
BIOTECNOLOGIA E AMBIENTE
Saiba como os avanços biotecnológicos podem ajudar a 
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variação na temperatura interna que 
permaneu elevada até mesmo a noite. 
A partir disso, um novo experimento 
foi realizado com 10 indivíduos 
monitorados dentro de uma câmara 
climática com a temperatura constante 
e sem incidência de raios solares, e mais 
uma vez foi observado o resultado que 
os lagartos estavam produzindo calor 
endogenemente através do metabolismo 

e gastos energéticos.
Agora, sabe-se 

que esses lagartos são 
ectotérmicos que realizam 
a endotermia no período 
reprodutivo. Para os 
pesquisadores envolvidos 
nesse estudo, esses 
lagartos estariam em meio 
caminho da ectotermia 
e da endotermia. Essa 
característica pode 

ser presente em outros gêneros de 
lagartos, o que abriu discussões sobre 
o surgimento da endotermia, pois isso 
poderia significar que essa regulação 
térmica seria uma relíquia evolutiva, 
contribuindo para a descoberta do 
ancestral comum entre os indivíduos 
que compartilham essa capacidade. 
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EDITORIAL

Prezados leitores,
É com alegria que divulgamos o primeiro Boletim do 
PETBio de 2016, tendo como tema norteador o ANO 
INTERNACIONAL DO ENTENDIMENTO GLOBAL 
(International Year of Global Understanding/IYGU) - que 
tem como objetivo difundir a ideia do agir localmente para 
mudar globalmente, ou seja, “agindo localmente acerca de 
problemas globais implica compreender a multiplicidade 
de formas em que o local e o global estão interligados” 
(http://www.global-understanding.info/pt/). O Boletim 
trará algumas dessas ações em seus artigos principais, 
discutindo nosso papel como elementos transformadores 
do nosso planeta. Além disso, trazemos ensaios e notícias 
de recentes avanços científicos. Agradecemos pela atenção 
e convidamos professores e alunos para divulgar suas ideias 
em nosso Boletim!

Boa Leitura!
Gisele Garcia Azevedo

Tutora do Grupo PET BIOLOGIA/UFMA

BOLETIM PETBIO UFMA
Ano 10, N. 35, Março de 2016

ISSN: 2237-6372

CORPO EDITORIAL

Realização
Grupo PET Biologia - UFMA

Supervisão geral
Prof.ª Dr.ª Gisele Garcia Azevedo

Revisores
Elda Ramos Macedo

Emilly Caroline dos Santos Moraes
Gabriela Cristina Fonseca Almeida

Kauê Nicolas Lindoso Dias
Marlla Maria Barbosa Arouche

Revisor do artigo
Prof.ª Dr.ª Gisele Garcia Azevedo

Diagramação
José de Ribamar Miranda da Silva Pereira

Kauê Nicolas Lindoso Dias
Lays Stheffânny de Oliveira Silva

Tainá Constância de França Pinto
Thalita Moura Silva Rocha

Thayrine Luane Martins Sardinha

CONTATO

E-mail
petbioufma@gmail.com

Site
petbioufma.wordpress.com

Facebook
facebook.com/petbiologiaufma

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Profª. Ma. Perpétua do Socorro S. Costa por ter aceitado 

participar desta edição do Boletim.

SUMÁRIO

Notícia

Ora quente, ora frio: a capacidade inédita 
de produzir calor dos lagartos teiús

Mairla Santos Colins  
Thalita Moura Silva Rocha

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Em geral, os répteis são associados 
à ectotermia por serem 
considerados animais de sangue 

frio, ou seja, animais que otimizam sua 
temperatura em função do ambiente. 
Porém, um recente estudo desenvolvido 
por brasileiros e canadenses no Instituto 
de Biociências da Universidade Estadual 
de São Paulo concluiu que o lagarto 
Salvator merianae, ou lagarto teiú, possui 
a capacidade de realizar 
a endotermia no período 
reprodutivo regulando sua 
própria temperatura através 
de processos metabólicos, 
características de animais 
endotérmicos (aves e 
mamíferos). 

