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Por:Marta Regina Castro Belfort 

Desde os primórdios da humanidade, a água é um dos 

recursos mais importantes e indispensáveis para todas as 

atividades, sejam elas, econômicas, sociais e ambientais. No 

entanto, devido ao uso indiscriminado em função do aumento 

da demanda por acesso à água e falta de políticas eficientes 
de manejo para gerir de forma sustentável os recursos 

hídricos, os sistemas de água vêm se tornando mais 

vulneráveis à escassez e, futuramente, poderão desaparecer 

(Dias, 2009).  

 Outro fator que contribui de maneira significativa para a 

redução dos recursos de água é a poluição. Segundo a ONU 

(Organização das Nações Unidas), aproximadamente dois 

milhões de toneladas de resíduos que incluem dejetos 

humanos, componentes químicos e, principalmente, 

industriais são despejados no meio ambiente (ONU, 2013).  

Devido a essas problemáticas, em dezembro de 2010, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2013, o Ano 

Internacional das Nações Unidas de Cooperação pela 

Água, liderada pela UNESCO por causa da sua abordagem 

multidisciplinar, combinando Ciências Naturais e sociais, 

educação, cultura e comunicação. O objetivo do Ano 

Internacional é promover a conscientização sobre o perigo da 

má utilização da água, aumentar o potencial de cooperação, 

bem como, manter relações pacíficas dentro e entre as 

comunidades, uma vez que o aumento da pressão sobre as 

fontes de água doce podem gerar disputas em nível global, 

afetando a população em grande escala (ONU, 2013). 

Neste contexto, o reuso da água tem se tornado uma 
alternativa promissora, possibilitando a utilização de águas 

de qualidade inferior, provenientes do tratamento de rejeitos 

ou não, para diversos fins, como, por exemplo: geração de 

energia, lavagem de veículos, refrigeração de equipamentos, 

dentre outros. Esta estratégia reduz a demanda de água sobre 

os mananciais, garantindo um manejo racional desse recurso 

e minimizando os efeitos da degradação das fontes naturais 

(Silva, 2009).  

Nessa perspectiva, é de extrema importância dar mais 

atenção às tecnologias que incentivem o reuso de efluentes, 

sejam eles domésticos ou industriais, visando combater o 

desperdício de água e promover o crescimento 
socioeconômico, sem agredir os recursos hídricos (Provenzi, 

2005).  

Dentre essas tecnologias, podemos citar o tratamento de 

efluentes por meio da utilização de Biorreator com 

Membranas (MBR), que associa o processo convencional de 

Lodos Ativados à tecnologia de separação por membranas 

(Buissonet al., 1997). Estes reatores produzem um efluente 

de alta qualidade, visto que a biomassa é completamente 

retida e a degradação de poluentes é mais eficiente 

(Holbrook et al., 2005). 

O processo de utilização de membranas foi introduzido 
na década de 60, a partir do momento em que membranas 

comerciais de micro e ultrafiltração estavam disponíveis no 

mercado. Vale ressaltar que a ideia não atraiu um grande 

interesse na época devido ao alto custo da membrana e baixo 

valor econômico do produto. No entanto, umas das principais 

limitações da utilização do MBR é a formação de 

incrustações, que reduz o fluxo permeado, tendo como 

consequência a necessidade de limpezas frequentes das 

membranas ou até mesmo a troca (Visvanathanet al., 2000).  

Muitas modificações foram sendo feitas desde sua 

introdução no mercado, visando reduzir significativamente 

os custos da produção de membranas, permitindo assim seu 

uso em larga escala (como em indústrias) eotimizando de 

forma eficiente sua utilização no tratamento da água.  

 

Reator biológico: uma luz no fim do túnel? 
O tratamento de efluentes visa reduzir ou remover 

poluentes presentes em solução aquosa e, assim, permitir sua 

utilização para outros fins. Sendo assim, o biorreator com 

membrana constitui-se uma solução inovadora, uma vez que 

une um processo de separação física (micro ou ultrafiltração 

por membranas) ao tratamento biológico maximizando a 

qualidade sanitária da água tratada (Provenzi, 2005). 

Dentre os diversos tipos de biorreatores, podemos citar 

dois tipos principais: os biorreatores com membranas 

acopladas externamente e os biorreatores com membranas 
submersas (Elmalehet al., 1998; Côté e Thompson, 2000). 

Os MBRs com membranas acoplado externamente são 

caracterizados por conter altas concentrações de biomassa 

floculada e pressão, e alto consumo de energia para manter 

as diferenças de pressão necessárias à permeação, além disso, 

fornecer mais velocidade à suspensão (Figura 1). Outra 

novidade foi a utilização de borbulhamento para o controle 

de incrustações (Côté e Thompson, 2000).  

 

 

No reator com módulos submersos, o feixe de membrana 

é imerso em um tanque aerado, onde o biorreator está em 

contato com a superfície das membranas (Figura 2). Obtém-

se o permeado através da sucção do conteúdo do reator, que 

atravessa as superfícies das membranas. Neste caso, a 

separação ocorre devido às diferenças de pressão promovida 
pela coluna de líquido presente no interior do reator (Côté e 

Thompson, 2000).  

No entanto, estas configurações possuem vantagens e 

desvantagens. No caso do MBR com membrana externa, 

apresenta uma maior flexibilidade operacional, uma vez que 

o fluxo do permeado é maior quando comparado com o MBR 

com membrana interna. Entretanto, gera um consumo de 

energia duas vezes mais alto que o módulo submerso, devido 

à necessidade de altas velocidades tangenciais do lodo 

(Ganderet al., 2000). 

Com relação ao módulo submerso, este apresenta um 
baixo consumo de energia e necessita de menos espaço 

para instalação. Porém, a aeração pode ser comprometida 

se a concentração de sólidos suspensos for muito alta,  

A r t i g o  

Figura 1: Módulo de membranas submerso no tanque de 
aeração (extraído de VIANA, 2004). 

 

BIORREATORES COM 

MEMBRANAS: uma alternativa para 

o reuso da água de efluentes 
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aumentando a deposição de partículas sobre a membrana e 

tendo como consequência a diminuição da eficácia do 

processo de separação e a troca do módulo (Côté e 

Thompson, 2000). 

 

 

 

O MBR é considerado um processo bastante promissor 

no que diz respeito ao reuso de efluentes domésticos e 

industriais.  Tal característica é devido à alta seletividade das 

membranas, uma vez que o efluente depois do processo de 

ultrafiltração apresenta uma ótima qualidade físico-química e 

microbiológica. Portanto, a melhora na eficiência do 
tratamento e o pouco espaço para instalação tem aumentado 

o interesse por essa tecnologia (Côté e Thompson, 2000). 

 

Microrganismos em ação associados ao MBRs... 

O processo de Lodo Ativado é um meio criado para 

concentrar organismos biológicos capazes de estabilizar 

contaminantes presentes nos efluentes. Isso ocorre devido à 

oxidação da matéria orgânica por bactérias aeróbias em um 

tanque de aeração. A associação entre os MBRs e os Lodos 

Ativados promove uma alta eficiência na qualidade dos 

permeados tratados (Silva, 2009). Esta associação não 
somente elimina 99% das bactérias coliformes e sólidos 

suspensos, como também retém toda biomassa nas 

membranas (Yoonet al., 2004). 

É notável que grande parte do uso da água é para usos 

não potáveis (lavagens de pisos, carros, descargas sanitárias, 

construção civil, irrigação de áreas verdes entre outras) e 

levando em consideração a qualidade do efluente resultante 

de MBRs, a água tratada pode ser utilizada para estes fins 

com segurança (Yoon et al., 2004).  

O uso de membranas é uma estratégia muito útil para 

otimizar a capacidade de tratamentos dos Lodos Ativados, 
aumentando efetivamente sua eficiência. Além disso, estes 

sistemas podem ser instalados em locais fechados, evitando a 

geração de odor e poluição. Vale ressaltar que esta tecnologia 

já é aplicada para o tratamento de diversos tipos de efluentes 

como chorume, esgotos domésticos, efluentes de cervejas e 

de indústrias (Viana, 2004).  

Considerações finais 

A água de reuso é um mercado extremamente importante, 

uma vez que estudos têm comprovado que a quantidade de 

água doce no planeta vem diminuindo ao longo dos anos. A 

necessidade de uso racional da água é 

imprescindível, pois a demanda está 

aumentando em alta velocidade 

juntamente com uma grande 

deficiência no que diz respeito às 

políticas de manejo para gerir sua 
utilização de forma sustentável. Além 

disso, ocrescente desenvolvimento industrial nacional trouxe 

como consequência o aumento da carga poluidora ao meio 

ambiente.  

Na busca pela preservação das fontes de água potável e 

busca pela sustentabilidade têm surgido várias tecnologias 

para o tratamento de efluentes com a finalidade de evitar ou 

minimizar a degradação dos corpos d’água. Uma dessas 

tecnologias são os MBRs, cujo desenvolvimento comercial e 
tecnológico vem ocorrendo de forma acelerada (Nogueira, 

2003) e tem gerado resultados bastante satisfatórios. 

