pesquisas 

pré-clínicas (Declaração de Helsinque I), 

mas sim dar um suporte maior com relação 

às normas sobre o uso de animais em 

experimentos.4 

Uma proposta demasiada interessante foi a 

do zoologista WMS Russel e do 

microbiologista RL Burch publicada no 

livro “The principlesof humane 

experimental technique” de 1959 e trata do 
conceito dos “3R”: replacement 

(substiuição), redution (redução) e 

refinement (refinamento). Cada um dos  

“R” remete a um postulado: replacement 

orienta a substituição de vertebrados por 

outros animais ou materiais que não sejam 

capazes de sentir dor (plantas, 

microrganismos ou programas 

computacionais); redution faz referência à 

tentativa de diminuição da quantidade de 

animais utilizados e refinement tem a ver 

com a utilização de técnicas mais refinadas 

que visem a diminuição do desconforto 

para o animal em experimento. Porém essa 
política é também alvo de diversas críticas 

pelo fato de a proposta dos “3R” ainda 

suportar o uso de animais em experimentos 

e do risco de se perder o poder de análise 

estatística dos resultados, uma vez que ela 

orienta a diminuição da quantidade de 

indivíduos.7 

No Brasil a primeira lei de proteção aos 

animais foi a de nº 6.638, aprovada em 

1979, mas não regulamentada, e tratava 

apenas sobre “a prática didático-científica 
da vivissecção de animais” nos princípios: 

todos os biotérios e centros de pesquisa 

devem ser registrados; a vivissecção de 

animais somente pode ser realizada sob 

anestesia, em locais credenciados e sob 

supervisão especializada; os animais 

devem ser alojados em gaiolas apropriadas, 

com conforto e nutrição adequada e ser 

mantidos em observação por, pelo menos, 

15 dias antes de iniciar-se a pesquisa8. 

Somente em 2008 foi promulgada a lei 

11.794 que regula o regime aplicado à 
pesquisa biomédica no país de forma mais 

ampla. O Ministério de Ciência e 

Tecnologia comanda todo esse aparato 

legal, tendo total influência sobre. Porém a 

lei 11.794/08 não define um órgão 

responsável pela fiscalização das normas 

de criação e uso de animais em 

experimentação. No âmbito de projetos de 

pesquisa e biotérios, as agências de 

fomento são responsáveis por desempenhar 

esse papel regulador, o que poderá 
contribuir para diminuir a necessidade de 

fiscalização6, porém não há uma garantia 

disso. Nesse aspecto também é de extrema 

importância a participação efetiva dos 

CEPs na orientação dos projetos.5
 

 

Pesquisa Envolvendo Animais Silvestres 

Outro ponto interessante a ser ressaltado 

são as pesquisas em animais silvestres. 

Quando se fala em bioética e a relaciona 

com animais, a primeira ideia sempre 

remete aos animais criados em 

laboratórios, com uma linhagem já 

previamente desenvolvida e definida de 

acordo com a finalidade do experimento. 
Porém, é preciso destacar que outros tipos 
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de pesquisa, por vezes menos invasivas, 

que envolvem animais diferentes 

(invertebrados, por exemplo) também 

precisam passar por um viés ético. Partindo 

do pressuposto inicial, da proposta 

prioritária da bioética, explorada 

anteriormente, todo ser que possui vida 

merece respeito e proteção à ela, na ideia 

de que ele faz parte do sistema maior e é 

essencial para o seu devido equilíbrio.9 

Mais uma vez o sentimento de 
superioridade torna-se preponderante e 

norteia a relação pesquisador/animal e 

como consequência o aparato legal. Em 

geral as normas bioéticas são sempre 

referidas aos vertebrados devido à sua 

proximidade evolutiva com os seres 

humanos em relação, por exemplo, aos 

invertebrados que possuem um parentes 

mais distante. Esse distanciamento 

evolutivo da espécie humana com os 

invertebrados torna-se uma “justificativa 
plausível” para o uso destes seres menos 

complexos de forma, muitas vezes, 

irresponsável. O próprio ato de coleta, 

anestesia ou morte são cruéis e, 

por vezes, desnecessários. 

Coletas com fins didáticos sem 

limites de indivíduos por 

espécie/gênero/família, projetos 

com coletas que visam demonstrar 

variabilidade ou diversidade da espécie na 

região podem ser fortes agentes de 

modificação ambiental, e que a falta da 
devida preocupação do pesquisador, pode 

acarretar em danos permanentes para a 

espécie e para o ambiente9. No entanto é 

completamente notável a extrema 

importância desse tipo de pesquisa dentro 

da Biologia. Daí a crescente necessidade e 

preocupação de se desenvolver e estimular 

uma visão ética ou, no mínimo, 

respeitadora sobre o tema dentro da 

comunidade acadêmica.  

Em 1998 foi sancionada a lei 9.605 “Lei de 
Crimes Ambientais” com regulamentação 

penal e administrativa para violações da 

proteção ao meio ambiente. Essa lei 

afirma, no artigo 32º, que “qualquer tipo de 

maus-tratos, ato de abuso, ferimento ou 

mutilação de animais silvestres, domésticos 

ou domesticados, nativos ou exóticos está 

sob pena de detenção de três meses a um 

ano e multa”. Está sob mesma pena, 

segundo o mesmo artigo, aquele que 

“realiza experiência dolorosa ou cruel em 

animal vivo, mesmo que para fins didáticos 
ou científicos, quando existirem recursos 

alternativos”. Fica evidente que, 

atualmente, toda a pesquisa que utiliza 

animal é amparada nessa brecha da lei: 

“quando não existirem recursos 

alternativos”. Daí a busca por novos 

modelos que sejam capazes de substituir os 

animais em experimento sem que a 

qualidade e os resultados deste sejam 

prejudicados.10 

 

Métodos alternativos 

Desenvolver modelos alternativos para a 

experimentação animal é um dos maiores 

desafios atuais no campo da bioética, 

motivo pelo qual tem se exigido tanta 

dedicação de tempo e esforço de 

estudiosos. Merecem destaque as 

entidades, organizações e associações que 

se empenham exclusivamente na pesquisa 

de alternativas que sanem esse problema. 
Uma delas é a InterNICHE, direcionada 

para a área do ensino, visa desenvolver 

modelos alternativos para a dissecação ou 

vivissecção em aulas8,13. Existe também a 

1Rnet, que se norteia pela proposta dos 

“3R” de   Russell e Burch, dando enfoque 

muito maior no primeiro “R” 

(replacement) o qual julgam ser 

o mais e/ou realmente importante 

para a sociedade científica 

(pesquisa e ensino). As 
alternativas mais exploradas 

atualmente são os modelos e 

simuladores mecânicos que auxiliam no 

estudo de anatomia, fisiologia e cirurgia; 

recursos computadorizados que trazem 

complementos como gráficos e vídeos 

explicativos; o uso responsável de animais 

(mortos em acidentes ou já condenados à 

morte); estudo de campo e observação; 

experimentação in vitro e até mesmo auto 

experimentação, onde o estudante é usado 

como parte do experimento, por exemplo, 
ingerindo café ou açúcar, drogas diuréticas, 

tendo monitoramento dos sinais nervosos 

através de eletrodos e sendo acompanhados 

por especialistas, com total segurança.14 

Conclusão 

É perceptível que a bioética, como muitas 

outras ciências, caíram na tendência de 

tornar-se cada vez mais especialista, sendo 

resumida apenas à bioética médica, relação 

médico-paciente, direitos e deveres e 

princípios que não deve ser quebrados 
dentro de uma pesquisa. Faz-se necessário, 

portanto uma abordagem mais pluralista 

que envolva os aspectos primordiais e 

originais do conceito de bioética. Algo que 

garanta que a ideia de interdisciplinaridade 

se torne real, que garanta a prática da 

bioética integrativa.  