Inicialmente foi 
feito um experimento 
com um casal de teiús em 
cativeiro, acompanhando 
a temperatura e a frequência cardíaca 
dos indivíduos durante um ano. Os 
teiús normalmente passam por um 
período de dormência durante quatro 
meses, e durante o experimento foram 
notadas temperaturas baixas em torno 
de 17ºC até emergirem no período 
reprodutivo, apresentando uma 

 Fonte: Pesquisa descobre que os lagartos teiús têm sangue quente. Disponível em http://agen-
cia.fapesp.br/pesquisa_descobre_que_os_lagartos_teius_tem_sangue_quente/22590/. Acessado 

em: 15/02/2016
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Fique por dentro

Para o ano de 2016, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
a educação, a ciência e a cultura) declarou o Ano Interncional do Entendimento 
Global, que envolve a reflexão em uma perspectiva mundial, visando um diálogo 
intercultural sobre a sustentabilidade do planeta, a preservação da natureza, 
o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e a consolidação da 
paz entre os povos, através da educação de qualidade para todos abrangendo 
a ciência, arte, cultura, comunicação e informação, construindo assim, 
sociedades inclusivas e integradas que compreendem a importância de se 
cuidar e preservar o planeta como um todo.

Este foi o tema escolhido para o Ano 10 do Boletim PETBio, como 
forma de explorar como avanços da Biologia podem auxiliar no desenvolvimento 
sustentável e na minimização dos impactos ambientais causados pelo ser 
humano, além de problematizar nossas ações, a fim de sensibilizar o leitor 
acerca do seu papel no meio ambiente.
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Um dos maiores e mais duradouros desafios ao desenvolvimento 
agrícola é garantir que as produções apresentem alta qualidade 
e sejam alcançadas em quantidade suficiente para suprir 

a demanda exigida pela população. Inúmeros fatores atuam em 
contramão a esse ideal, sendo a ação de pragas um dos mais relevantes e 
de maior preocupação por parte dos produtores; por essa razão, tem-se 

constantemente desenvolvido meios de combate e controle 
de organismos considerados pragas- em sua maioria 

insetos fitófagos1- nas culturas de interesse (os 
chamados meios de controle biológico). Tais 

meios consistem em técnicas que visam 
eliminar ou evitar a proliferação das pragas 
nessas culturas, porém muitos são apenas 
paliativos e apresentam efeitos colaterais 
danosos às pessoas, aos ambientes naturais e às 

próprias produções.
Com o advento da Revolução Verde2, 

os métodos de controle biológico manifestaram-
se na forma de pesticidas, herbicidas e Organismos 

Geneticamente Modificados (OGMs), sendo que muitos desses, apesar 
de largamente utilizados, prejudicam o equilíbrio dos ecossistemas 
próximos ao afetarem espécies não nocivas e causam efeitos adversos na 
saúde humana. Pretendendo substituir tais métodos danosos, cada vez 
mais produtores têm adotado técnicas que concordam com a agricultura 
sustentável, como a utilização de inimigos naturais nativos, agentes 
infecciosos, condicionamento alimentar das pragas e, mais recentemente, 
a aplicação do controle biológico por meio da conservação.

A premissa dessa técnica é a introdução de componentes - 
especialmente plantas - nativos das áreas próximas às culturas, visando 
simular as condições naturais daqueles ambientes e consequentemente 
incentivar a entrada de inimigos naturais das pragas, visto que em áreas 
virgens, ou seja, que ainda não foram modificadas pela ação antrópica, a 
incidência dessas pragas é consideravelmente menor devido à presença 
de seus inimigos. A conservação de vegetação nativa ainda favorece a 
heterogeneidade em meio às culturas e evita a proliferação excessiva 
de uma determinada espécie de praga, diferentemente da prática da 
monocultura, na qual a presença de apenas um tipo de vegetação cria 
o ambiente ideal para o crescimento explosivo da praga e não oferece 

as condições necessárias para que outros organismos, que atuam como 
inimigos naturais, estejam presentes.

Vegetais normalmente considerados “daninhos”, ou seja, 
indesejados, vêm a ser importantes aliados no combate às pragas 
agrícolas. A comunicação entre insetos dá-se principalmente por odores, 
os quais são liberados em grande parte por essas plantas e atuam como 
atrativos ou repelentes, sendo que vegetais com odores mais evidentes 
como o coentro, manjericão, hortelã e alecrim apresentam maiores 
efeitos ao proporcionarem uma grande diversidade de odores. Plantas 
de diferentes dimensões também são úteis uma vez que permitem a 
formação de microclimas favoráveis à colonização de várias espécies de 
insetos dentro das plantações e à formação de barreiras contra pragas e 
patógenos carregados pelo vento.