Porém, de nada adianta o desenvolvimento de diversas 

tecnologias no que diz respeito ao tratamento de efluentes, se 

não existir cooperação no uso sustentável dos recursos 

hídricos. Afinal, o que hoje pode ter soluções, amanhã 

poderá ser o motivo de conflitos, segregando de forma 

irreversível a população mundial. 
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O Mar Ácido 

Por: Cid Conde 

O Carbono é um dos átomos encontrados em maior quantidade no 
planeta Terra, sendo o principal constituinte da biomassa. O chamado 

“Ciclo do Carbono” é responsável pela troca de carbono entre os 
reservatórios, estruturas ou locais onde este átomo fica armazenado 
por um tempo maior ou menor, sendo fundamental para o equilíbrio 
dinâmico planeta.  Um dos reservatórios de carbono são os oceanos, 
que atualmente capturam cerca de 27% de todo o CO2  emitido para a 
atmosfera, o que reduz drasticamente o efeito desse gás no aumento da 
temperatura do globo. Com o aumento da quantidade de CO2 diluído 
ocorre um processo chamado de acidificação, que resulta em diversos 

problemas para o ecossistema marinho. 
O pH dos oceanos se manteve relativamente estável por dezenas 

de milhões de anos, permitindo com que uma grande diversidade se 
desenvolvesse nesse ambiente. Grandes quantidades de dióxido de 
carbono podem ser diluídas nas águas do mar sem que haja a 
diminuição do pH devido a um mecanismo de interações  químicas 
que caracteriza uma solução tampão.  Quando o CO2reage com a água 
do mar é formado ácido carbônico que logo se dissocia formando 

bicarbonato e íons H+. Esses íons podem ser capturados por carbonato, 
formando mais bicarbonato, deixando o pH da água mais básico.  
Quando o pH da água se encontra muito alcalino ocorre a reação 
inversa, transformando bicarbonato em carbonato e liberando H+.  
Porém, com o aumento da emissão de dióxido de carbono na 
atmosfera devido à atividade industrial e às queimadas, a solução 
tampão dos oceanos atingiu o seu limite. Com mais CO2 diluído, 
ocorre a maior formação de ácido carbônico que libera mais íons de 
H+ na água. Quando a quantidade de íons se torna muito alta, o 

mecanismo de captura através de carbonato se torna insuficiente 
fazendo com que a água fique cada vez mais ácida. 

Os índicesde acidez dos oceanos aumentaram 30% desde a 
revolução industrial. Esse aumento corresponde a cerca de 100 vezes o 
aumento nos últimos vinte milhões de anos. Tais níveis de acidez têm 
colocado a vida marinha em grande estresse ambiental, podendo levar 
a destruição de ecossistemas inteiros.  Estudos feitos nos últimos anos 
apontaram que a acidez excessiva se torna prejudicial para conchas e 

corais, pois interfere nos processos de calcificação, deixando as 
conchas mais fracas e finas tornando os mesmos mais suscetíveis tanto 
a predação quanto a morte por eventos abióticos. Quando esses 
organismos estão em risco, todos os outros se encontram também em 
perigo, pois os corais funcionam como a base para todo um 
ecossistema aquático, e os organismos com concha ocupam nichos 
fundamentais na cadeia trófica.  Além dos danos ao ecossistema, a 
acidez atinge diretamente a economia e a vida humana, já que mais de 

um bilhão de pessoas em todo o mundo dependem diretamente do 
oceano como fonte de renda e alimentação.  

Mesmo sabendo que o problema da acidez nos oceanos pode ter 
consequências catastróficas, a maioria dos estudos relacionados aos 
animais marinhos e acidificação teve apenas análises de espécies 
individuais. Para entender como esses eventos irão afetar o nosso 
planeta é necessário criar métodos que avaliem a resposta do 
ecossistema aos diversos níveis de estresse. Pesquisas recentes têm 

tentando achar uma maneira de reverter ou atrasar a acidificação dos 
mares. Basicamente os testes constituem em adição de algumas 
substâncias alcalinas em água acidificada.  Os testes avaliam o efeito 
dessas substâncias e a resposta do ecossistema a elas, apresentando 
resultados promissores que apontam para uma possível solução.  

Mesmo com os resultados promissores apontados por alguns 
experimentos, é necessária a implantação de políticas públicas que 
restrinjam mais ainda os níveis de emissão de CO2 , pois só assim 
poderemos obter uma redução substancial das taxas de acidificação 

dos Oceanos. 
 

Fontes: Ocean acidification <http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/ 

critical-issues-ocean-acidification/>Acessoem  26/11/13 What is ocean 

acidification<http://www.pmel.noaa.gov/co 2/story/What+is+Ocean+ 

Acidification%3F>Acessoem  26/11/13 

Os microRNAs e a Evolução dos Metazoários 

Por: Leonardo Manir Feitosa 

É inegável que a Teoria da Evolução, primeiramente proposta por 
Charles Darwin no famoso livro “A Origem das Espécies”, publicado na 
Inglaterra em 1859, mudou a sociedade e, especialmente, o estudo da vida. 
Relembrando um pouco de suas premissas, ela baseia-se na existência de 
ancestrais comuns entre os táxons e na evolução gradual destes. Entretanto, 
esse último ponto sofreu grandes críticas quando a teoria foi divulgada ao 
meio científico e continua até hoje sendo debatido. Mas... Por quê? 

A explicação reside no grande livro da história da vida na Terra: o 

registro fóssil. Infelizmente, este livro possui muitas páginas rasgadas, mais 
conhecidas como as lacunas entre fósseis, ou seja, a ausência dos indivíduos 
que representariam os estágios intermediários entre uma espécie ancestral e a 
sua derivação posterior. Essas páginas rasgadas servem como combustível 
para as críticas por cientistas e cidadãos fora do meio acadêmico ao 
darwinismo, já que representam a falta de provas das mudanças graduais no 
decorrer da evolução da vida. O maior exemplo dessas lacunas é o grande 
boom (explosão) de fósseis de diversos grupos que surgiram em um mesmo 
período geológico, mais conhecido como a Explosão do Cambriano ou 

também como Big Bang biológico. É como se, num piscar de olhos, os 
organismos tivessem sofrido a maior diversificação possível, já que, em 
registros anteriores, não são encontrados praticamente nenhum fóssil de 
organismos multicelulares. 

Como dito acima, esse controverso assunto vem sendo objeto de estudo 
de cientistas há muitos anos. Um grupo de pesquisadores, liderados pelo 
professor Dr. Kevin James Peterson da Universidade de Dartmouth, nos 
Estados Unidos, resolveu fazer uma análise um pouco incomum para tentar 

obter uma nova explicação para o Big Bang biológico. No artigo publicado 
na revista BioEssays, em 2009, Peterson et al. propuseram uma possível 
solução para explicar este enigma através de pequenos fragmentos de RNA 
sintetizados por certos genes que têm uma capacidade um tanto inesperada: 
eles controlam a expressão de outros genes impedindo que seu RNAm seja 
traduzido em uma proteína. Esses são os chamados microRNAs ou somente 
miRNA. 

A hipótese levantada pelo estudo foi de que os crescentes ganhos de 

miRNA, ocorridos durante o processo evolutivo, favoreceram a evolução 
fenotípica através da regulação da expressão de certos genes, diminuindo o 
ruído genético (variação de um mesmo fenótipo dentro de uma população 
que é decorrente da ação de um gene), e, portanto, canalizando o genoma. 
Desta forma, a evolução teria sido controlada no decorrer do tempo 
geológico. Como assim? É simples: quando você regula a expressão de 
algum(ns) gene(s), você diminui a variação que o fenótipo produzido por 
esse(s) gene(s) possui. Desta forma, você consegue “fortalecer” essas 

características e torna-las mais estáveis e, portanto, mais suscetíveis à seleção 
natural. Com isso, ele torna-se mais herdável e, portanto, mais propensa a ser 
transmitida às próximas gerações. No entanto, esse controle causa barreiras 
no desenvolvimento de novas estruturas e de novos mecanismos de 
surgimento de variações. É justamente aí que entra a Explosão do 
Cambriano: acredita-se que nos organismos daquele período, a existência de 
miRNAs e o próprio pool gênico dos seres vivos, no caso, eumetazoários 
(animais verdadeiros) seria instável, ou seja, teria menos miRNAs, e mesmo 
o DNA seria mais passível de mutações e de gerar fenótipos muito 

diferentes. Com o aumento da complexidade dessa rede, as relações 
genéticas tornaram-se mais intricadas e mais difíceis de serem alteradas, o 
que explica a quase inexistência de novos filos após o Cambriano. 

São estudos inovadores como esse que trazem novidades à ciência e 
podem oferecer explicações plausíveis e inimagináveis a enigmas tão 
antigos. A descoberta dos miRNAs pode revolucionar o modo como se 
encara a evolução atualmente e o nosso entendimento acerca de como a 
grande diversidade do início do Cambriano surgiu, além de poder ser uma 

nova explicação de como  novas espécies continuam surgindo até hoje. 
Ainda assim, não é possível propor um novo mecanismo evolutivo fora 
daquele que Darwin pensou e que culminou no darwinismo. O gradualismo, 
assim como a seleção natural, ainda é o suporte técnico e teórico para 
explicar toda a diversidade biológica do planeta. É incrível pensar que 
pequenas moléculas de aproximadamente 20 nucleotídeos podem ter 
moldado toda a história da vida na Terra, inclusive nós. Pensando na vida 
como uma escultura moldada por vários “escultores”, sendo um deles os 

miRNAs, e parafraseando o Cel. Trautman, um personagem do filme 
Rambo: “a escultura sempre existiu, o escultor só age tirando os pedaços que 
nos impedem de admirá-la”.  

  

Resenhas 

Fontes:Peterson, J. K., Dietrich, M. R. &McPeek, M. A. “MicroRNAs and 

metazoan macroevolution: insights into canalization, complexity, and the Cambrian 

explosion” BioEssays 9999: 1–12 (2009).  

 

http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/%20critical-issues-ocean-acidification/
http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/%20critical-issues-ocean-acidification/
http://www.pmel.noaa.gov/co%202/story/What+is+O%20cean+%20Acidification%3F
http://www.pmel.noaa.gov/co%202/story/What+is+O%20cean+%20Acidification%3F
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Desmatamento: risco à Amazônia Maranhense 
Por: Brenda Hellen Izidio de Paiva 

A Amazônia Maranhense possui uma grande biodiversidade, ocupando 26% do bioma amazônico, abrangendo 62 municípios, o que 
representa 34% do Estado. Em seus 81.208,40 km² já foram encontradas 109 espécies de peixes, 124 de mamíferos e 503 de aves. Possui, em 
média, 570 árvores por hectare de pelo menos 100 espécies. Segundo o estudo “Amazônia Maranhense: diversidade e conservação”, publicado em 

2011, trata-se de “uma das porções mais expressivas em termos de riqueza de espécies e endemismos”. As Terras Indígenas Alto Turiaçu (530.525 
ha), Awá (118.0 ha) e Carú (172.667 ha) e a Reserva Biológica (Rebio) do Gurupi (278.000 ha) se conectam e, juntas, representam “o melhor 
espaço do bioma amazônico no Maranhão”, em termos de tamanho e de nível de conservação,  segundo estudo do Museu Paraense Emilio Goeldi.  