A lista dos avanços na área de pesquisa 

básica e médica através da experimentação 

animal é bastante extensa, alguns exemplos 

são: descoberta da pressão sanguínea, 

compreensão de doenças infecciosas, do 

desenvolvimento embrionário, a insulina 

para diabetes, aprimoramento de suturas, 

entre muitas outras. Porém, é 

extremamente necessário que haja o 

estabelecimento de uma conduta a ser 

seguida de modo a respeitar aqueles que 

também são parte constituinte da natureza, 

como nós, ou até a sua total substituição 
por novas alternativas. O importante é não 

perder a consciência e comprometimento 

com o princípio inicial da bioética, o 

equilíbrio entre ser vivo e seu ambiente. 
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A ética e o biólogo: um compromisso à vida! 

 Por: José Uilian da Silva 

 
 
Entomologia molecular: insetos vetores ou saúde pública? 

Por: Elias da Costa Araújo Junior 

     Clones, organismos transgênicos, híbridos, engenharia genética... sabe o que esses termos têm em comum? Evidenciam que as 

modificações genéticas induzidas em organismos por méritos biotecnológicos não são ferramentas exclusivas das obras de ficção 

científica, pelo contrário, estão fortemente inseridas no mundo real, até mais do que você imagina. E quando essas alterações são a chave 

para a solução de lacunas não desejadas na humanidade? Teríamos o direito de manipular vários organismos vivos em prol de uma única 

espécie?      

     Prevenção, tratamento ou controle de doenças em humanos, por exemplo, se tornaram protagonistas em pesquisas científicas ao longo 

do tempo. Isto é compreensível, visto que nas últimas décadas, uma gama de tecnologias foi lançada e atraiu os olhares de estudiosos 

inseridos no cenário da busca pela manutenção da vida. O pesquisador Darryl Macer traz um debate instigante no artigo intitulado 

“Ethical, legal and social issues of genetically modifying insect vectors for publichealth”, evidenciando pontos relevantes sobre as 

modificações genéticas em insetos vetores e a predileção pela saúde pública. O autor ressalta que para as metas serem alcançadas, debates 

de cunho ético são imprescindíveis, a fim de se estabelecer quais são as atitudes “mais cabíveis”, além de manifestar atenção para o 
consenso de que todos os humanos têm direitos iguais, inclusive o direito à saúde, reconhecido na Constituição Federal Brasileira de 

1988. 

     Macer destaca ainda que os princípios éticos podem ser encarados na visão antropocêntrica, que foca apenas os interesses humanos; 

ou ecocêntrica, na qual todo o ecossistema recebe o “merecido” valor. A descoberta da engenharia genética e do sequenciamento 

genômico em humanos, agentes patogênicos e insetos vetores, como o Anopheles gambiae, foram elementos que nortearam a ideia de que 

se poderia alterar o comportamento desses últimos, e, assim, erradicar doenças como a malária, 

chagas e dengue. Etapas, como conhecer as interações parasita- hospedeiro e analisar as populações 

dos insetos tanto a nível ecológico quanto genético, são, portanto, relevantes para a 

verificação dos possíveis efeitos que essa inversão genética poderá ocasionar no ecossistema. 

     Alguns mecanismos podem ser adotados no processo de alteração da expressão gênica em 

insetos, entre eles o uso de alguns vírus ou transposons - sequências de DNA que podem se 
locomover e se autorreplicar em um determinado genoma. Além disso, determinadas 

moléculas efetoras podem desenvolver um papel crucial na indução do fenótipo não 

patogênico. Até esse ponto, muitos poderiam pensar: mais um “problema” foi solucionado! Contudo, os pesquisadores defensores destas 

técnicas alarmam que além do procedimento realizado em laboratório, é ainda imprescindível que o comportamento do indivíduo 

geneticamente modificado seja testado antes de liberá-lo ao ambiente. Diante disso, o questionamento é: como ficaria a integridade 

genética em nível individual e populacional da fauna nativa? Estaríamos causando um verdadeiro genocídio genético? 

     Não se pode encarar a manipulação genética em organismos apenas com uma visão antropocêntrica. Uma abordagem ecocêntrica seria 

a mais plausível diante de um contexto em que várias espécies estão inseridas. Se, por um lado, as doenças transmitidas por insetos 

vetores se tornaram um problema de saúde pública, principalmente na região tropical, por outro é preciso levar em conta que esse é o 

sistema natural em que estamos imersos. Novos debates de caráter bioético são essenciais, já que as técnicas utilizadas poderão alterar 

não só uma população de vetores, mas outras espécies relacionadas, e, possivelmente, causar um colapso ambiental.  

 

 
 
 
 
 

 

     Toda pessoa que sonha ou já sonhou em ser um Biólogo um dia pensou em cuidar daquilo que representa a vida na Terra, ou seja, da 

natureza em si. A partir do momento em que esses “pré-biólogos” entram no Ensino Superior, começam a compreender os fenômenos da 

natureza, suas relações, processos biológicos, físicos, químicos e questões ambientais, a partir de diversas disciplinas que geralmente 

norteiam os cursos de Ciências Biológicas. Um bom profissional é aquele que detém o conhecimento de sua área de trabalho, mas acima 

de tudo, que possa exercer suas atividades utilizando esse conhecimento com ética e respeito à vida. Dessa forma, para conseguir lidar 
com essas questões e poder manter uma postura coerente, deve-se buscar a familiarização com preceitos éticos e morais, almejando a 

formação de um profissional capaz de relacionar e trabalhar aspectos científicos e, até mesmo, filosóficos na construção do 

conhecimento. 

     No âmbito acadêmico, existe uma clara defasagem curricular acerca das discussões éticas e morais dentro da profissão do biólogo. Em 

geral, os estudantes de Biologia aprendem conteúdos teóricos e práticos, mas deixam a desejar nas discussões filosóficas dos problemas 

ambientais. Além disso, as questões ambientais e sociais devem ser tratadas em paralelo, pois todas as ações do homem atingem a si e a 

natureza, na qual estamos inseridos. Isso tudo deve ser analisado sob um enfoque pautado na ética. Isto foi definido por Conrado et al. 

(2013) e inclui uma nova perspectiva de aprendizagem para alunos de biologia – a Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). A 

proposta pauta-se na busca pela abordagem de questões socioambientais e éticas no desenvolvimento científico e tecnológico, 

considerando a transversalidade dos quatro aspectos, uma vez que demonstram certa indissociabilidade. A ética ambiental nada mais é do 

que um conceito filosófico, que objetiva resolver determinados problemas ambientais, propondo uma análise das ações humanas sobre o 
ambiente e de como essas afetam a vida dos seres vivos. Sendo assim, avaliar aspectos ecológicos sob discurso da preservação e 

conservação, ambos em alta nos últimos 10 anos, deve imperativamente incluir aspectos ético-moralistas afim de enriquecer e embasar 
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discussões. O Biólogo, como em outras profissões, tem códigos de conduta que pré-estabelecem os direitos e deveres no exercício de sua 

profissão. Presente no Art. 1º do Código de Ética Profissional do Biólogo está a afirmativa: “Toda atividade do Biólogo deverá sempre 

consagrar respeito à vida, em todas as suas formas e manifestações, e a qualidade do meio ambiente”. Assim, enfrenta-se o paradoxo de 

incluir-se normas que norteiem o profissional sem dar subsídios para que o mesmo desenvolva estes valores. Além disso, busca-se 

desbravar o nebuloso aspecto de que tais discussões, que ainda estão em revoga, e a construção do pensamento biológico deve ser 

pautada nesta dialética de ideias. Como lidar com essa questão? É possível utilizar o conhecimento científico e os preceitos éticos juntos? 

A busca por essas e outras respostas deveria ser incessante uma vez que é o próprio homem quem cria as leis e as normas de conduta, 

além de ser o maior responsável pela degradação da natureza. 