O controle biológico de pragas por meio da conservação 
pode ser aplicado tanto em pequenas quanto em grandes propriedades, 
visto que apresenta uma metodologia bastante simples e altamente viável 
em termos econômicos. Entretanto, os produtores devem estar atentos a 
quais espécies manter entre as culturas, pois de nada adiantaria cultivar 
vegetações que não são atrativas aos inimigos naturais das pragas ou 
que propiciem a maior proliferação desta, logo recomenda-se que 
esses produtores busquem auxílio de técnicos especializados, biólogos 
e engenheiros agrônomos. As aplicações são diversas e dependem da 
configuração da cultura, do ecossistema em torno, do 
que se está cultivando e dos organismos danosos. 
Porém, o fato de essa técnica apresentar 
custos mínimos, uma metodologia simples e 
contribuir em larga e pequena escala para a 
agricultura sustentável, torna-a promissora 
ao concílio dos interesses agrícolas e 
ecológicos.
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Pegada ecológica
Seu modo de vida deixa rastros no planeta!

Imagens: http://spaceelephant.com/celebrities/cracked-mud-texture/
http://www.properoils.co.uk/proper-oils-expands-with-the-acquisition-of-footprint-fuels/
http://solarviews.com/eng/earth.htm

Promover um melhor entendimento sobre o impacto global das ações locais que estimulem 
políticas inovadoras em resposta a grandes desafios, tal como as mudanças climáticas, é um dos 
objetivos do Ano Internacional do Entendimento Global. E uma das principais ferramentas que vem 

ao encontro desse objetivo é o que chamamos de pegada ecológica, do inglês footprint Ecological method, um 
instrumento de sustentabilidade que mensura a quantidade de recursos utilizados para atender a demanda de 
consumo de um indivíduo, cidade ou país. Em síntese, a pegada corresponde ao tamanho de áreas produtivas de 
terra e mar para gerar produtos, bens e serviços que utilizamos em nosso cotidiano. 

Criada por Wackernagel e Rees em 1996, a pegada Ecológica é fortemente vinculada ao conceito de 
capacidade suporte, definido como uma estimativa do número máximo de indivíduos de uma mesma espécie que 
o ambiente pode suportar, enfatizando o conceito de sustentabilidade. Esta metodologia tem como componentes o 
carbono, representado por áreas florestais capazes de sequestrar emissões de CO2; áreas construídas, simbolizando 
todo o território coberto por infraestrutura humana; as florestas, representando  toda extensão necessária para o 
fornecimento de produtos madeireiros como celulose e lenha; os estoques pesqueiros nos qual é estimado a partir da 
produção primária necessária para sustentar espécies marinhas e de água doce; também são analisados componentes 
como a extensão das áreas de cultivos e de pastagens. A Pegada ecológica é um dos três indicadores mais conhecidos para 
medir o impacto humano sobre os recursos naturais, as outras duas são a pegada de carbono e a pegada hídrica, em que a 
primeira mede a quantidade de CO2 emitida de forma direta ou indireta por ações humanas, e a segunda avalia o volume 
de água utilizada nos produtos consumidos e serviços utilizados por indivíduo ou por um país. 

Segundo a cartilha da WWF de 2013, a pegada ecológica brasileira é de 2,9 hectares globais por habitante, um 
pouco acima de média mundial de 2,7 hectares. Ou seja, se cada indivíduo adotasse hábitos brasileiros seriam necessários 
1,6 planetas para comportar toda a demanda utilizada, a média mundial é em torno de 1,5 planetas. Uma das críticas 
a essa ferramenta se refere à análise de recursos que só podem ser medidos por hectares. Portanto, recursos sólidos e 
quantidade de água, por exemplo, não são calculados, motivo pelo qual foram inventados os outros dois indicadores. É 
notado também um déficit na avaliação das dimensões sociais e econômicas desse impacto, como é o caso da Rússia que 
possui uma pegada maior que a da Áustria, entretanto a metodologia não apresenta as causas dessa diferença. Outra 
crítica se refere na restrição do cálculo apenas às categorias mais importantes sobre alguns itens individuais como a 
alimentação, habitação, transporte, bens de consumo e serviços, o que subestima o valor real da pegada.