Considerando a biodiversidade da Amazônia Maranhense, o lógico, portanto, seria zelar por ela; mas isso é justamente o contrário do que 
acontece. Tomemos como exemplo a Rebio do Gurupi, considerada a porção mais importante de floresta amazônica remanescente no Maranhão, 
abrangendo os municípios Bom Jardim, Centro Novo do Maranhão e São João do Carú. Criada em 1988, é uma Unidade de Conservação de 
proteção integral, ou seja, que permite a presença humana apenas para fins científicos, mas que vem cada vez mais sendo destruída, de acordo com 
dados do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em seu território vivem desde pequenos agricultores a grandes fazendeiros, que 
utilizam a área para extração ilegal de madeira, minérios e produção de carvão, além de caça de animais para diversos fins e do desmatamento 

para criação de gado. Nesse cenário, o Maranhão está entre os Estados que mais desmatam a floresta. Segundo dados do INPE até o ano de 2010, 
71,05% da área de floresta amazônica nativa no estado já havia sido desmatado. Hoje, resta à Amazônia Maranhense menos de 25% de sua 
vegetação original.  

Apesar da visível necessidade de preservação do que resta do bioma no Estado, essa ainda é uma prática muito difícil de ser iniciada, e os 
fatores para que isso não ocorra são diversos. Por um lado, o apoio à pesquisa na Amazônia Maranhense ainda é debilitado, não havendo a cultura 
de integração entre instituições e os recursos não são suficientes para a produção científica nessa região. Portanto, quanto menor a quantidade de 
informações sobre essa região amazônica do Estado, mais difícil se torna argumentar a favor de sua proteção. Além disso, a Legislação Ambiental 
no Maranhão é bastante falha em relação à fiscalização da utilização dessa área e à aplicação da punição ao criminoso. Todo ano, diversos casos 

de crime ambiental são registrados e notificados no interior do Maranhão, mas a aplicação da pena no cumprimento da Lei raramente é efetiva. O 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) juntamente ao IBAMA, tem realizado várias ações para combater os crimes 
de agressão ambiental, fazendo apreensões de inúmeros caminhões com madeira extraída ilegalmente. Na operação Maurítia, em setembro de 
2011, uma das maiores que já ocorreram na Rebio do Gurupi, o total de multas aplicadas chegou aos 30 milhões de reais, mas os bens 
apreendidos, como caminhões de grande porte, máquinas serralheiras e outros instrumentos utilizados na derrubada das árvores, foram quase todos 
devolvidos, fato que contribui para que o infrator continue a praticar o crime sem maiores receios. Relevante para contribuir com a volta deles ao 
bioma- ciclo destrutivo que, aos poucos, dizima toda a área da Rebio e das Terras Indígenas que ficam ao seu redor. De acordo com o estudo 
“Justiça para as Florestas: melhoria dos esforços da justiça criminal para combater a extração ilegal de madeira”,  feito pelo Banco Mundial, a 

probabilidade de um madeireiro ilegal ser penalizado no Brasil é menor que 0,88%. 
Contudo, mesmo com essas dificuldades que poderiam ser minimizadas ou até resolvidas se existisse realmente um plano de     
gerenciamento das áreas de proteção do Maranhão em conjunto com efetivas políticas e legislações ambientais, a busca pela 

conservação da Amazônia Maranhense não deve ser colocada de lado. A percepção da sociedade maranhense, brasileira e 
internacional sobre os problemas ambientais que ameaçam a Amazônia e sobre a importância de sua conservação será 

decisiva nesse impasse. Nesse sentido, a comunidade científica tem um papel fundamental: quanto mais informação for gerada 
e difundida a respeito da região, maiores serão as chances do desenvolvimento de práticas de conservação. 

 

 
 

Testes em animais: certo ou errado? 

Para que um novo medicamento chegue às farmácias e fique disponível para consumo, é necessário que ele passe por uma série de testes, o que inclui uma 
etapa em que a substância é administrada em grupos de animais que teoricamente reagiriam metabolicamente do mesmo modo que os humanos. 

Uma questão que foi largamente debatida nos últimos meses é a necessidade de se realizar esses testes em animais. De um lado do debate se encontram os 
ativistas, defensores dos direitos animais e grande parte da população; do outro, a comunidade científica e, de certa forma, as autoridades governamentais. Por 
parte dos ativistas alega-se que as cobaias sofrem maus-tratos e que são utilizadas quantidades além do que seria necessário. Em contrapartida, todas as 
descobertas na área da saúde e benefícios não seriam possíveis se não fossem os testes em animais, ponto defendido pelos cientistas. Um dos exemplos que se 
pode destacar é a descoberta dos antibióticos em 1928 pelo cientista Alexander Fleming, que percebeu que bactérias não proliferavam em culturas 
contaminadas com o fungo Penicilliumnotatum. Anos mais tarde, foram realizados testes em camundongos demostrandoque aqueles tratados com penicilina se 
recuperaram da infecção bacteriana. 

Entretanto, a questão ética por trás do assunto tornou a ganhar força recentemente, quando um grupo de defensores dos direitos 
animaisinvadiu o Instituto Royal, entidade que realiza pesquisas nos setores farmacêutico e veterinário, alegando maus-tratos aos cães da raça 

beagle utilizados como cobaias. Trezentos animais teriam sido recuperados e as instalações seriam inadequadas para os animais, segundo os 
invasores. 

Desde então, se arrastam ações na justiça para verificar tanto a legitimidade das ações dos ativistas quanto as condições sob as quais os animais eram 
mantidos. É importante se destacar que os laboratórios que realizam testes em animais são rigorosamente avaliados antes de receberem licença para atuar, ou 
seja, devem possuir todas as condições que garantam o “bem-estar” das cobaias. Mas a grande questão é: teríamos o direito de aprisionar e conduzir 
experimentos em outras espécies? Quem nos deu o direito sobre os outros animais? 

Apesar dos avanços para o bem-estar humano proporcionado por estas práticas, pode ser que o direito dos animais simplesmente tenha sido algo atropelado 
durante o processo. Com o nível tecnológico atual, pode realmente ser necessário que se utilizem essas cobaias, mas o modo como elas são tratadas e as 

quantidades utilizadas podem ser algo que esteja fora de controle. A União Européia recentemente proibiu os testes realizados em grandes símios (gorilas, 
orangotangos) que totalizavam 12 milhões de animais usados por ano. 

Em vista disso, despontam novas técnicas que no futuro podem substituir os experimentos em animais; por exemplo, com o mapeamento do genoma 
humano, pretende-se criar modelos computacionais e matemáticos para prever os efeitos de novas moléculas produzidas pela indústria farmacêutica. Outros 
estudos visam criar modelos de tecidos humanos artificiais, onde seriam realizados os experimentos, sendo que em 2006 um modelo foi desenvolvido no 
Brasil, pela Unicamp. 

Iniciativas que busquem soluções para contornar a necessidade do uso de animais são bem-vindas no contexto atual e mostram que nem todo o meio 
acadêmico apoia a prática dos testes em outras espécies. Espera-se que com os avanços no entendimento dos organismos biológicos se consiga criar outros 

modelos que não os in vivo, recriando a complexidade dos sistemas vivos sem a necessidade de sacrificar animais para isso. Porém, enquanto isso não ocorre, a 
utilização dos modelos clássicos deve ser vista como um mal necessário para o desenvolvimento da ciência e do bem estar humano.      

Fontes: Revista Veja: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/O direito dos animaishttp://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/ Testes em animais 

  

Fonte:Maranhão: O ataque à Rebio Gurupi e às terras dos AwáGuajá. Disponível em: 

http://www.oeco.org.br/reportagens/27750-maranhao-o-ataque-a-rebio-gurupi-e-as-terras-dos-awa-guaja 

Por: Rodrigo Pimenta Silva 

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/O
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A nomenclatura mitológica 
Por: Rafael Antônio Brandão 

Qualquer estudante de Biologia já passou ou ainda vai passar por 
dificuldades na hora de ler ou tentar entender o significado do nome de 
algum animal. O pensamento mais comum é: “por que esse bicho tem 
esse nome?”. O que poucos sabem é que boa parte dos nomes científicos 
tem algum contexto histórico por trás. Em vários casos, o nome se refere 
a alguma característica física do animal, em outros o nome descreve 
algum comportamento, e em casos mais complexos, o nome está 

relacionado a um fato histórico que, por sua vez, tem a ver com 
alguma característica do organismo. Dentre as referências 
favoritas dos pesquisadores (especialmente biólogos 
marinhos), está a mitologia grega. As lendas gregas sempre 
foram vistas com muito fascínio e admiração pela 
sociedade moderna; com o passar do tempo, tal devoção às 
histórias de heróis, deuses e criaturas animalescas passou a 
ser algo corriqueiro e conhecido pelos povos ocidentais, ao 

ponto de poder ser vista facilmente no nosso dia a dia.  
  A mitologia tem (e teve) uma grande influência na história da 

Biologia - mais especificamente, da taxonomia zoológica. Muitos 
naturalistas do século XVIII e taxonomistas modernos se inspiraram em 
mitos gregos para nomear as espécies que eles descreveram. De fato, o 
conhecimento da mitologia torna alguns nomes científicos, que à 
primeira vista parecem incompreensíveis, incrivelmente simples e 
lógicos. Um bom exemplo disso é o nome dado à água-viva que tem o 

hábito de ficar boa parte do tempo virada de cabeça para baixo, 
Cassipeiaxamachana. O nome foi inspirado na história da rainha 
Cassiopéia, esposa do rei Cepheu e mãe da princesa Andrômeda (esta 
última, mais conhecida pelos fãs da série Cavaleiros do Zodíaco). 
Segundo a mitologia, Cassiopéia era uma rainha muito bela, porém 
extremamente arrogante, ao ponto de se declarar muito mais bela que as 
nereidas (filhas do Deus Poseidon). Tal atitude gerou a ira das nereidas, 
que pediram a seu pai que punisse a rainha pela insolência. Poseidon 

então enviou um monstro para destruir o reino de Cepheu. Para evitar a 
destruição, o rei e a rainha deveriam sacrificar sua filha, acorrentando-a 
às rochas para que o monstro a devorasse. Neste ponto surge Perseu, que 
derrota o monstro e pede a princesa em casamento.  Como a rainha 

acabou não pagando pela sua atitude, Poseidon decidiu transformá-la em 
uma constelação que passa a maior parte do tempo virada de cabeça 
para baixo.  