    Uma resposta ainda está longe de ser totalmente alcançada. Inicialmente é preciso entender a natureza e a complexidade dos processos 

biológicos dentre os quais mergulhamos cada vez mais profundamente. Não se pode haver desenvolvimento científico sem considerar 

discussões, por exemplo, de pautas como produção e comercialização de transgênicos, utilização de animais e humanos em experimentos, 
exploração de combustíveis fósseis e demais recursos naturais – temas que por si só têm se mostrado polêmicos em sua fundamentação. 

O mais importante em cada profissão, em especial o Biólogo, é que o profissional deve balancear a ética e o conhecimento para 

desenvolver o senso crítico e contribuir conscientemente para uma sociedade justa para todos, uma vez que compartilhamos de uma 

vivência social, sendo esta inerente à razão e à ética. 

 

 

 

Bioética e a Transgressão de Valores 

Por: Patrício Getúlio Garcia Neto 

     A Bioética surgiu como forma de controlar a qualidade dos avanços científicos. Esse termo surgiu como forma de assegurar que as 
pesquisas realizadas na época não perdessem seu caráter “humano”, isto é, que eles não fugissem da ética e da moral estabelecidas pela 
sociedade. A preocupação relativa às pesquisas médicas começou a crescer no final do século 18 com o advento da era microbiológica, 
pois com as descobertas de novas doenças fazia-se necessário realizar experimentos de modo a estudar seus efeitos e, claro, suas 
eventuais curas. Para tal objetivo, foram utilizados como cobaias detentos e outros grupos sociais mais vulneráveis, como por exemplo, 
prostitutas, que fizeram parte da inoculação de Neisseria gonorrhoea, realizada pelo próprio Neisser, descobridor do agente etiológico. 
     Historicamente, tivemos vários casos de sérias transgressões de valores humanos por conta de experimentos científicos, um dos 
principais e, ainda recentes, na memória de várias pessoas ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) envolvendo práticas 
de eutanásia e experimentos médicos em grupos étnicos e raciais. Tais acontecimentos levaram à formulação do código de Nuremberg em 
1947, que passou a ser um dos principais documentos em relação ao controle de protocolos científicos sob a ação da bioética. A partir 
dele passaram a ser essenciais o consentimento prévio dos participantes e a sua liberdade para abandonar as práticas quando quisessem, 
tendo o envolvimento de humanos somente em último caso. A Declaração de Helsinque, aprovada na 18° Assembleia Médica Mundial 
em Junho de 1964, foi outro documento fundamental para a Bioética, pois foi definido por meio dela que qualquer experimento que 
viesse a utilizar humanos deveria ser aprovado por um Comitê independente externo, reafirmando o consentimento prévio e realizando 
uma avaliação preliminar e cuidadosa dos riscos do protocolo, prevendo-se que os benefícios esperados devem ser superiores aos 
possíveis riscos. A Declaração de Helsinque se tornou um modelo para Comissões de Ética no mundo todo, inclusive no Brasil, que teve 
seu primeiro documento sobre normas de pesquisa em humanos baseado nela - a Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
de 13 de Junho de 1988. 
     Um assunto que ainda é preponderante atualmente é a polêmica em torno de experimentos realizados em animais. A sociedade é 
dividida quanto a essa temática, pois há aqueles que consideram indispensável tais métodos para que continue ocorrendo o avanço da 
qualidade de vida humana, e existem aqueles defensores de que tais experimentos fazem uso de vidas como meros objetos, propondo 
novos meios sem a necessidade da utilização de animais. Pode-se afirmar que um movimento de controle sobre o uso de animais tem sido 
crescente, paralelo e comparável àquele das pesquisas envolvendo seres humanos. Um dos primeiros princípios para a utilização de 
animais foi proposto por Russel e Burch em 1959, que são os 3Rs: replace, reduce e refine. Ele visa substituir os animais utilizados por 
outros mais fáceis de trabalhar (por exemplo, trocar o uso de mamíferos pelo de artrópodes), reduzir a quantidade de cobaias e refinar os 
métodos utilizados de modo que eles possam sentir a menor quantidade de efeitos colaterais possíveis. As Comissões de Ética no Uso de 
Animais devem orientar suas ações de acordo com os 3Rs. No Brasil, a Lei Federal n° 9605 de 1998 em seu artigo 32 (Constituição do 
Brasil, 1988) classifica como crime contra a fauna quem realiza experiências dolorosas ou cruéis em animais vivos, ainda que para fins 
didáticos ou científicos, quando existem recursos alternativos e animais destinados a esses fins. 

     Torna-se importante ter em mente os avanços nos códigos de bioética, pois não podemos repetir os mesmos casos das experiências 

citadas anteriormente, nas quais seres vivos passaram por diversos tipos de danos em troca do “progresso”. Deve-se pesquisar e investir 

em métodos alternativos para a utilização de animais, seguindo a política dos 3Rs, assim como melhorar a legislação quanto à utilização 

deles. No Brasil, não há uma lei federal que regule mais especificamente a experimentação animal e diversos projetos tramitam no 

Congresso Nacional há vários anos. A Bioética é um campo ainda em crescimento e necessário em meio à época de intenso 

desenvolvimento científico na qual estamos. É importante sempre refletirmos se é realmente justificável assumir os riscos de novos 
métodos, tanto na pesquisa com humanos como com animais. 
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A bioética do fim da vida 
 

 

     A morte é inexorável. É a mais implacável certeza da vida, na 

qual o homem, até onde se sabe, é o único ser que tem plena 
consciência desta condição. Longe de ser um tema de fácil 

abordagem e entendimento, ela ainda é alvo de intensas 

discussões, sendo considerada por muitos um verdadeiro tabu. O 

que acontece no momento da morte e após o mesmo? 

Cientificamente não há provas de alguém que tenha passado pela 

experiência de morrer e voltar à vida para contar, o que revela o 

medo intrínseco do homem pelo desconhecido e alimenta as 

discussões acerca dessa questão. Além disso, a morte geralmente 

está atrelada ao sofrimento da perda de determinada vida, levando, 

de forma reflexiva, a uma revisão de conceitos e paradigmas por 

parte dos familiares e profissionais que vivenciam a proximidade 

do óbito.  
     Dentro da problemática ocasionada pelas questões da morte, 

temos que levar em consideração o "processo de morrer", 

intimamente relacionado com sofrimento e (suposta) qualidade de 

vida. É nesse processo que entra em pauta a tecnociência – 

desenvolvimento de técnicas cada vez mais sofisticadas de 

manutenção da vida e de prolongamento da sobrevida, trazendo à 

tona o debate sobre a eutanásia e a distanásia. Dessa forma, é 

preciso conhecer e compreender melhor o fenômeno da morte para 

delimitar o problema tanto em escala individual como coletiva. 

Isso é evidenciado com o progressivo envelhecimento da 

população brasileira, que permite um maior número de pessoas 
chegando à senilidade. Como consequência, há mais pessoas 

suscetíveis a doenças crônicas e degenerativas como o câncer, 

além de um processo de morte prolongado e sujeito ao sofrimento. 

Esse quadro reflete em problemas de saúde pública, destacando os 

recursos necessários e a disponibilidade de atendimento para essa 

demanda de pacientes com expectativa de falecimento. Dessa 

maneira, percebe-se que "a bioética do fim da vida" é um problema 

de saúde coletiva, e não apenas relacionada com o indivíduo. 

     O médico tem um papel importante nessa problemática. Como 

profissional, ele é treinado para lutar pela vida, mas se confronta 

com situações de morte, estando em contato com momentos de dor 

e sofrimento. Nessa perspectiva, ele pode assumir duas posturas: a 
de querer prolongar a qualquer custo a vida do paciente, usando 

meios oferecidos pela ciência e tecnologia, o que chamamos de 

distanásia; mas pode, diante do paciente que está à beira da morte, 

abrir-se à possibilidade de oferecer uma "passagem" menos 

angustiante e sofrida, o que remete à eutanásia, abrindo um leque 

de discussões que englobam o campo da bioética. Corroborando 

essa ideia, alguns pensadores dessa área afirmaram que, assim 

como o aborto foi o tema do século 20, a eutanásia será o grande 

alvo das discussões do século 21.   