Apesar das críticas, a pegada ecológica é considerada uma importante ferramenta pedagógica que pode 
sensibilizar o indivíduo a repensar seu estilo de vida, reforçando a prática dos pilares do consumo responsável: 
reduzir, reciclar e reutilizar, levando a refletir sobre ações alternativas que possam diminuir o impacto da pegada. 
Atitudes individuais tais como a escolha de produtos que compõe nossa alimentação, redução do consumo de 
eletrodomésticos, separar resíduos que possam ser reciclados, reduzir o consumo de energia e até mesmo diminuir 
a utilização de copos descartáveis e sacos plásticos podem ter grandes consequências positivas para um mundo 
mais sustentável.

Fontes: MOTA, José Aroudo. Valoração de ativos ambientais como subsídio à decisão pública. 2000. Tese de Doutorado. Centro 
de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília.
KITZES, Justin et al. Current Methods for Calculating National Ecological Footprint Accounts, Science for Environment & 
Sustainable Society. v. 4, n. 1, p. 1-9, 2007.
MADURO-ABREU, Alexandre et al. Os limites da pegada ecológica. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 19, 2009.
BRASIL, W. W. F. Pegada ecológica. Acesso em: 14 de fev. 2016, v. 25, 2013. Disponível em: <http://www.wwf.org.br/
natureza_brasileira/especiais/pegada_ecologica/?35722/Cartilha-Pegada-Ecologica>.
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Lays Stêffanny de Oliveira Silva 
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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Fontes: 
EMBRAPA. CONTROLE BIOLÓGICO POR CONSERVAÇÃO: uso de plantas atrativas. Direção: Kátia Marsicano. Produção: Cirlene Elias; Kátia Marsicano; José Tristão; Raquel Lemos; Ana Lúcia Ferreira; Irene 
Santana; Fernanda Diniz. Programa de televisão. 43’01”. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=QLVNfs1L0wc >. Acesso em fevereiro de 2016. 
BUENO, V. H. P. et al. Controle Biológico e Manejo de Pragas na Agricultura Sustentável.  Disponível em: < http://www.den.ufla.br/attachments/article/75/ApostilaCB%20(final).pdf >. Acesso em fevereiro de 
2016
MARIN, I. R. Produção em laboratório do agente de controle biológico Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera: Braconidae) criado em Diatraea saccharalis (Fabricius)(Lepidoptera: Pyralidae). São João da 
Boa Vista, SP.Monografia. Ciências Biológicas. Centro Universitario de la Fundación de enseñanza Octavio Bastos, 2004.

VIEIRA, E. A. Controle biológico de formigas cortadeiras como opção de manejo sustentável. PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP, v. 3, n. 3, p. 243-244, 2011.

Controle Biológico por Conservação:
Produção sustentável

Léo Nava Piorsky Dominici Cruz
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

1: Organismo que, em algum período de sua vida, alimenta-se de partes 
de vegetais.
2: Iniciativa internacional na década de 1960 que proporcionou a ampli-
ação das áreas cultiváveis e o desenvolvimento de tecnologias agrícolas 
com o discurso de “acabar com a fome no mundo”, intensificando a pro-
dução de alimentos mundial.

Imagens: Andreas Vilcinskas e 4shared
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ARTIGO

Sensibilização ecológica e social
Como a biotecnologia pode auxiliar nas 
decisões políticas e redução de 
impactos ambientais

Conferências como a Rio +20 e acordos entre nações sobre o compromisso com a redução 
de gases poluentes constituem um bom exemplo de como ideias podem se tornar práticas 
e tornar o desenvolvimento sustentável. Recentemente, o Conselho Internacional de 
Ciências (ICSU) juntamente com o Conselho Internacional das Ciências Sociais (ISSC) 
e o Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas (CIPSH) declararam que o 
ano de 2016 será o Ano Internacional do Entendimento Global. O tema busca promover 

políticas que sejam capazes de atingir todas as esferas da sociedade e gerar ações que tenham como princípios 
a sustentabilidade e uso consciente de recursos naturais (ANO INTERNACIONAL DO ENTENDIMENTO 
GLOBAL). A necessidade de discutir os efeitos dos impactos ambientais e do uso indiscriminado de recursos 
têm-se provado cada vez mais importante, visto que o número de acidentes e desastres ambientais tem sido 
cada vez maiores.  