    Muitas vezes, quando lemos alguns nomes científicos, nos 
perguntamos: “o que esse pesquisador tinha em mente quando escolheu 

esse nome?”. Alguns destes “batismos” incompreendidos são 
consequências da imaginação fértil e, bastante, promíscua dos 
taxonomistas; é o caso dos organismos do filo Priapulida, que têm esse 
nome em homenagem a Priapus, Deus da fertilidade, filho de Afrodite. 

Olhando o animal e conhecendo a história por trás do nome do 
grupo, fica fácil compreender o porquê do nome: os 

priapulídeos, em sua grande maioria, apresentam um corpo 
cilíndrico, com a extremidade aboral mais dilatada que o 
resto, assemelhando-se ao órgão reprodutor masculino. As 

pinturas de Priapus, por sua vez, têm uma característica 
em comum: nelas, o aparelho reprodutor do deus se 

destaca pela proporção, incomum para as estátuas e 
pinturas da época. Unindo as duas peças é fácil saber o que 

se passava na mente do taxonomista que criou o filo Priapulida. 
   Outros exemplos interessantes e que exigem um 

conhecimento, no mínimo superficial, da mitologia grega são: (também 
conhecido como dragão azul), um nudibrânquio (moluscos marinhos 

conhecidos com “lesmas do mar”) que se alimenta de águas-vivas e 
obteve esse nome em referência ao pescador que foi transformado em 
deus por Thetys e Oceanus; os cnidários do gênero Hydra, da classe 
Hydrozoa, também têm esse nome devido à mitologia, já que Hydra era 
o nome do monstro de várias cabeças que foi derrotado por Hércules em 
um dos seus doze trabalhos. Porém, essa influência da mitologia não se 
restringe à nomenclatura de organismos marinhos. Várias espécies de 
borboletas também têm nomes que remetem à mitologia.  

  Esses são apenas alguns exemplos de como nomes científicos não 
são, necessariamente, bichos de sete cabeças. Muitos deles podem estar 
contando alguma história, como a de uma rainha que por se achar bela 
foi transformada em um conjunto de estrelas que fica de cabeça pra 
baixo, ou a de um pescador que foi transformado em um deus. Portanto, 
antes de ficarmos loucos tentando decorar nomes científicos, porque 
não simplesmente entendê-los? 

 

Esquecer é preciso 
Por: Daniella de Jesus Castro Brito 

Quem de nós nunca passou pelas seguintes situações: tentar lembrar-se de um termo e simplesmente não conseguir acessar a 

informação que parece muito próxima, mas escapa de nossa mente e você se mostra incapaz de verbalizar tal palavra? 

Esquecer onde deixou as chaves? Esquecer o nome de uma pessoa logo depois de conhecê-la? Ou até mesmo parar no meio de 

uma conversa e se perguntar: o que eu estava falando mesmo? Com certeza você já passou por uma dessas situações.  

Mas o que está acontecendo com a memória das pessoas? É certo que o mundo moderno acaba gerando uma sobrecarga 

mental. Há uma série enorme de termos, pessoas e definições que precisamos estocar em nosso cérebro para que esteja 

acessível no dia-a-dia – o que leva as essas falhas em nossa memória; mas este não é o único fator. Afinal, se fosse mera 

competição por espaço, deveríamos nos lembrar do que é mais importante e esquecer o menos importante.  

Uma das explicações para esse rotineiro acontecimento é o denominado déficit de transmissão. Essas falhas são frequentes quando tentamos acessar 

muitas informações ao mesmo tempo. O termo que tentamos recordar está armazenado em nossa memória de longa duração, de onde pode ser restaurado. 

Sendo assim, poderíamos inferir que o “branco” nada mais é que um bloqueio temporário na capacidade do cérebro de recuperar essa memória. O déficit 

ocorre geralmente com nomes próprios, pois os nomes nada têm a ver com a morfologia de cada pessoa, podendo enfraquecer as conexões. Nossas 

informações não ficam armazenadas em um local específico, mas sim em diversos pontos de nosso cérebro. Assim, as características morfológicas de uma 

pessoa estão armazenadas em uma área do cérebro, enquanto seu nome pode estar em outro; por isso muitas vezes reconhecemos alguém, mas somos 

incapazes de lembrar seu nome, devido uma falha na conexão entre essas duas áreas do cérebro.  

Há outras explicações para tais perdas de memória. Uma das mais polêmicas entre os especialistas especula que, quando nos lembramos de algo, 

enfraquecemos as outras memórias armazenadas no cérebro. "O enfraquecimento acontece porque lembrar de uma coisa é como reaprendê-la", explica o 

psicólogo James Stone, da Universidade de Sheffield. As memórias são formadas por conexões entre os neurônios, que são usados  pelo cérebro para 

processar as informações e para memorizá-las deve haver ligações entre eles. Para recuperar essas informações, é necessário que esses mesmos neurônios 

sejam ativados; porém, neste processo, uma porção do cérebro age como se tal informação fosse algo inteiramente novo e que esta deve ser aprendida. 

Esse falso aprendizado influencia, mesmo que pouco, as conexões entre outros neurônios. Assim, conclui-se que recordar informações faz com que se 

esqueça de outras. 

O nosso cérebro é incapaz de distinguir as recordações úteis das inúteis, ou seja: ficar lembrando-se de coisas inúteis prejudica as lembranças úteis. Um 

exemplo é o ato de ouvir música, que pode disparar este processo. Acredita-se que há momentos em que o nosso córtex auditivo trava, causando aquelas 

incessantes repetições de uma melodia dentro da nossa cabeça.  

Estudos comprovam que cerca de 99% das informações que vão para a memória desaparecem alguns segundos ou minutos depois. Este  mecanismo 

ajuda a otimizar o trabalho do cérebro – afinal, pra quê lembrar o que almoçamos na terça passada? Para estes pesquisadores, o ato de esquecer é um trunfo 

da evolução. Por exemplo, se as mulheres lembrassem com detalhes a dor do seu parto, provavelmente não teriam outros filhos. Além desse mecanismo de 

limpeza, o nosso cérebro também tem mecanismos para bloquear certas informações, por isso quem sofre um acidente de carro não  se lembra do momento 

exato da batida. É importante ressaltar que tais mecanismos só ocorrem em situações extremas, até porque lembrar de informações sobre ameaças, por 

exemplo, pode ser vital para a sobrevivência.  

Estudos recentes têm sido fundamentais para esclarecer todos os mistérios acerca destes mecanismos de limpeza e pequenas perdas de memória. Porém, 

muitas hipóteses ainda não conseguem explicar completamente tais fenômenos, havendo assim a necessidade de novos estudos para responder algumas 

perguntas. O que não podemos deixar passar em “branco” é que esquecer é tão necessário quanto lembrar. Afinal, a chave para dominar a mente não é 

tentar se lembrar de muitas coisas, mas sim aprender a esquecê-las.  

Fonte:capítulo 26 do livro “SensousSea” de Eugene H. Kaplan (2006) 

Fonte: Borges, C,J. Falha na conexão. Ciência Hoje, Abril de 2008. 
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Não há motivos para a evolução existir 

 

Por: Diego Marinho Pereira 

 

Há muito se fala em evolução. Os primeiros a lançar a ideia de 

mudança dos organismos através do tempo devido às respostas geradas 

por mudanças ambientais foram Lamarck, Darwin e Wallace (estes 

dois últimos de forma independente), respectivamente. Em suma, 

Darwin e Wallace propuseram que os organismos que respondem 

satisfatoriamente às mudanças conseguem sobreviver e gerar 

descendência; os que não, possuem suas vidas abreviadas. Essas 

mudanças que os animais sofrem são opostas à ideia do fixismo das 
espécies defendida pelos essencialistas. 

Lamarck propôs que os organismos tinham a capacidade de 

reconhecer o que era melhor em uma nova situação e assim podiam 

responder "de acordo com os novos desafios". O finalismo na sua 

teoria estava evidente e suas ideias foram totalmente rejeitadas por 

mais dois motivos: a sua tentativa de explicar como essas mudanças 

passavam através das gerações (refutado por Weissman, embora 

naquela época ainda não havia como a passagem das características de 

geração a geração) e a sua posição no contexto social da época (aqui 

apenas citarei o quão importante é a influência que ciência e sociedade 

exercem entre si). As espécies, então, seriam artífices do seu próprio 

"desenvolvimento através das eras" e sobreviveriam as que estivessem 
aptas a "superar esses desafios". 

Darwin e Wallace, após as ideias de Lamarck 

caírem por terra (injustamente execrado, uma vez que 

ele abriu os olhos do mundo para o fato de que há 

mudança nos organismos!), propuseram a teoria da 

seleção natural, cujo mantra é "o mais apto é o que 

sobrevive, o que gera mais descendentes". Esse 

paradigma adaptativo foi duramente criticado por 

Gould e Lewontin em um artigo em 1979 por ser 

uma falha na medida em que relega à seleção 

natural a função de moldar as espécies à 
adaptação.  

Em suma, podemos dizer que o núcleo do 

pensamento evolutivo hoje está apoiado nas ideias 

desses autores. A ideia de evolução foi construída 

sobre os postulados elencados no Lamarckismo e no Darwinismo. 

Mas afinal, evolução nos remete a quê? Se os organismos que 

estão vivos hoje, o estão porque evoluíram para seres cujo 

fenótipo é mais benéfico do que os daqueles que foram extintos? 

A seleção natural é tão teleológica (i.e finalista) a ponto de 

"escolher" o que vai e o que fica? 