     A eutanásia está relacionada ao emprego ou a abstenção de 

procedimentos que encurtem ou interrompam a vida de um doente 

incurável a fim de que se ele se livre 

da dor e do sofrimento. Nesse 
contexto, o que é e o que não é lícito? 

Qual seria a distinção entre a liberdade 

de morrer e o dever de salvar vidas? O 

primeiro passo seria definir morte, 

uma das questões mais desafiadoras. A 

ciência caminhou para uma definição 

relacionada com a morte encefálica, 

porém muitos defendem um conceito 

mais pluralista dentro do debate ético, 

considerando também perspectivas 

filosóficas e religiosas para lidar com 

as diversas situações envolvidas, 
afinal, a questão central para lidar moralmente com a eutanásia, na 

realidade, não é a morte em si, e sim o seu processo. Mas quando 

começa e termina esse processo? Levar em consideração apenas a 

perspectiva científica para responder isso é complicado. 

     Como se pode perceber, as discussões acerca da bioética do fim 

da vida são mais complexas do que se pensa. Ser a favor ou contra 

a eutanásia? Eis a questão. Considerar como sobressalente a 

sacralidade da vida ou a autonomia? O primeiro argumento 

considera a vida como um "bem" ou uma "dignidade inviolável", 

ou seja, a vida é sagrada e possui um valor que ninguém pode tirar, 

violar ou destruir, nem mesmo aquele que está próximo da morte. 
Já o segundo, realça a liberdade de escolha do homem em não 

padecer em sofrimento indesejável. De fato, a autonomia é um dos 

princípios básicos da bioética, sendo incorporado pela ética 

médica. Assim, a relação médico-paciente deixa de ser de sujeito e 

objeto para dois sujeitos. Porém, esta relação é tão complexa 

quanto as outras, pois aqui é preciso lembrar que o homem não é 

uma mera máquina biológica que sente dor, mas um ser emocional 

e psicologicamente motivado. 

     Por fim, é necessário sempre haver diálogo diante dessa questão 

tão cheia de controvérsias. A bioética vem com o intuito 

justamente de tentar auxiliar, da forma mais imparcial possível, 

nessa questão. É importante ter em mente que toda ação tem 
consequência e algumas afetam os outros, sejam profissionais ou 

familiares. É no diálogo que, enquanto não se chega a um 

consenso sobre quais são os limites éticos da eutanásia, pode-se 

tentar amenizar essa problemática. A ciência vai continuar 

desenvolvendo maneiras de prolongar a vida (e a sobrevida), mas 

quando se trata deste bem maior, a ética está aí para impor um 

certo limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Marco Antônio de Menezes Ferreira 
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O uso de animais em laboratórios: Quais são os limites? 

Por: Luciana Soares Lima 

     O uso de animais em pesquisas científicas permitiu muitos avanços na prevenção e cura de doenças, no 

desenvolvimento de fármacos, nas vacinas e nos tratamentos para diversos tipos de moléstias.  Entretanto, se 

faz necessário estabelecer limites e questionar as condutas de pesquisas que utilizam animais em 
experimentos. Outro ponto relevante é verificar o modo como os animais são manuseados nestes 

procedimentos.    

     A ética relacionada aos animais está intrinsecamente ligada à Bioética. Esta, por sua 

vez, pode ser definida como o conjunto de preceitos, pensamentos e reflexões acerca das 

novas questões éticas que permeiam os procedimentos com cobaias na biologia e na 

medicina. Possui diversas aplicações, dentre elas, guiar discussões acerca do uso de animais em experimentos. Neste 

contexto, merece destaque a criação dos comitês de ética, que têm como função definir os limites de intervenção 

humana em cobaias (ratos, camundongos, coelhos, macacos, cachorros, etc.), além de aprovar ou não procedimentos 

que causem dor ou sofrimento aos animais e avaliar as justificativas para o uso deles em pesquisas.  

     Os comitês de ética surgiram em 1971, nos Estados Unidos. Contudo, muito antes disso, os animais já eram 

utilizados em diversos procedimentos médicos. Nos séculos III e IVa.C,  Aristóteles e Hipocrátes, por exemplo, 

realizavam a dissecação de animais, devido às proibições do uso de cadáveres humanos em experimentos. Diante desta questão, 
percebemos que antes da criação dos comitês de ética não havia nenhum órgão ou comitiva responsável por avaliar os protocolos que 

utilizavam animais, revelando que havia uma total liberdade para o manuseio deles nestes procedimentos, o que resultou na morte de 

muitos sem qualquer critério.  

     Muitos fatores devem ser levados em consideração para que uma pesquisa seja aprovada por um comitê de ética, como: condições 

apropriadas de abrigo (temperatura, umidade, ventilação, luminosidade, etc.), alimentação, pessoal habilitado, equipamentos 

especializados, dentre outros. Entretanto, há um conflito de interesses entre a comunidade científica, que deseja utilizar os animais para o 

“bem” da sociedade, e os que rejeitam toda forma de exploração animal. O interessante nesta questão é que muitos pesquisadores 

afirmam cuidar dos animais e zelar pelo seu bem-estar, mas será que isso ocorre mesmo nos laboratórios de pesquisa? Será que todas as 

medidas estão sendo seguidas? Quais as punições para caso isso seja violado? Existe um acompanhamento das pesquisas que são 

realizadas no Brasil. Ledo engano, por mais que os comitês de ética tentem avaliar os protocolos e verificar a relevância da pesquisa, não 

existe nenhum órgão que fiscalize os projetos após sua aprovação, dependendo apenas da ética de cada 
pesquisador para que este cumpra o que foi estabelecido pelos comitês. Além disso, não há no Brasil nenhuma lei 

que oriente como os animais devem ser utilizados em pesquisas e nem tampouco penalizações. 

     Atrelada a essa questão, existe um comportamento exercido por muitos pesquisadores em relação ao tratamento 

dos animais como uma mera mercadoria ou objeto, que deve ser utilizado até a morte para que a ciência possa 

avançar ou curar enfermidades. Este pensamento pode ser denominado de “especiesismo”, que tende a exaltar o 

homem e desprezar o animal, tratando-o como um ser inferior. E se fosse você o animal? Gostaria de ser tratado 

desta forma? Os animais estão em uma situação de empate com o homem, pois ambos possuem sistema nervoso 

que garante a sensação de dor quando estimulada. Deste modo, se algum procedimento causar dor no homem, 

assim também o fará aos animais utilizados em experimentos. A reflexão neste sentido deve ser realizada para que 

procedimentos menos invasivos e alternativas à experimentação com animais possam ser desenvolvidos ao longo dos anos.  

     Como alternativas à experimentação com animais, tem-se os modelos de ratos com PVC, fabricados na Holanda e criados para 

substituir estes roedores durante as aulas dos cursos de medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Outro ponto 
importante desta discussão é que os modelos de PVC, apesar de serem mais caros (cerca de 160 dólares) em comparação com o uso de 

cobaias vivas (cerca de 40 dólares), podem ser reutilizados várias vezes nas aulas que ensinam sobre práticas de 

microcirurgias em cobaias e possibilitam também o fim do sofrimento do animal, enquanto que um rato vivo é 

utilizado apenas uma vez. Têm-se também vídeos que podem auxiliar nas aulas que mostram o efeito de drogas 

em ratos, impedindo que outros animais sejam mortos a cada semestre de aulas. Outra alternativa é o uso de 

robôs com culturas de células, que podem ser utilizados para testar a toxidade de medicamentos, possibilitando 

a triagem de substâncias antes que elas sejam inseridas diretamente em ratos, por exemplo. 

     Neste contexto, Russel e Bruch (1959) criaram o princípio dos 3 Rs (Substituir, Reduzir e Refinar), em favor 

do bem estar dos animais. Esta política prediz que devemos substituir cobaias por materiais sem sensibilidade à 

dor, como vídeos, modelos ou cultura de células, sempre que possível. Existe ainda uma recomendação para 

reduzir o número de animais em experimentos e, assim, evitar mortes e repetições desnecessárias nos testes de laboratório. A última 
prerrogativa estimula a utilização de técnicas menos invasivas e o uso de estratégias para minimizar ou evitar a dor e o estresse dos 

animais.  