Notícias como a do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, construídas por uma 
mineradora e localizadas em Ouro Preto, Minas Gerais, tem sido cada vez mais comum, trazendo em seu 
encalço, o sentimento de preocupação e atentando para o fato de que é preciso tomar-se atitudes radiais e 
desacelerar o uso desenfreado dos recursos naturais. Naquele instante, o Rio Doce era (e tem sido) impactado 
por uma lama acrescida de metais pesados, responsável por uma enorme destruição ecológica, social e 
econômica (AGOSTINO, 2015). Infelizmente, esse é só mais um exemplo de como as ações antrópicas, que 
não levam em consideração os aspectos ecológicos de um ecossistema, afetam a natureza e a sociedade, 
uma vez que fauna, flora, recurso hídrico e seres humanos foram diretamente afetados. Ainda pode-se 
citar eventos catastróficos como a explosão de uma plataforma de petróleo em 2010 no Golfo do México, 
responsável pelo vazamento de milhões de litros de óleo para o oceano (COSTA et al., 2012). Além disso, 
ações antrópicas são capazes de desencadear problemas sociais de proporções gigantescas, como fome, sede, 
acúmulo de dejetos e lixo, que contribuem com o aumento da disparidade social e preocupam organizações 
mundiais. Diante disso, qual a reação da mídia, política e sociedade? Quem será punido? Infelizmente, ainda 
não existem respostas para todas essas questões e isso significa que estamos a muitos passos de entender a 
importância do meio ambiente e respeito com a natureza.
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Emilly Caroline dos Santos Moraes ingressou no curso de Ciências Bioló-
gicas da Universidade Federal do Maranhão, modalidade Bacharelado, no primeiro semestre 
de 2013. Tornou-se bolsista do PET em julho de 2014. É estagiária do Laboratório de Genética 
e Biologia Molecular (LabGeM) e membro do Grupo de Estudos em Biotecnologia e Gené-
tica (BioGen), sob a orientação da Profª. Dra. Mayara Ingrid Sousa Lima, atuando na área de 
biotecnologia, com ênfase em design de peptídeos e técnicas de diagnóstico da 
Hanseníase. Possui interesse nas áreas de Biotecnologia, Genética, Imunologia, 
Microbiologia e Neurociência.
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Na tentativa de reduzir os impactos ambientais e diminuir 
essas diferenças sociais, surge a proposta do desenvolvimento susten-
tável, que visa atender as necessidades humanas sem esgotar os re-
cursos naturais, obtendo a capacidade de encontrar estabilidade entre 
economia, sociedade e meio ambiente (VÁSQUEZ, 2008). A longas 
penas e muito esforço, práticas que possuem valor integrado e conse-
guem abranger estes pilares têm ganhado espaço tanto no meio técni-
co-científico quanto na sociedade de maneira geral (ODA; SOARES, 
1998; GUIMARÃES; FILHO; CORREIA, 2008). Entretanto, a prática 
ainda está longe de ser tão bem compreendida e realizada como na 
teoria. Exatamente por esse motivo, nas últimas décadas, um olhar 
mais apurado tem-se voltado para a biotecnologia e seu potencial na 
redução de impactos ambientais, como mediador entre desenvolvi-
mento sustentável e economia (SOARES; NAVARRO; FERREIRA, 
2004)

A biotecnologia pode ser caracterizada como práticas que 
possuam aplicações científicas para garantir bens e serviços a partir 
do processamento de materiais e agentes biológicos (CONVENTION 
ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 1992; TORRES et al., 2000).  Por 
esse motivo, pode ser direcionada para contribuir de maneira positiva 
na diminuição da pobreza, conservação de recursos naturais, susten-
tabilidade e proteção ambiental através da colaboração entre países 
que visem acordos e promovam ideias que exaltem a importância 
de uma economia saudável aliada a práticas humanas e ambientais ( 
SOARES; NAVARRO; FERREIRA, 2004). Os benefícios dessa área do 
conhecimento trazem novos desafios às políticas governamentais que 
inclusive tem permitido o avanço consciente.