Dissecando o sentido da palavra evolução como um termo 

da língua portuguesa, podemos, de acordo com o dicionário 

Houaiss online dizer que evolução é (1) desenvolvimento ou (2) 

transformação de ideias, sistemas, costumes, hábitos, seres 

orgânicos e inorgânicos. Desses dois significados, nós podemos dizer 

que o primeiro está relacionado à mudanças que levam a melhorias 

(podendo desprezá-lo do ponto de vista biológico) e o segundo nos 

leva a pensar apenas em transformação, sem um fim definido. Os 

processos biológicos e as estruturas não existem como um fim, logo as 

mudanças das espécies não podem ser vistas como uma sequência de 

eventos finalistas. Algo como: "aves têm asas porque voam" é um 

pensamento teleológico uma vez que a frase nos remete a ideia de que 

aves adquiriram asas para voar, mas sim, na verdade, "as aves voam 
porque possuem asas", uma estrutura que lhes possibilitou uma 

diversificação enorme através de sua história evolutiva. 

Hoje, vemos que a evolução é tratada como um processo que 

leva todos os seres a um patamar superior ao que as espécies que se 

extinguiram nunca galgarão, porque não desenvolveram características 

benéficas para continuarem vivendo. Esse tipo de pensamento está 

presente desde o ensino de ciências na educação básica até a 

produção científica nas áreas de evolução. Inclusive nos conceitos  

passados em livros utilizados no ensino superior como Ridley e 

Futuyma. Isso se deve ao fato de centrarmos a atenção no produto 

da evolução, nas modificações em si, e não no processo da 

modificação e fixação de um caractere na população. A seleção 

natural é vista como quase que exclusivamente uma ceifadora de 

espécies, em que as que não são aptas para passarem por ela, 

perecem.  

Antes de prosseguir, deixo claro que minha intenção não é elidir 
a seleção natural do seu papel de desencadear respostas nos 

organismos que podem ser satisfatórias ou não a aquele ambiente. Sim, 

ela tem um papel importante, mas ela não é a única. Pondo em miúdos, 

me remeto agora à origem da vida para explicar o porquê de a 

evolução estar sendo mal interpretada. 

A vida não possui motivos externos para existir, uma vez que a 

existência de seres vivos está sustentada nos processos próprios que os 

mantêm vivos. Deixando as coisas mais simples, dadas as condições 

necessárias, é um sistema que se auto-sustenta (a teoria autopoiética de 

vida). Acontece que um ser vivo não é um sistema isolado. Este 

interage com o seu entorno e tira dele a matéria-prima básica para 
manter seu sistema operante, basicamente tentando diminuir a entropia 

dentro do seu sistema. Essa relação entre ser vivo e o ambiente, pode 

ser chamada de comunicação. Sim, seres vivos se comunicam com o 

ambiente (não aquela que eu e você estamos conscientemente 

acostumados a estabelecer com os a nossa volta). Como 

o ambiente (pelo menos os naturais) não 

permanece estático, as mudanças que esse sofre 

impactam diretamente os seres vivos inseridos 

neles.  

Partindo dos princípios de que (1) um 

organismo é um sistema que se auto-sustenta e 
(2) que este se comunica com o ambiente no 

qual está estabelecido, há de ocorrer respostas 

desse sistema vivo ao entorno que possam 

possibilitar a sua existência, ou não. Percebam. 

Adaptação é simplesmente a mudança ocasionada por 

uma resposta satisfatória ao ambiente no qual o organismo 

vivo está inserido, ou seja, segundo Hall et al (2008), "é a 

relação entre estrutura e/ou função e o ambiente do organismo que faz 

tal estrutura e/ou função adequadas para a vida naquele ambiente". 

Logo, é um processo que leva a mudança nas espécies no decorrer do 

tempo (evolução) porque estas interagem com o meio e não porque 

precisam necessariamente estar adaptadas.  
 A partir disso, a seleção natural não pode ser pensada 

como o motor da evolução, aquela para a qual os organismos se 

preparam, pois não há um motor de forma alguma. A seleção 

natural age de forma restritiva, mas sem um resultado finalístico, 

ou seja, sem considerar qualquer paradigma adaptativo. Além 

disso, considerando o ambiente como tendo um papel importante 

nesse processo, podemos afirmar que Lamarck talvez não 

estivesse tão errado. A Epigenética hoje mostra que os fatores 

ambientais podem ter um papel direto no processo de mudança 

dos organismos, e desconsiderando o finalismo presente no que 

diz Lamarck (como fazemos com o Darwinismo), podemos 
afirmar que a sua teoria tem algum mérito. 

Concluindo, evolução é um processo multifacetado, onde as 

mudanças que ocorrem nos organismos são produtos de sua 

comunicação com o ambiente que os levam a gerar respostas. Essas 

respostas não necessariamente são adaptativas, o que leva espécies a 

extinção. Mudanças são consequências inerentes da comunição dos 

seres vivos, como sistemas semi-abertos, com o seu entorno e que esta 

comunicação é necessária para que o sistema vivo se mantenha. Então, 

a evolução, assim como a vida, não precisa de motivos para existir. 

 

 

Fontes: 

GUERRERO-BOSAGNA, Carlos. Finalism in Darwinian and Lamarckian evolution: lessons from epigenetics and developmental biology.  Evolutionary Biology, v. 39, n. 3, 

p. 283-300, 2012. 

GOULD, Stephen Jay; LEWONTIN, Richard C. The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme. Proceedings of the 

Royal Society of London. Series B. Biological Sciences, v. 205, n. 1161, p. 581-598, 1979.  
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A importância do trabalho de Jane Goodall 
Por: Rafael Rodrigues Lima 

O Pan troglodytes, vulgarmente conhecido como chimpanzé, é uma espécie de primata hominídeo africano, considerado como o animal 

mais semelhante ao homem. De modo geral, as semelhanças entre as duas espécies são relativamente conhecidas da comunidade leiga através 

de documentários e filmes. Porém, os detalhes não são conhecidos de todos. Por exemplo, declarar que humanos e chimpanzés compartilham 

emoções, capacidades e comportamentos semelhantes ainda é espantoso. Seriam eles tão semelhantes a nós, como os cientistas afirmam? Para 

responder essa pergunta devemos voltar nossos olhos aos trabalhos de Jane Goodall, a maior especialista em chipanzés do mundo. 
Jane Goodall estudou a população de Pan troglodytes presente do Parque Nacional do 

GombeStream, Tanzânia ao longo de 45 anos. Seus estudos descobriram e comprovaram diversos 

comportamentos semelhantes entre as duas espécies. As relações interespecíficas dos chimpanzés, 

por exemplo, são complexas e baseadas essencialmente no toque, como acontece em humanos. 

Interpretava-se que a função do “grooming” (o ato de catar itens no pelo de outro chipanzé) era de 

retirar ectoparasitas do companheiro de grupo. Porém, como Jane observou, na verdade o 

“grooming” não retirava nada do pêlo do parceiro, de forma que o comportamento deveria servir 

muito mais como interação social do que outra coisa. Suas pesquisas também relataram que, após 

brigas, os chimpanzés tendem a se abraçar num ato de reconciliação. 

Ainda dentro das relações sociais, as observações mostraram que indivíduos de P. 

troglodytespodem ser muito diferentes uns dos outros, de acordo com a personalidade de cada um. E quando isso foi analisado nas mães-

chimpanzés, observou-se que cada mãe possuía modos diferentes de cuidado parental, consequentemente, modificando a forma como o 
filhote entendia e lidava com o ambiente: um juvenil poderia tornar-se um adulto independente e habilidoso ou dependente e frágil. Filhas e 

sobrinhas também tendem a ser influenciadas por mães mais velhas, aprendendo como deverão se comportar 

futuramente.  

Outra descoberta essencial dos trabalhos de Jane Goodall foi que chimpanzés também possuíam a capacidade 

de criar ferramentas, característica antes considerada como exclusiva da espécie humana. Por exemplo, arrancando 

um graveto de uma árvore, o chimpanzé é capaz de retirar folhas e demais extensões do graveto, transformando-a 

em uma vara simples capaz de adentrar as pequenas aberturas de um cupinzeiro. Como o instinto dos cupins é 

defender sua moradia, eles atacam a vara, e então o chimpanzé a retira e se alimenta dos cupins presos a ela. Outro 

exemplo: chimpanzés mastigam vegetais até criar uma massa esponjosa que ele usa para absorver água de locais de 

difícil acesso, como dentro de troncos de árvore após uma chuva. 

Diante dessas e de outras descobertas, Jane concluiu que os chipanzés possuem o que chamamos de “cultura”, 
ou seja, comportamento “que é transmitido repetidamente através de aprendizagem social ou observacional, 

tornando-se uma característica em nível populacional” (Whitenet. al, 1999). Isso foi comprovado através de jovens 

que observavam e aprendiam comportamentos com os mais velhos. 

Os estudos de Jane Goodall ofereceram subsídio para a queda de diversos paradigmas humanos de superioridade. De fato, se muitas das 

características humanas também estão presentes em outro grupo animal, como diferenciar agora a espécie humana das demais? 

Possivelmente, como a cientista defende, a única e verdadeira característica que distinguiria as duas espécies seria a linguagem sofisticada dos 

humanos. Logo, diversos outros trabalhos foram iniciados e provaram que não só chimpanzés, mas também diversas outras espécies 

compartilham das capacidades de sentir, criar ferramentas, raciocinar e, talvez o mais surpreendente: consciência. Muitos dos comportamentos 

de P. troglodytes são extremamente semelhantes aos humanos, como Jane Goodall defende. Não porque sua metodologia teria feito-lhe 

“humanizar” os chimpanzés, mas porque nós que somos muito mais animais do que imaginamos. 

Fonte: Site Oficial do Intituto Jane Goodall. Link: http://www.janegoodall.org/  
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      Por: Rafael Lima 

 
 

 

Em um recente e surpreendente estudo, o cientista Vladimir Dinets, da Universidade de Tennessee, Estados Unidos 

da América, descreveu que certas espécies de crocodilos usam ferramentas para conseguir seu alimento. No século 
passado, acreditava-se que apenas a espécie humana era capaz de usar ferramentas, até que Jane Goodall (etóloga e 

primatóloga) observou que chipanzés também eram capazes de tal feito. Atualmente, sabe-se que muitas outras 

espécies de animais também utilizam itens do ambiente com propósitos específicos, como outros primatas, golfinhos, 
elefantes, corvos, e agora, crocodilos. 