     É inevitável, em certos casos, o uso de animais em experimentos. Entretanto, devemos estar cientes das responsabilidades ao 

utilizarmos, por exemplo, um coelho ou um rato em uma pesquisa. Toda forma de maus tratos aos animais deve ser condenada e 

substituída por tratamentos mais humanitários, através de ações que garantem a saúde, proteção e aplicação de procedimentos menos 

danosos ou estressantes aos animais. Ignorar a dor e o sofrimento dos animais é uma ação imperdoável e que deve ser punida como 

qualquer outro crime à sociedade. Deste modo, a vida de um animal não pode ser banalizada em favor de interesses nem sempre 

justificáveis. 

 

http://marianaplorenzo.com/2010/10/09/por-tras-dos-laboratorios/#more-101
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O mundo tornou-se um aquário 
 

 

 

 
 
     Zigmunt Bauman – o multicitado polonês que deixou as sisudas 
salas acadêmicas para virar coqueluche dos vestibulandos – utiliza 
como marco inicial do nosso mergulho na vida privada alheia, o 
dia em que um casal de franceses, ainda na década de oitenta, 
aceitou comparecer a um programa de auditório para discutir em 
público a sua vida sexual. Viramos, desde então, voyeurs do 
mundo – uns mais, outros menos – sempre interessados no que 
acontece para além da janela. 
     E o mundo tem muitas janelas! Já as teve nas tevês, nos jornais 
e nos rádios. Hoje a janela do mundo é a internet. E navegar no 
cyber espaço é algo muito mais invasivo à privacidade do que a 
indiscreta espiadela na vida do outro. Alfred Hitchcock não 
poderia ter previsto desfecho mais exato para a curiosidade da 
humana.  
     Se as janelas indiscretas modernas 
eram os pasquins que se dedicavam às 
traições entre casais, às brigas em família 
e às situações constrangedoras dos 
outros, nos tempos contemporâneos 
multiplicam-se observatórios da vida 
alheia no espaço virtual, atendendo pelo 
nome de blog, ou de redes sociais. 
     Sob a justificativa do direito universal 
à informação, diversos sites invadem as 
vidas alheias, desconstruindo pós-
modernamente a relação entre o púbico e 
o privado. Por atávico desejo de saber, 
informar e comentar, homens e mulheres 
ocupam as redes sociais para comentar, 
repassar e comunicar atos e fatos da vida 
dos outros, sem qualquer preocupação 
com a veracidade da informação.   
     Se pouca era a responsabilidade com 
as noticias que algumas linhas editoriais possuíam, quase nenhum 
é o compromisso das postagens que se dedicam à divulgação de 
qualquer informação. 
     Mas este exercício de voyeurismo não é fruto das postagens na 
internet. Ele é uma característica dos tempos que correm. O 
homem contemporâneo não apenas vê com normalidade a 
informação sobre a privacidade alheia como também se alimenta 
dela, numa autofagia do comportamento num mundo onde as 
pessoas relacionam-se mais por wifi do que à frente uns dos outros, 
nas esquinas das cidades.  
     A noção de invasão e o senso de incorreção experimentado pelo 
voyeurismo midiático é extremamente baixo, e não seria errado 
dizer que experimentamos outra moral, outra ética e outra sensação 
de segurança. A reboque do facebook, twitter, instagram ou 
whatsapp compartilhamos fotos, textos, informações e noticias que 
podem prejudicar uma infinidade de pessoas, e o fazemos sem a 
mínima sensação de erro, e sem experimentar qualquer repressão. 
O desejo por saber, por ver e por ter acesso à informação é muito 
maior do que uma dúvida rápido acerca do que isto importa e o do 
que isto representa para a vida dos outros. 
     As ferramentas virtuais de comunicação engoliram a ética e a 
moral modernas e construiu-se outra maneira de separar o certo do 
errado. No que diz respeito à divulgação de imagem e informação, 
experimentamos outra privacidade e outro senso de correção. Há 
uma nova ética e uma nova moral pós-modernas! 

 
     Não é a toa que as revelações acerca das escutas elásticas 
realizadas por países ou organizações abalaram apenas os trintões 
ou quarentões. A geração dois mil, acostumada a outro paradigma, 
pouco se importou com o fato de Obama, Putin ou quaisquer 
seguidores do falecido Osama, monitorarem celulares, e-mails ou 
redes sociais. A mudança de paradigma é clara. Nossos filhos não 
pensam o mundo sob a ótica sólida, mas sob o prisma da liquidez.  
Há poucas semanas, divulgou-se num blog que uma criança havia 
sido violentada – ou havia suspeitas disto – em uma escola da 
cidade. Foram milhares de postagens, de comentários, de 
opiniões... Estabeleceu-se quase um tribunal público a investigar e 
a repercutir informação cuja origem parecia ser um vazamento 
ilícito de boletim de ocorrência de uma delegacia de polícia. 
Em meio à divulgação veemente e avassaladora condenaram-se 

pessoas e familiares, e condenou-se 
uma criança ao constrangimento do 
convívio futuro com um assunto desta 
natureza. Tudo é facilmente acessível 
num passe de mágica e sem qualquer 
limite entre o público e o privado.  
     O “efeito manada” combina-se com 
a sanha voyeurista e a liquidez da 
notícia conecta-se à velocidade 
midiática destruindo imagens e 
cristalizando inverdades.  
     Alguém se recorda de uma bela 
manhã de sol em São Luís quando a 
mídia divulgou velozmente que 
homicídios e crimes estavam sendo 
cometidos por toda a cidade? 
Embarcamos todos numa neurose 
coletiva e viajamos na falsa percepção 
de que shoppings estariam sendo 

invadidos – e também colégios e restaurantes. Pessoas 
assassinadas nas ruas e hordas de bárbaros invadindo casas, 
comércios e quintais! Os relatos fariam os mais cultos pensarem 
que os Hunos chegaram a Roma. Nunca fomos Roma, e Átila não 
nasceu em Cajapió! 
     Foi apenas uma neurose coletiva alimentada pela mídia difusa a 
espalhar inverdades, criar heróis e vilões, guerras e missas a torto e 
a direito! É a liquidez do mundo contemporâneo invadindo os 
compartimentos da vida, executando a teoria dos vasos 
comunicantes.  E neste diapasão pouca valia possui a diferença 
entre verdade e mentira.  
     Mas tudo que surge desfaz-se na mesma velocidade. Alguém se 
recorda de Luíza, que estava no Canadá? Ou do herói do ultimo 
Big Brother? Ou do medo racional ou irracional dos 
acontecimentos criminais recentes? A memória pós-moderna 
também é líquida... é fulgaz. 
     Num mundo de pouca densidade, resta-nos escolher o que pode 
ser liquefeito – e o que nos arrastará solidamente para uma 
realidade mais confiável. Já se disse que tudo que é sólido 
desmancha no ar. Marx ao dizer isso não fazia idéia que as teorias 
para explicar os comportamentos nos tempos modernos desceriam 
pelo ralo da sequência dos dias, ao invés de firmarem-se como 
verdades absolutas.  A liquidez virtual engoliu a matéria de papel e 
tinta, e as nossas vidas tornaram-se mais flutuantes e velozes... o 
mundo virou um aquário! 

Es c r ev a  V o cê  Também !  

Por: Dr. Ney de Barros Bello Filho 
Graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (1990), mestre 

em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2000) e doutor em 
Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006). 
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Em 1981, nos Estados Unidos, foram detectados os primeiros casos de HIV no mundo. 