Por hora, as questões giram em torno do que pode ser 
realizado para prever e remediar impactos globais e quais as medi-
das biotecnológicas mais utilizadas para reduzir os impactos gerados 
pelas ações antrópicas.  Positivamente, a biotecnologia pode atuar em 
diversos setores, desde a ecologia até a agricultura e saúde, utilizando 
práticas sensíveis, específicas e, na maioria das vezes, de baixo custo, 
fator que contribui na promoção de suas práticas. Neste artigo são ex-
postos os setores que tem ressaltado a importância da biotecnologia 
como medida de reparo entre desenvolvimento sustentável e socie-
dade, além de serem acessíveis economicamente e estarem de acordo 
com padrões éticos.

Biorremediação e suas perspectivas: 
como reduzir a influência dos danos ambientais no 

ecossistema

O alto índice de lixões a céu aberto, aterros, lagos e mares 
contaminados são resultados da antropização descontrolada e afetam 
tanto o equilíbrio ecológico quanto a saúde dos humanos (GODEC-
KE; NAIME; FIGUEIREDO, 2012). Diante disso, um dos maiores 
desafios das últimas décadas tem sido lidar com o crescimento popu-
lacional e a quantidade de resíduos sólidos gerados pelos seres huma-
nos, uma vez que o descarte incorreto desses resíduos é responsável 
pelos altos níveis de poluição e contaminação ambiental (FRANÇA; 
RUARO, 2009). 

Na tentativa de diminuir o impacto causado pelo acú-
mulo e despejo inadequado desses resíduos, algumas medidas foram 
propostas pela comunidade científica e por órgãos públicos voltados 
para a problemática do descarte incorreto e excessivo de lixo (LIMA, 
2002). Leis e determinações regulatórias foram aprovadas para barrar 
a abertura de novos lixões e instigar a busca por tecnologias capa-
zes de reverter ou minimizar os problemas gerados pela disposição 
errônea desses resíduos. Medidas de remediação tradicionais, como 
compostagens e incinerações, não são capazes de reduzir os níveis de 
concentração da poluição em locais contaminados por metais pesa-
dos, por exemplo; e por este motivo a biorremediação tornou-se uma 
alternativa promissora (SCHENBERG, 2010). 

ARTIGO

A biorremediação é uma das rotas biotecnológicas mais 
bem estudadas dos últimos anos. Isto deve-se ao fato de que as suas 
técnicas se apresentam como uma solução adequada na redução de 
contaminantes ambientais. A mesma compreende no emprego de or-
ganismos vivos e/ou modificados, microrganismos – na maioria dos 
casos – para o tratamento de locais poluídos, destacando dentre estes, 
água e solos (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1997). É importante des-
tacar que neste processo os poluentes orgânicos são transformados 
pela ação de microrganismos naturais daquela área com potencial de 
degradação, sofrendo um processo de decomposição.

O ponto chave na utilização desses organismos consiste 
no fato de que bactérias, fungos e protozoários obtém energia a partir 
da degradação das substâncias poluentes e esses substratos são a fonte 
alimentar desses microrganismos (SILVA; SANTOS; GOMES, 2014). 
A maior parte dos compostos biodegradáveis advém do petróleo e 
derivados, agrotóxicos, corantes, polímeros e fármacos, conhecidos 
como xenobióticos – moléculas de difícil degradação (GAYLARDE; 
BELLINASO; MANFIO, 2005; SILVA, SANTOS; GOMES, 2014).

Por apresentar inúmeras vantagens tais como: competên-
cia em áreas distintas, capacidade de degradar substâncias tóxicas e 
perigosas, substituição dos materiais químicos e físicos antes utili-
zados na remediação e baixo custo, os processos de biorremediação 
também são conhecidos como um dos pilares da bioeconomia, vis-
to que é uma prática economicamente viável e apresenta resultados 
satisfatórios em relação a descontaminação das áreas tratadas (GIL-
LESPIE; PHILP, 2013).  Destacam-se dentro das tecnologias de bior-
remediação as práticas in-situ e ex-situ. A primeira, está relacionada 
a biodegradação das substâncias poluentes no local contaminado, 
descartando a necessidade de escavação da área. E a última, acontece 
quando o espaço contaminado é retirado do seu local de origem para 
ser tratado externamente (MACEDO; BERBERT, 2002; ANDRADE; 
AUGUSTO; JARDIM, 2010).