As ferramentas usadas por estes répteis são simples, porém, muito eficazes. Após a temporada de acasalamento, 

quando diversas espécies de garças estão procurando galhos para construir seus ninhos, o crocodilo submerge até o 
fundo do corpo d’água e agita sua cabeça. Esse movimento faz com que galhos fiquem sobre sua cabeça e focinho, 

disfarçando o réptil da presa. Ele então emerge da água, camuflado e espera até que uma garça tente pegar os galhos 

em sua cabeça. Nesse momento, o aglomerado de galhos e terra ganha vida e obtém seu lanche com uma grande 

mordida. 
O cientista argumenta que o comportamento do crocodilo não deve ser visto apenas como um processo de 

camuflagem, mas também como utilização de ferramentas, pois, no caso, o animal está usando um objeto estranho 

para um propósito definido.  

Notícia 

 
Cientistas descobrem que crocodilos usam ferramentas para iludir suas presas 

 

Fonte:http://www.iflscience.com/plants-and-animals/crocodilians-use-tools-lure-prey 
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               O abuso da ignorância: Blackfish e a criação de Orcas em cativeiro 

 
 

O imaginário é aquilo que possibilita à subjetividade humana explicar fenômenos naturais, 

na busca por um entendimento do real. Segundo a lenda dos primeiros povos norte-americanos, 

grande guerreiro Natsilane, foi traído por seus irmãos, e da sede de vingar-se cravou em 

madeira um grande peixe negro que chamou de “assassino de baleia”. Após dar vida ao animal 
jogando-o nas águas, Natsilane arrependeu-se e ordenou que este jamais fizesse mal algum a 

qualquer humano. Diz a lenda, que todo outubro, pode-se ver Natsilane nas águas sob o dorso 

de duas orcas, garantindo proteção e paz às comunidades.  

Segundo a diretora e produtora do documentário lançado em Julho de 2013¹, Gabriela 

Cowperthwaite, essa foi a história que inspirou o título do longa metragem Blackfish. A 

brasileira, naturalizada americana, descreve como motivação para inicio do projeto o acidente 

ocorrido com Dawn Brancheau, treinadora renomada de orcas do parque Sea World¸ Orlando, 

EUA. Em 2010, durante performance pública no famoso estádio da baleia “Shamu”, a plateia 

pode presenciar a orca Tilikum arrastar a treinadora até o fundo do tanque. A mesma foi 

encontrada algumas horas mais tarde sem um dos braços com o corpo repleto de ferimentos 

graves. Após seu falecimento, a justiça americana decidiu por proibir a performance interativa 

entre orcas e treinadores nos EUA. O Sea World entrou com pedido de reconsideração e apelou 
à corte. O estarrecedor documentário Blackfish mergulha fundo na investigação a respeito da 

criação de orcas em cativeiro – popularmente conhecidas como “baleias assassinas”. Nele a 

diretora afirma que a captura, em estado prematuro da vida e o transporte para tanques de criação e treinamento podem conduzir o 

animal a um caso de psicose extrema, sendo o principal motor para os ataques a humanos. 

Orcas são mamíferos do grupo dos cetáceos, membro de maior porte da família dos golfinhos, predadores de topo com alto 

nível de sociabilidade. Acredita-se que os animais permaneçam a vida inteira em extensas tribos de caráter matriarcal, na qual as 

fêmeas podem viver até 200 anos e, segundo pesquisadores, desenvolvem “linguagem”, de forma que cada grupo possui o seu 

“dialeto” próprio, que é caracterizado por sons e rituais. Possuem uma complexa estrutura social e fortes laços familiares, sendo 

exímios caçadores grupais. É o segundo mamífero com maior área de distribuição geográfica do planeta. Namu, registrada como a 

primeira orca a ser mantida em sucesso em cativeiro, deu início a saga e sucesso da baleia Shamu no início dos anos sessenta, 

atraindo cerca de 24 milhões de visitantes aos parques do Sea World, tornando-os um sucesso mundial no ramo do entretenimento 
com animais. 

O documentário trata não só da violação da liberdade desses animais, mas dos valores humanos para com os seus iguais e a 

natureza. Blackfish foge da fórmula ativista e extremista, e discute apenas que é preciso conhecer aquilo que se pretende explorar. 

Sob o slogan “Nunca capture aquilo que não pode controlar”, 

traz uma reflexão profunda sobre até onde vai a natureza 

humana, a falta de limites inescrupulosa por vezes conduzida 

pela ignorância ou até mesmo soberba.   
 

Para assistir o trailer oficial do filme visite: 
http://blackfishmovie.com/ 

 

¹Blackfish  estreou em poucos cinemas no Brasil, e não há 

previsão de lançamento do DVD no Maranhão. 

 

Fontes: 
(1) BLACKFISH movie [Site oficial do filme]. 

<http://blackfishmovie.com/> Acessado em 18/11/2013.  

(2)Tuttle, B. Why One Theme-Park Company Swears It’s 

Happy to Be Attracting Fewer Visitors. TIME 

<http://business.time.com/2013/08/20/why-one-theme-park-

company-swears-its-happy-to-be-attracting-fewer-
visitors/.Acessadoem 18/11/2013. 

 (3)Hamedani, K (diretor). Bring Your Own Doc : 

BLACKFISH - Killer Whales at SeaWorld Documentary 

Maker Gabriela Cowperthwaite. The LIP TV 

<http://www.youtube.com/watch?v=A_gk1sVAyhU>.Acessad

oem 18/11/2013. (4) Caduto, MJ. 1997. Earth tales from around the world. Fulcrum. Golden, USA. 

Ponto de Vista Biológico 

Por: Mariana Bonfim P. Mendes 

http://blackfishmovie.com/
http://blackfishmovie.com/
http://business.time.com/2013/08/20/why-one-theme-park-company-swears-its-happy-to-be-attracting-fewer-visitors/
http://business.time.com/2013/08/20/why-one-theme-park-company-swears-its-happy-to-be-attracting-fewer-visitors/
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http://www.youtube.com/watch?v=A_gk1sVAyhU
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Quando falamos em restinga, primeiramente temos que parar para analisar seu conceito e algumas de suas 
características, como, por exemplo, a sua flora, para que possamos ter ideia de como este ecossistema é importante para 

a manutenção do equilíbrio ecológico. A definição do termo apresenta grandes dificuldades, devido ao fato de existirem 

diversos significados, já que esta pode ser conceituada sob o aspecto botânico, ecológico, geológico e até mesmo 

náutico. Entretanto, podemos destacar de maneira geral que restingas são ecossistemas formados a partir das mais 
recentes modificações geológicas (Quaternário) na costa brasileira, caracterizadas por extensas faixas de areia, lagoas e 

por apresentarem diversas associações vegetais em mosaicos (CONAMA, 1996; SCARANO, 2002). 

As restingas, por estarem situadas nas zonas litorâneas, estão altamente ameaçadas, principalmente pela 
interferência antrópica, seja pela especulação imobiliária ou por atividades produtivas, a exemplo das portuárias e 

industriais que exploram terrenos em áreas litorâneas. Essas zonas são destruídas para a construção de hotéis, 

residências, centros de lazer, indústrias e portos, embora se saiba dos sérios problemas ambientais que isso pode 

acarretar. As mais importantes consequências dessa ocupação estão relacionadas à eliminação da vegetação natural, ao 
aumento dos processos erosivos, às mudanças nas características de drenagem do solo, geração de resíduos sólidos e de 

esgoto doméstico, além do aumento do extrativismo dos recursos naturais, como, por exemplo, a extração de areia das 

áreas de restinga (MANTOVANI, 2002). 
Segundo Santos-Filho (2009), os estudos sobre restingas ainda são escassos e ocorrem de modo diferenciado, 

quando comparadas as diferentes regiões brasileiras. No litoral da região sul e sudeste, os estudos atingiram um nível 

mais elevado em relação às demais regiões brasileiras, tanto na pesquisa das comunidades botânicas, quanto no estudo 
de outros organismos que as habitam. Já o litoral nordestino oriental, que se estende do Cabo de São Roque no Rio 

Grande do Norte até a Bahia, apresentou seus primeiros estudos em restingas ainda na década de 1950 e vem 

despontando em estudos ecológicos mais abrangentes (SANTOS-FILHO & ZICKEL, 2013). No litoral setentrional, que 

compreende a zona litorânea desde o Cabo Orange no Amapá até o Cabo de São Roque no Rio Grande do Norte, os 
estudos ainda se mostram incipientes frente à enorme costa, incluindo aqui a extensa faixa litorânea maranhense. 

Tendo em vista a importância e o conhecimento da vegetação que se desenvolve no litoral, os alunos de 

graduação e pós-graduação que compõem o Laboratório de Estudos Botânicos (LEB), sob a coordenação do Prof. Dr. 
Eduardo Almeida Jr., vêm realizando levantamentos florísticos e análises fitossociológicas que têm por intuito conhecer 

a riqueza e a diversidade vegetal, classificando também as fitofisionomias das restingas maranhenses. Essas atividades, 

de caráter pioneiro, estão sendo realizadas com o objetivo de estruturar um banco de dados que constituirão uma base 
para direcionar estudos taxonômicos e ecológicos, bem como possibilitar a conservação e o gerenciamento dessas 

áreas/espécies pelos órgãos de controle do meio ambiente, através da implantação de políticas públicas. 

Referências: 

SANTOS-FILHO, F.S. 2009. Composição florística e estrutural da vegetação de restinga do estado do 

Piauí. 120f. Tese (Doutorado em Botânica). Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 

SANTOS-FILHO, F.S.; ZICKEL, C.S. 2013. Origem e estrutura da costa e a vegetação de restinga: o 

caso do litoral do Piauí. Pp. 11-36. In: F.S. Santos-Filho; A.F.C.L. Soares & E.B. Almeida Jr. (Orgs.). 