Durante os 33 anos seguintes, o investimento em pesquisas e tratamentos contra o vírus da 

AIDS aumentou exponencialmente sem, no entanto, obter resultados satisfatórios. O vírus se espalhou e atingiu aproximadamente 34,2 

milhões de pessoas no mundo segundo dados de 2012 da Unaids (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids). 
 Felizmente, as pesquisas recentes são animadoras. A Universidade da Pensilvânia, nos EUA, realizou o primeiro teste em humanos de 

edição de um gene que será responsável por incapacitar adesão do HIV às células imunitárias. Basicamente, a edição do gene irá alterar a 

conformação da proteína receptora CCR5-delta32, presente na superfície das células T, para que o vírus não se ligue a ela e, assim, não 

possa invadir a célula. Dos doze pacientes analisados na pesquisa, seis apresentaram aumento da resistência ao vírus e pararam de tomar 

medicamentos anti-retrovirais. A pesquisa se baseou principalmente em uma mutação natural que ocorre no mesmo gene, em 

aproximadamente 14% das pessoas com ascendência europeia, conferindo assim resistência à AIDS. Porém, a pesquisa aborda baixa 

amostragem e mais estudos em utilizando seres humanos na experimentação são sugeridas, uma vez que, segundo o estudo, o vírus não é 

suprimido do corpo.  
Fonte: Winter, L. Genetically Modified Immune Cells Protect Against HIV. Disponível em http://www.iflscience.com/health-and-medicine/genetically-modified-immune-cells-protect-against-

hiv#a0PQMYS2KCACRmUB.99 Acessado em: 16/03/2014. 

 

 
 

 

 

 

     Qual a primeira imagem que lhe vêm à mente quando você se depara com a seguinte pergunta: “O que é um biólogo marinho?”. Muito 

provavelmente a maioria das pessoas imagina alguém vestindo uma roupa de mergulho e nadando com mamíferos marinhos ou entre 

tubarões. Que tal pensar em alguém que fica caminhando pelas praias, cheio de recipientes de plástico? Quem sabe essa pessoa possa 

estar carregando um quadrado de PVC de 1m2? Indo mais a fundo, nós podemos pensar em um(a) pesquisador(a) sentado(a) em sua 

cadeira dentro de uma laboratório analisando tabelas de dados coletados de seu experimento que está sendo conduzido em um tanque 

naquele local. Talvez, a real imagem dos biólogos marinhos se encaixe mais nessas outras descrições do que naquela visão romântica que 

foi citada no início deste parágrafo.  
      Infelizmente, a mídia não acha tão interessante demonstrar o que exatamente faz um biólogo marinho. Mas, não é fácil mudar essa 

ideia, pois, convenhamos, nadar com mamíferos e tubarões parece ser extremamente empolgante! E é exatamente como uma forma de 

lutar contra a antiga imagem dos biólogos marinhos que o professor Eugene H. Kaplan lançou o livro intitulado “Sensuous sea – Tales of 

a Marine Biologist”. Utilizando de uma licença poética e teleológica (das quais ele faz questão de alertar o leitor antes que esse embarque 

em suas histórias) o professor Kaplan traz em forma de pequenos contos as aventuras vividas como professor de biologia marinha.      

Como principal forma de atrair a atenção do leitor, o autor se apoia naquilo que ele considera um “assunto que os adolescentes adoram”: 

o sexo. Vários de seus contos têm títulos pra lá de engraçados, com é, por exemplo, o caso dos capítulos nomeados: “The Only Male 

Reproductive Organwith a Neme”, “Size does Count”, “SeaPussy” e “Sexually Repressed Victorian Taxonomists”. Cada capítulo tem um 

foco em um organismo marinho diferente, indo de mangues a tubarões, o que torna o livro muito rico no que tange a diversidade da vida 

marinha. Todos os contos são recheados de histórias vividas pelo próprio Kaplan e têm, acima de 

tudo, uma boa base biológica o que torna a leitura algo muito fácil e extremamente agradável, 

principalmente se o leitor for apaixonado pelo oceano. 
      Durante a leitura, além de nos depararmos com fatos muitas vezes desconhecidos sobre a vida 

no mar, somos acertados em cheio com o amor e carinho com que o prof. Kaplan fala sobre suas 

experiências em sala de aula. Além de ser um belo livro sobre a vida marinha, este é também um 

bom livro sobre o que é ser professor e gostar disso. A paixão pelo aprendizado emana das 

páginas do livro e a cada conto é notável a admiração que o autor tem pelos seus estudantes.  

      Infelizmente “Sensuous sea – Tales of a Marine Biologist” não tem uma edição traduzida 

para o português, o que pode ser frustrante para aqueles que não tem domínio da língua inglesa. 

Porém, esta é uma boa oportunidade para praticar o seu conhecimento na língua, uma vez que o 

autor não utiliza termos difíceis durante o desenrolar das histórias. Então, se você é um 

apaixonado pela vida marinha, mas se enquadrou no grupo daqueles que imaginam um biólogo 

marinho trabalhando só com mamíferos e peixes cartilaginosos, este livro é mais do que leitura 
obrigatória. Ele vai mudar a sua visão do que é ser professor e vai te deixar mais apaixonado 

ainda pela grande e fantástica diversidade de vida que é encontrada nos oceanos ao redor do 

planeta. 

 

 

Notícia 

Novas pesquisas e esperanças contra o vírus HIV 

 

Por: Rafael Lima 

 

Ponto de Vista Biológico 

Fonte: Kaplan, E.H. Sensuous Sea- Tales of a Marine Biologist. Princenton University Press. Princenton, USA. 2006. 

271p.  

 

Por: Rafael Antônio Brandão Páginas de um oceano de aventuras: contos de um biólogo marinho 

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/genetically-modified-immune-cells-protect-against-hiv#a0PQMYS2KCACRmUB.99
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/genetically-modified-immune-cells-protect-against-hiv#a0PQMYS2KCACRmUB.99
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A entrevista desta edição do Boletim do PET-Bio foi realizada com a professora MSc. Cacilda Bonfim, mestre em Filosofia pela 

Universidade de Brasília (UnB) com linha de pesquisa em Ética e Política e professora de Filosofia no Instituto de Ciência Tecnologia e 

Educação do Maranhão (IFMA) Campus do Monte Castelo. A Professora foi convidada para nos falar um pouco sobre a fundamentação 

da ética como conceito e de que forma está inserida no contexto biológico-científico, assunto este que vem sido muito discutido 

recentemente, principalmente por causa dos vários casos de fraudes que foram desmascarados, alguns incluindo grupos de pesquisa 

brasileiros. Esperamos que você goste da entrevista! 

 
Boletim PET-Bio: Professora Cacilda, como você definiria 

ética? 

Profa. Cacilda: A ética, além de ser uma disciplina da Filosofia, 

e isso tem que ficar claro, é uma disciplina que estuda os vários 

sistemas morais, ou seja, reflete sobre eles e põe em questão 

aquilo que é dado como certo em termos de comportamento e de 

ensino. No nível pessoal, a ética sempre envolve os problemas em 

relação ao que “eu devo fazer”, o que “eu posso fazer” e aquilo 

que “eu quero fazer”, pois, nem tudo que eu quero eu devo fazer, 

nem tudo que eu devo eu posso e nem tudo o que eu posso eu 

quero. Então vivemos esse conflito ético-pessoal de conciliar 
essas três coisas. 

Boletim PET-Bio: Em que momento, a partir do surgimento 

do método científico, os pensadores começaram a se 

preocupar com a ética na ciência? 

Profa. Cacilda: É difícil separar um momento posterior, porque a 

ética, tanto quanto a ciência, procurava preceitos que não são 

fundamentados numa crença e sim na razão, sendo isso a própria 

essência da Filosofia: tentar compreender o mundo, dar uma 

explicação mais próxima da realidade sem ter que buscar 

explicações míticas, sobrenaturais. Então, a problemática da ética 

surge com o próprio surgimento da Filosofia com as questões de 

Sócrates, Platão e sendo bastante desenvolvida por Aristóteles, 
que é essa preocupação por como viver, como conviver com os 

outros, como fazer com que a cidade promova esse convívio - 

cidade no sentido de cidade-estado, no sentido de política. Então, 

pros antigos, ética e política são indissociáveis, porque se eu 

tenho uma política que dá a oportunidade para que todos os 

cidadãos possam exercer a ética, e se todos esses cidadãos têm 

condição de fazê-lo, a cidade também vai ser uma cidade ética. 