Biodiversidade do Piauí: pesquisas & perspectivas. V.2. Curitiba: CRV. 

SCARANO, F.R. 2002. Structure, function and florística relationships of plant communities in 

stressful habitats marginal to the Brazilian Atlantic Rainforest.AnnalsofBotany, 90: 517-524. 
 

Carta do Leitor 

Por: Gustavo Lima, Bruna Emanuele, Flávia Cristina e Eduardo Almeida Jr. 

Vista geral da restinga da praia de Itatinga, Alcântara, Maranhão. 
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ênfase em Direito Constitucional e Direito Ambiental, atuando 

principalmente nos seguintes temas: direito ambiental, direito 

constitucional, direito constitucional ambiental e 

responsabilidade penal ambiental. Coordenador do Núcleo de 

Estudos Ambientais (NEA). [CV LATTES: http://lattes.cnpq.br/9181447007798771] 
 

PETBIOLOGIA: O marco do desenvolvimento do Direito 

Ambiental no Brasil foi a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/81), aprovada a partir da criação da 

Secretaria Nacional do Meio Ambiente, e depois da 

Conferência das Nações Unidas na capital da Suécia, 

Estocolmo (1972). Mais de três décadas após a sanção, qual é 

a situação do Direito Ambiental no país? 

 

Dr. Ney Bello: O Brasil possui uma das legislações ambientais 

mais avançadas do mundo. Possuímos regramentos 

extremamente modernos, como a Lei 9.605/98 - Lei de Crimes 

contra o Ambiente - e um avançado Sistema de Unidades de 

Conservação, também criado por um instrumento legal. A nossa 

Lei de Recursos Hídricos também tutela corretamente a questão 

da água e inúmeras outras normas tratam dos mais diversos 

objetos ligados ao ambiente. Contudo, o grau de efetivação 

destas leis é bastante baixo. Em primeiro lugar por que as 

esferas Federal, Estadual e Municipal não têm condições de 

fazer cumprir o direito ambiental. Além disso, por sermos um 

país onde direitos de 1a geração ainda não estão totalmente 

implementados, questões como moradia, emprego, produção de 

gêneros e outras têm prioridade no imaginário popular! É muito 

difícil falar de preservação ambiental para quem não tem escola, 

emprego ou saúde. Por último, o grau de educação ambiental do 

brasileiro ainda é bastante baixo. Tudo isto somado faz com que 

no país onde temos uma das melhores legislações ambientais do 

mundo tenhamos tanta agressão ao ambiente. 

 

PETBIOLOGIA: Para você quais são os principais entraves 

burocráticos que a área de direito ambiental enfrenta para a 

sua efetiva aplicação no poder judiciário? 

 

Dr. Ney Bello: O brasileiro médio - que é a faixa da sociedade 

que ocupa o serviço público e, dentro desse serviço, o Judiciário 

- é conservador e tem outras preocupações que não dialogam 

com o ambiente! Desenvolver, produzir, construir e gerar 

empregos são objetivos mais sedutores do que preservar 

espécies, cuidar de espécimes e aumentar a qualidade de vida de 

todos com ar, água e espaços urbanos preservados. Esta 

compreensão de que as normas proibitivas que protegem o 

ambiente atrapalham o progresso é disseminada na burocracia 

estatal e muito fortemente no Judiciário. Além disso, há um 

enorme desconhecimento de normas ambientais pelo Juiz, já que 

a disciplina sequer é obrigatória nos cursos de graduação! Isto 

faz com que a propriedade e o desenvolvimento sejam quase 

sempre privilegiados no embate com o ambiente! O direito ao 

desenvolvimento termina levando a melhor!  

 

PETBIOLOGIA: Em 1997 foi sancionada a Lei das Águas 

(Lei n 9.433). Após 16 anos, o que mudou sobre a situação 

dos nossos recursos hídricos acerca da distribuição, da 

poluição e do saneamento básico? A legislação ambiental 

vigente é suficiente para garantir a proteção dos recursos 

hídricos? 

 

Dr. Ney Bello: A Legislação Ambiental que cuida recursos 

hídricos me parece muito boa. O que é pífio é o grau de 

investimento público e de planejamento no setor. Num país, 

como o nosso, faltar água é um retrato de manifesta 

incompetência administrativa. Festejar a inauguração de 

programa de fornecimento de água por carro pipa, em pleno 

século XXI, é como estar feliz por fornecer rádio a pilha à 

comunidade!  

 

PETBIOLOGIA: Quais são os órgãos, em nível nacional, 

estadual e municipal, atuam na fiscalização dos crimes 

ambientais? 

 

Dr. Ney Bello: Polícias Federal e Estadual. São elas que devem 

coibir e combater o crime ambiental. No Maranhão existem 

delegacias especializadas tanto na área Federal quanto na 

Estadual. 

 

PETBIOLOGIA: Qual a importância da disciplina 

de Direito Ambiental para cursos das áreas biológicas e de 

outras ciências afins? 

 

Dr. Ney Bello: Fundamental. O biólogo e o oceanógrafo 

precisam conhecer a legislação aplicável aos seus objetos de 

estudo para desenvolver melhor suas pesquisas e organizar suas 

inserções na comunidade! É impossível ajudar a preservar o 

ambiente sem interdisciplinaridade. 

 

PETBIOLOGIA: O art. 225, Cap. VI da Constituição 

Federal (1988), aborda noções de direito ao meio 

ambiente, visando à qualidade de vida e não apenas o direito 

a vida, com o seguinte texto original: “Todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. Por que é tão difícil cumprir as leis no Brasil, 

tendo como exemplo esse artigo, que em tese, oferece a cada 

cidadão um ambiente adequado à vida? 

 

Dr. Ney Bello: Em primeiro lugar há de se repetir aqui todos os 

argumentos utilizados em respostas anteriores. É difícil cumprir 

este artigo por falta de estrutura, por deficiências estruturais que 

alteram as prioridades e por baixa educação ambiental. 

Por outro lado, abstratamente considerando o artigo, ele afirma 

um direito fundamental ao ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado. O que isso significa? A enorme relatividade do 

conceito faz com que também nesse terreno tenhamos muitas 

divergências acerca do que é exatamente esse equilíbrio 

necessário. 

Entrevista 

 
 

Por: Alinde Duarte Nascimento, Gustavo Pereira Lima e José Uilian da Silva 

http://lattes.cnpq.br/9181447007798771
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
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Nesta edição conversamos com o Professor Mestre Carlos Erick Brito de Sousa, para apresentarmos as linhas de pesquisa 

desenvolvidas por ele na Universidade Federal do Maranhão Campus Bacanga. 

Carlos Erick iniciou sua carreira com a graduação em jornalismo, porém, sempre apresentou interesse pela área científica. Nesse 

período, começou a cursar Biologia Licenciatura, pois estava constantemente interessado em notícias relacionadas à Biologia, e 

havia decidido buscar esta formação porque queria atuar na docência. Durante a graduação, participou do projeto Rived do MEC, 

que focava no uso de materiais didáticos dentro da temática tecnológica e na utilização de programas e jogos para o ensino em 

Biologia, sendo assim um projeto multidisciplinar. Desenvolveu ainda, na graduação, outras atividades de ensino, pesquisa e 

extensão relacionadas ao Ensino de Ciências e Biologia.  

No mestrado, foi orientado pelo Professor Doutor Antônio Paulino de Sousa, e entrou em contato com a relação existente entre 
o jornalismo, educação e divulgação científica, e como estes podem atingir o ambiente escolar. O professor ressalta que existe uma 

carência na área de divulgação científica, necessitando de mais atividades que promovam esta divulgação e de mais trabalhos 

acadêmicos que analisem estes processos, tendo em vista também o seu caráter educativo. Desde 2007, Carlos Erick realiza 

pesquisas na área de análise de produtos midiáticos voltados para a Biologia e qual a influência destes produtos para a educação. 

Atualmente desenvolve as seguintes linhas de pesquisa: Ensino de Ciências e Biologia; Mídia e Educação; Divulgação 

Científica e Educação. Faz parte do Laboratório de Ensino de Biologia da Universidade Federal do Maranhão Campus Bacanga, em 

parceria com a Professora Mestre Mariana Guelero do Valle. Além disso, é responsável pelas disciplinas de Estágio Licenciatura I 

(Ensino Fundamental) e II (Ensino Médio). Carlos Erick desenvolve projetos que visam o estudo da mídia, educação e divulgação 

científica, com ênfase no reconhecimento de como professores utilizam esses instrumentos, que são essenciais para o ramo da 

educação. Realiza também pesquisas voltadas para atividades de ensino de Ciências e Biologia em espaços não formais. Nas 

palavras do Professor Carlos Erick, as aulas práticas são essenciais para o ensino de Biologia, sendo um traço marcante no ensino 
desta disciplina, logo, é importante reconhecer a relação feita pelos alunos entre as aulas práticas e os assuntos teóricos abordados, e 

qual a influência na formação dos futuros profissionais. 

Carlos Erick cita que suas atuais parcerias são com alguns professores da UEMA, atuando como colaborador do Grupo de 

Pesquisa em Ensino de Ciências daquela instituição, coordenado pelo Professor Doutor Jackson Ronie Sá-Silva. Através desta 

parceria, há uma proposta, entre os professores da área de Ensino de Biologia das duas instituições, para a realização de uma 

integração entre os cursos de Licenciaturas de Biologia da Universidade Estadual do Maranhão e Universidade Federal do 

Maranhão. 

As perspectivas do Professor Carlos Erick são: prosseguir na sua linha de pesquisa durante o doutorado; ampliar o foco de suas 

pesquisas, analisando a utilização de produtos audiovisuais voltados para o ensino-aprendizagem de Biologia; e organizar em 

parceria com a Professora Mariana Valle um Grupo de Pesquisa em Ensino de Biologia na UFMA. 