Agora, se eu tenho uma cidade corrupta, como essa cidade vai 

promover a ética? Então, a preocupação com a ética sempre 

esteve presente. Quando a Ciência começa a se separar da 

Filosofia, com suas áreas específicas, e a partir do momento em 
que ela vai definindo suas metodologias ocorre uma separação 

apenas no sentido de delimitar objetos de estudo, pois ela não se 

separa do todo – é impossível ela se separar do todo – pois, 

mesmo quando a ciência afirma que tal princípio é válido, ou 

afirma que algo é verdadeiro ou falso, já se está tocando na 

Filosofia, tirando isso de algum princípio filosófico.  

     Os problemas da ciência com a ética começam a assombrar a 

partir da Segunda Guerra mundial. Na verdade, eles começam a 

ser levados em consideração com a Primeira Guerra, quando 

surge a questão de se criar equipamentos, tecnologias em função 

da morte. Porque, o problema, principalmente da segunda guerra, 

não é simplesmente o genocídio (veja que genocídio é uma 
palavra que não existia antes), pois, em todas as guerras sempre 

houve extermínio – com um lado mais forte, escravizando ou 

aniquilando o mais fraco. A grande questão (de uma forma fria) é 

usar a ciência para fabricar a morte, ou seja, criar, através da 

ciência, formas de extermínio. Nesse contexto, a segunda guerra 

foi marcada por uma descaracterização do ser humano, 

principalmente nos campos de concentração, que é muito bem 

retratado no livro “É isso um homem?” do Primo Levi. Então, 

esse problema da preocupação com a ética na ciência, dos 

métodos, da bioética, o que deve ou não ser praticado pelos 

cientistas começa a se sobressair depois da segunda guerra, em 

parte por consequência das experiências que foram realizadas 

com judeus e negros durante o período nazista. Quando se 

começou utilizar as descobertas obtidas pelos Nazistas levantou-

se o primeiro questionamento: “É ético usar esses dados obtidos 

com experiências em seres humanos, da forma como elas foram 
feitas?”, e ai entra-se nas questões mais atuais, da manipulação da 

própria vida e do uso de outros animais em experiências, com o 

acréscimo do questionamento político-social: “Essa tecnologia 

que vêm sendo desenvolvida, serve mais para eu viver? Para eu 

sobreviver?”.  Para Filosofia, a questão não é simplesmente eu 

viver, ou sobreviver, é eu viver bem. Quando eu faço algum tipo 

de implante ou quando mexo no DNA ou em células-tronco, é 

tudo em função de simplesmente criar a vida? Mas que tipo de 

vida nós estamos falando? Então, a ética é inserida exatamente 

nesse contexto.  Com isso, surge o termo “Bioética”, que é 

bastante explorado pelo filósofo Michel Foucault e por outros 

filósofos contemporâneos, como a filosofa alemã Hannah Arendt. 
Para quem se interessa por isso, essas questões são bastante 

discutidas por um ramo da Filosofia chamado Filosofia da 

Biologia. 

Boletim PET-Bio: A ciência baseia-se no pressuposto 

de que o método científico é livre de valores. Porém, nós 

sabemos que o ser humano muitas vezes é deveras 

tendencioso naquilo que faz. Seria a ética, então, a 

armadura responsável por livrar a ciência da 

parcialidade humana? 

Profa. Cacilda:  Não, o método científico, na minha concepção, é 

um tiro que a Filosofia da no próprio pé. Pois, ela cobra tanto a 
obtenção da verdade, que acaba deixando de lado essas outras 

questões. Então dentro da própria Filosofia você vai ter essas 

vertentes, como é o caso da Filosofia Analítica, que olha tudo 

com uma ideia mais “matematizadora”. Eu não acho que a ética 

seja um escudo, porque quando se procurava a certeza, quando se 

descobriu o método científico, se queria conseguir aquilo que os 

Gregos não conseguiram, que era separar o conhecimento do 

misticismo, no caso da sociedade moderna, a religiosidade. A 

questão ética entra, no meu modo de ver, quando se pergunta “a 

que preço você encontra essas respostas?”.  Além disso, hoje é 

sabido que nunca vai se conseguir 100% de imparcialidade do 

cientista, porque o cientista está inserido em um contexto 
histórico e social em que ele já é influenciado por aquilo. Quando 

se ensina Metodologia da Pesquisa, uma das primeiras coisas que 

se coloca é que você só vai pesquisar aquilo que lhe interessa, se 

o assunto não lhe chama a atenção, não lhe cativa, você não vai 

pesquisar, você não vai querer saber sobre ele. Nesse momento, 

Entrevista 

Por: José Uilian da Silva, Rafael Antônio Brandão e Rodrigo Pimenta 
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com essa escolha, você já deixa de ser imparcial. Por isso acho 

que a ética funciona mais como algo que cutuca a ciência, 

colocando em cheque aquilo que foge do que é aceitável na 

sociedade.  

Boletim PET-Bio: Você acredita que o aumento do 

número de cientistas e o crescimento do número de 

empresas que fazem investimentos específicos visando 

grandes lucros podem ser os dois principais motivos 

para o aumento da preocupação com a ética na ciência? 

Profa. Cacilda:  Eu acho que a gente não pode ter uma visão tão 

romântica da ciência. Isso é uma coisa que eu procuro alertar os 
meus alunos desde o Ensino Médio. A ciência nasce quando a 

burguesia nasce, então ela surge atrelada ao dinheiro, ao burguês 

que vai financia-la. Então não podemos perder de vista, que não 

se consegue separar a ciência do mundo político e do mundo 

econômico. O que eu acho que está acontecendo é uma 

vulgarização da ciência, no sentido do crescimento da 

industrialização do saber, da escola e da universidade. Como se 

você chegar à universidade fosse garantia de uma melhora na 

qualidade de vida, quando na verdade não é bem assim. Então, 

essa banalização está levando a um questionamento de cunho 

mais profissional, pois continuamos trazendo ideias e tecnologia 
de fora. Então qual o valor dessa grande quantidade de cientistas?  

Além disso, existe um distanciamento muito grande entre o 

cientista e os cidadãos leigos, como você pode notar na resposta 

de uma simples pergunta: “Como é um cientista?”. Boa parte das 

pessoas vai imaginar alguém de jaleco, com um microscópio ou 

executando grandes explosões, e nós sabemos que isso está bem 

longe da verdade.  

     Agora, penso que tendo a Filosofia voltada aos cursos deveria 

estar contribuindo com o desenvolvimento do pensador, porém, 

reconheço que não está. Os professores estão nesse processo de 

banalização, do “eu decoro”, entrando em sala de aula com a 

mesma cabeça que saiu do ensino médio, criando um ciclo. 

Atualizam-se os textos, o equipamento, mas não se atualiza o 

pensamento. Eu gosto de dizer que a Filosofia é um “vidrex”, 

quanto mais você a usa, melhor você consegue enxergar do outro 

lado, e assim você passa a entender a história do mundo e o 
porquê das coisas acontecerem. Então, acho que todos esses 

questionamentos são consequência das pessoas se fecharem em 

seus pequenos mundos, em busca de seu pequeno sucesso e vão 

fragmentando as coisas, separando o conhecimento, que na 

prática são indissociáveis, em pequenas áreas. Isso cria conflitos, 

pois o professor passa a achar que aquela matéria que ele ensina é 

mais importante e isso gera problemas entre professores, dentro 

do departamento, dentro da universidade, nos órgãos públicos e 

quando se vê a essência do conhecimento de perdeu por conta 

dessas disputas políticas criadas sem reflexão. E essa não é a 

realidade que eu gostaria de estar vivendo. Então, acho que 
deveríamos tentar mudar isso, e é possível conseguir isso através 

de uma reflexão maior em relação a tudo isso. 