 
 

 

 

 

Entre os dias 01 e 07 de outubro aconteceu em Recife, capital de Pernambuco, o XVIII Encontro Nacional dos Grupos PET 

(ENAPET), principal evento dos grupos PET no Brasil e o PET-Biologia da UFMA garantiu 100% de presença de seus alunos, 

incluindo bolsistas e não bolsistas. A temática do encontro foi “Maioridade PET: Identidade, Avaliação e Expansão”. Desde 2010, o 

PET vem passando por mudanças profundas devido ao lançamento da portaria MEC 976/2010, onde outros programas, como o 

Conexões de Saberes, foram agregados sobre a sigla PET. O encontro constou de momentos inspirativos, onde foram debatidos a 

identidade do programa e o papel da educação tutorial na universidade brasileira e também de espaços deliberativos em grupos de 

trabalho, que culminaram em uma assembleia geral.  

Os principais eixos discutidos foram a avaliação do Programa, e as leis que regem o PET, uma vez que estas se encontram defasadas 
e em não-conformidade com o contexto atual da educação superior brasileira. Essas demandas do PET vêm sendo discutidas 

internamente e repassadas à SESu e ao MEC ao decorrer dos últimos meses. Devido à ausência, por parte das instâncias superiores, 

de um retorno que satisfaça as necessidades dos integrantes para o funcionamento do atual Programa, surgiu no ENAPET a proposta 

de viabilizar uma Mobilização Nacional, que levará os grupos PET para uma reunião em Brasília nos dias 03 e 04 de dezembro/13. 

Essa mobilização junto ao MEC é uma resposta dos petianos de todo o país, que tem observado que cada vez mais o espaço do PET 

no quadro do ensino superior brasileiro vem sendo diminuído. O PET tem a potencialidade de trazer grandes conquistas para os 

alunos e instituições e, assim elevar o nível da Educação Superior no país. Não há atualmente nenhum programa do governo que 

possa substituir o PET em sua proposta de aliar a tríade que forma a universidade brasileira (ensino, pesquisa e extensão) com o 

modelo de educação tutorial. De modo geral, o que se espera éque os mais de 800 grupos PET possam manter-se em atividade 

contribuindo para uma melhor formação acadêmica aos alunos de graduação. 

Paralelo às discussões sobre o PET num contexto geral, houve também espaço para o encontro de petianos por áreas, onde o PET-
Biologia/UFMA teve a chance de trocar ideias e experiências com outros grupos PET de Biologia, Ecologia, Engenharia Florestal, 

entre outros cursos de graduação de diversas universidades. Nesse contexto, o nosso grupo pôde expor um pouco dos desafios de se 

trabalhar a educação ambiental no Maranhão, relatando a experiência do Projeto Raposa, onde se trabalhou a questão do lixo com a 

comunidade pesqueira no município de Raposa. Aproveitou-se também a oportunidade para distribuição das últimas edições do 

Boletim do PET, publicação que vem ganhando cada vez mais reconhecimento (e elogios) entre os PETs do Brasil. 

Os encontros do PET, de uma forma universal, possibilitam uma aprendizagem bastante efetiva, pois são espaços que concentram 

estudantes de vários cursos e áreas do conhecimento e de diferentes instituições, tornando viável a troca de experiências que 

contribuem, além do fortalecimento do programa, para a formação profissional dos alunos e tutores. 

Linha de Pesquisa Por: Elias da Costa Araujo Junior e Luciana Soares Lima 

PET na estrada 
Por: Andréia de Queiroz dos Santos Abreu Figueiredo e 

Brenda Hellen Izídio de Paiva 
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Em 2013 dezenas de acontecimentos foram destaques nos meios de comunicação. Mas uma vez, o cenário político e o 

meio científico atraíram os olhares e entraram para história. Vejamos algumas discussões que marcaram o ano: 
 

Marte de volta ao imaginário humano... 

Um dos projetos que poderá revolucionar o meio científico voltou à tona em 2013. Coordenado por John Grotzinger, a missão 

“curiosity” trouxe surpresas que aumentaram as suspeitas da famosa inquietação: existe ou não vida em marte? Tal impacto no 

meio científico é evidenciado porque a análise química de uma rocha perfurada pelo robô “Curiosity” 

confirmou que a superfície do planeta tem minerais e água em quantidades suficientes para sustentar a 

vida microbiana. Não ficou convencido? Não se preocupe! John Grotzinger explicou que o projeto 

liderado pela NASA já pode ser considerado um sucesso, pois entre os elementos químicos 

encontrados na rocha analisada estão o nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e carbono. 
Além disso, teores de argila foram registrados o que remete a disponibilidade de água. Vale ressaltar 

que a missão “curiosity” não tem o objetivo de encontrar vida em marte, e sim compostos orgânicos 

que tenham sido eventualmente preservados. Porém, nas palavras do coordenador do projeto: 

“Encontramos um ambiente tão benigno e propício à vida que se esta água estivesse disponível, alguém que estivesse em marte 

poderia bebê-la”. Como vimos, em 2013 o planeta misterioso voltou a atiçar o imaginário humano, e você? O que acha disso? 

O fim das geleiras dos Andes está próximo?   

Em 2013, um estudo realizado pelo Laboratório de Glaciologia e Geofísica Ambiental de Grenoble e 

publicado na revista Cryosphere ganhou os holofotes no cenário mundial. A pesquisa afirmou que a 

cordilheira do Andes perdeu de 30% a 50% das geleiras desde a década de 70 e que estas estão 

diminuindo ao ritmo mais acelerado nos últimos 300 anos. Foi mencionado que o degelo está ocorrendo 

em toda a região tropical dos Andes e que tem sido mais acentuado nas geleiras de baixas altitudes. O 

impacto dessa notícia decorre do fato da importância das geleiras de montanhas como sensíveis 
indicadoras de mudanças climáticas. 

Junho entra para a história... 
Não poderíamos esquecer as inúmeras manifestações que marcaram o mês de junho. Inicialmente, estas surgiram como forma de 

contestar os aumentos nas tarifas dos transportes públicos, porém outros motivos como a corrupção e obras superfaturadas fizeram 

com que as manifestações ganhassem grande apoio popular, tanto em diversas cidades do Brasil como no exterior. Segundo dados, 

84 % da população aprovou tal feito, que ficou marcado por atos de vandalismo e depredações. 

De volta ao retrocesso... 

Dados do Prodes (Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélites) e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) apontaram alta de aproximadamente 28% no corte de árvores na Amazônia em 2013. O número é, portanto, o mais 

elevado nos últimos quatro anos. Os maiores índices de desmatamento registrados pelo Prodes em 2013 foram nos Estados de Mato 

Grosso (52%) e Roraima (49%). A pergunta que fica é: quais os motivos do aumento das taxas de desmatamento na Amazônia? De 
um lado a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, acredita que as principais causas são as retiradas ilegais da madeira. Do 

outro lado, as ONGs ambientalistas atribuíram a alta à aprovação do Código Florestal. Com isso, o coordenador da campanha da 

Amazônia do Greenpeace, Márcio Astrini, fez um alerta ao dizer: “Os números não surpreendem”. "Todos os sistemas [de 

monitoramento] davam indicação disso." 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Retrospectiva 2013 
Por: Elias da Costa Araujo Junior 

ENAPET 2013 



Boletim do PET  nº 26   Dezembro/2013  p. 15 

 

pet.ufma.br/biologia 

 
 

3º Curso de Verão em Farmacologia – ICB-USP 

São Paulo - SP 
13/01/2014 - 24/01/2014 

 

III Curso de Verão em Biologia Celular e do 

Desenvolvimento 

São Paulo – SP 

13/01/2014 – 24/01/2014 

 

Curso de Verão em Biologia da Conservação e 

Manejo da Vida Silvestre 

Nazaré Paulista – SP 

14/01/2014 - 20/01/2014 
 

Curso – Auditoria Ambiental 

Curitiba – PR 

18/01/2014 - 26/01/2014 

 

Curso de Saneamento e Controle Ambiental 

Betim – MG 

18/01/2014 

XII Curso de Verão em Entomologia 

Ribeirão Preto – SP 

20/01/2014 - 31/01/2014 

XIV Curso de Verão: Genoma Proteoma e 
Universo Celular 

Ribeirão Preto – SP 

20/01/2014 - 25/01/2014 

 

Curso sobre Peixes e Equinodermos 

Ilha Grande – RJ 

24/01/2014 - 26/01/2014 

 

Road EcologyBrazil 2014 

Lavras – MG 

26/01/2014 - 28/01/2014 
 

Curso – Ecologia e Biologia em Campo 

Chapada dos Guimarães – MT 

27/01/2014 - 31/01/2014 

 

Curso de Extensão em Entomologia 

Curitiba - PR 

27/01/2014 - 01/02/2014 

 

 

 

 

XXX Congresso Brasileiro de Zoologia 

Porto Alegre – RS 

04/02/2014 - 07/02/2014 

 

Curso de Levantamento e Estudo de Flora 

Esmeraldas – MG 

08/02/2014 - 09/02/2014 
 

Curso – Consultoria Ambiental 

Belo Horizonte – MG 

08/02/2014 

 

Curso – Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde 

Caiscais – Portugal 

09/02/2014 - 12/02/2014 

 

XXXVII Congresso Paulista de Fitopatologia 
Botucatu - SP 

11/02/2014 - 13/02/2014 

 

Curso de Ferramentas de Ação Participativa 

Nazaré Paulista – SP 

21/02/2014 - 23/02/2014 

 

Curso – Ecologia e Biologia em Campo 

Chapada dos Guimarães – MT 

24/02/2014 - 28/02/2014 

 
Especialização – Gestão da Qualidade e 

Controle Higiênico-Sanitário de Alimentos 

São Paulo – SP 

01/03/2014 - 01/10/2015 

 

Conferência (Re) Pensar o Ecovalor das 

Embalagens 

Caparica – Portugal 

05/03/2014 

 

Curso – Animais Peçonhentos 

Várzea Grande – MT 
27/03/2014 - 29/03/2014 

 

Curso de Comunicação e Marketing Ambiental 

Betim – MG 

05/04/2014 

 
 

 

 

 

 
                                    A natureza não faz nada em vão 

 

Eventos 

Frase 

 

 

 

 

Aristóteles. 
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