     O PET Biologia agradece a professora Cacilda e espera que 

vocês tenham aproveitado essa entrevista que nos fez repensar 

alguns conceitos e ideias que tínhamos sobre o meio científico e 

todas as suas minúcias! 

 

 

 

 

Nesta edição, conversamos com a Professora Mayara Cristina Pinto da Silva, atualmente doutoranda pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Sua linha 
de pesquisa consiste na avaliação de atividades terapêuticas de produtos naturais relacionados à ação 

antiinflamatória, antimicrobiana, dentre outros. 

A Professora Mayara Cristina desenvolve pesquisas no laboratório de Imunofisiologia (LIF), vinculado ao Centro de Ciências Biológicas 

e da Saúde (CCBS) da UFMA. O contato com a linha de pesquisa mencionada iniciou-se em 2007, quando Mayara ainda estava na 

graduação em Farmácia na mesma instituição. Dentre os projetos realizados atualmente, destaca-se a pesquisa de doutorado intitulada 

“Óleo de babaçu: formulação adjuvante na modulação de asma experimental”, que tem como objetivo avaliar a capacidade adjuvante do 

óleo de babaçu em modular a resposta imune do perfil Th2 para Th1, e para isso irá utilizar o modelo de asma experimental que é uma 

patologia de perfil Th2. Outros projetos estão sendo desenvolvidos com sua colaboração que tem como foco a avaliação da atividade anti-

leishmania do extrato bruto, frações e substâncias isoladas de Anacardium occidentale, Bioprospecção de espécies vegetais com atividade 

antidiabetes e Desenvolvimento de Insumos e Protocolos visando à Biointervenção em Doenças de importância em Saúde Pública na 

Bahia. 
Em relação ao quadro de estagiários, a Professora Mayara Cristina orienta dois alunos de iniciação científica do curso de Ciências 

Biológicas e três alunos do curso de Medicina vinculados ao Programa Jovens Cientistas, financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Além disso, segundo a Professora, o Laboratório de Imunofisiologia recebe ainda 

alunos estagiários e intercambistas de outras instituições de ensino. 

Quanto às parcerias, Mayara Cristina destaca alguns laboratórios localizados na Universidade Federal do Maranhão, como o LEFISIO 

(Laboratório de Fisiologia), LEED (Laboratório de Ensino e Experimentação em Dor), LPPF (Laboratório de Pesquisa e Pós-graduação 

em Farmacologia) e FARMACOGNOSIA (Laboratório de Farmacognosia/ DEFAR). Outras instituições como a Universidade de São 

Paulo (USP) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Salvador e Rondônia, auxiliam nas pesquisas desenvolvidas pelo LIF, contribuindo 

assim na oferta de estágios e de pós-graduação aos alunos.  

Perguntamos para a Professora sobre a importância que a bioética exerce no desenvolvimento de pesquisas 

científicas e, segundo ela, esta não é apenas relevante, mas também necessária, visto que existem leis 

destinadas ao controle do uso de animais em experimentos. Quanto ao papel do comitê de ética da UFMA, 
Mayara Cristina menciona a verificação dos métodos de sacrifício, como ocorre o manuseio dos animais e 

quais técnicas serão utilizadas, o que proporciona legalidade aos projetos. 

As perspectivas futuras levantadas pela Professora Mayara Cristina são: obtenção de técnicas laboratoriais 

aprimoradas, redução da utilização de animais nos experimentos, produção de novos fármacos e uso de 

metodologias alternativas em aulas práticas. 

Linha de Pesquisa Por: Elias da Costa Araujo Junior e Luciana Soares Lima 
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II Curso de Fisiologia de Sementes 

 17 a 21 de março de 2014 

  Londrina – PR. 

 

Seminário Internacional de Biocombustíveis 

 17 a 18 de março de 2014  

 São Paulo – SP. 

 
I Simpósio MAUI Brasil – Alemanha: Meio Ambiente Urbano e 

Industrial 

 25 a 27 de março de 2014 

 Curitiba – PR. 

 

Congrebio – Congresso Nordestino de Biólogos 

27 e 28 de março de 2014 

 João Pessoa – PB 

 

VII Congresso Nacional de Responsabilidade Socioambiental, 

dia 29 de março de 2014, em Londrina – PR. 
 

X CBENS – Congresso Brasileiro de Energia Solar 

 31 de Março a 03 de abril de 2014 

 Recife – PE 

 

XI ENZITEC 2014 – Seminário Brasileiro de Tecnologia 

Enzimática 

 14 a 16 de abril 

 Rio de Janeiro – RJ. 

 

VI Feira Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente 

 22 a 25 de abril de 2014 
 Bento Gonçalves – RS. 

 

IV Congresso Internacional de Tecnologia para o Meio 

Ambiente 

 23 a 25 de abril de 2014 

 Bento Gonçalves – RS. 

 

VII Simpósio Nacional de Biocombustíveis 

 23 a 25 de abril de 2014 

 Cuiabá – MT. 

 
 

IV Seminário Brasileiro de Gestão Ambiental na Agropecuária 

 24 e 25de abril de 2014 

 Bento Gonçalves – RS 

 

 

II Simpósio Internacional sobre Gestão de Conflitos pelo Uso da 

Água – ACQUA SOLUTIONS 

 24 a 25 de abril de 2014 

 Santos – SP. 

 

 

 

 

 

TOXI-LATIN 2014 – Congresso Latino-americano de 

Toxicologia Clínico-Laboratorial 

 27 a 30 de abril de 2014 

 Porto Alegre – RS. 

 

VII Simpósio de Microbiologia Aplicada 

 16 a 18 de maio de 2014 

 Porto Alegre – RS. 
 

XI Congresso Nacional de Meio Ambiente  

de Poços de Caldas 

 21, 22 e 23 de maio de 2014 

 Poços de Caldas – MG. 

 

Congresso da Sociedade de Zoológicos e 

 Aquários do Brasil – SZB 

 23 e 26 de maio 

 Bauru – SP. 

 
VII Simpósio Brasileiro de Educação em Solos 

 27 a 30 de maio de 2014 

 Recife – PE. 

 

X Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia – 

BioBrazil Fair 

 04 a 07 de julho de 2014 

 São Paulo – SP. 

 

XIV Congresso Mundial de Pesquisas Ambientais, Saúde e 

Segurança 

 20 a 23 de julho de 2014 
 Cubatão – SP. 

 

XXV FENASAN – Feira Nacional de Saneamento e Meio 

Ambiente 

 30 de julho a 01 de agosto de 2014 

 São Paulo – SP. 

 

X Congresso Nacional de Excelência em Gestão – 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade 

 08 e 09 de agosto de 2014 

 Rio de Janeiro – RJ. 
 

XXVI Congresso Brasileiro de Entomologia 

 14 a 18 de setembro de 2014 

 Goiânia – GO. 

 

XLVII Congresso Brasileiro de Geologia 

 21 a 26 de setembro 

 Salvador – BA. 

 

VII Congresso Brasileiro de Mastozoologia 

 22 a 26 de setembro de 2014 

 Gramado – RS.
  

XIII Ecotox – Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia,  

23 a 26 de setembro 

 Guarapari – ES. 

 

XVI FIMAI / SIMAI – Feira e Seminário Internacional de Meio 

Ambiente Industrial e Sustentabilidade 

 11 a 13 de novembro de 2014 

 São Paulo – SP. 

Eventos 
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Frase 

 

Para que a natureza sirva às necessidades do homem, cumpre 
obedecer as suas leis.  

                                                                                                                           Bacon 

Charge 

http://frases-fortes.com.br/content/que-natureza-sirva-necessidades-homem-cumpre-obedecer-suas-leis
http://frases-fortes.com.br/content/que-natureza-sirva-necessidades-homem-cumpre-obedecer-suas-leis
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