As técnicas empregadas na biorremediação ganharam 
uma infinidade de aplicações, mas ainda apontam alguns desafios e 
particularidades. Em virtude disso, estudos sobre o potencial de no-
vos microrganismos são cada vez mais necessários e é preciso incluir 
a ação dos fatores abióticos nesses processos. Levar em consideração 
um conjunto de fatores na escolha da técnica usada como as particu-
laridades da área, além da espécie de contaminante encontrado é in-
dispensável e acarreta na multidisciplinaridade entre diferentes áreas 
do conhecimento.

Agropecuária: a arte de aumentar a 
produtividade, reduzir custos e driblar desafios

A agropecuária é uma das atividades mais antigas dos se-
res humanos e reúne aspectos relacionados tanto a agricultura quanto 
a pecuária, representando uma das áreas do setor de bens e consumos 
primários. Desde os primórdios, essa atividade é necessária para pro-
mover recursos alimentares na quantidade adequada para suprir os 
agricultores e suas famílias. Porém, com o crescimento exponencial 
da população, garantir alimentação a todos os habitantes do planeta 
tornou-se uma tarefa cada vez mais complicada, especialmente nos 
países em desenvolvimento, onde muitas pessoas ainda sofrem com a 
fome (COSTA, M. A. et al., 2011). Diante desse cenário, os órgãos go-
vernamentais juntamente com pequenos e grandes produtores alia-
ram-se a pesquisadores para tentar solucionar os desafios causados 
pelo aumento dos consumidores em relação aos recursos disponíveis.

 Com o advento da biotecnologia, inúmeras técnicas têm 
sido propostas na tentativa de sanar essas dificuldades e tornar a agro-
pecuária um setor cada vez mais produtivo. Dentro dessas medidas 
destacam-se os transgênicos vegetais e melhoramentos genéticos 
animais, que contribuem significativamente para a redução de custos 
nos processos industriais e suportam a qualidade dos produtos que 

chegam às mesas dos consumidores (FARIAS, 2011). Por esse mo-
tivo, atualmente, a agropecuária é um dos serviços que mais geram 
lucros no Brasil, responsável por grande parte do Produto Interno 
Bruto (PIB) e pela geração de empregos.

Com relação às tecnologias dos transgênicos vegetais se 
sobressaem o desenvolvimento de organismos resistentes a herbici-
das, insetos, bactérias e fungos (BROOKES; BARFOOT, 2005). De 
um modo geral, a flora altamente diversa permite que as técnicas de 
melhoramento sejam abrangentes, específicas e muito funcionais, 
partindo da ação de marcadores moleculares e aumento da disponi-
bilidade de genes que contribuam para qualidade desses organismos 
(LOMBARDO; COPPOLA; ZELASCO, 2016). A engenharia genéti-
ca é apontada como uma das protagonistas no desenvolvimento de 
cultivos de milho, soja e feijoeiros tolerantes a condições adversas 
e dotados de suplementos nutricionais. A adoção dessas técnicas é 
importante para driblar as dificuldades de cada cultivo, permitindo 
uma produção de larga escala e o barateamento desses processos e, 
por consequência, a redução dos preços comerciais desses produtos 
(VÁSQUEZ, 2008). 

O aumento da população e a exigência por 
alimentos cada vez mais seguros e produzidos de 
maneira sustentável, pressionam a agropecuá-
ria a tornar-se eficaz e precisa. No melhora-
mento genético animal, os avanços giram 
em torno da clonagem e inseminação 
artificial, técnicas que permitem repro-
dução e seleção de animais destacando 
atributos genéticos interessantes para 
a produção de alimentos, como por 
exemplo, vacas produtoras de leite 
(BOREM; MILACH, 2008). No cená-
rio mundial, o Brasil é um forte produ-
tor de embriões in vitro, que permite a 
seleção de linhagens mais fortes e toleran-
tes a doenças. Além de todos esses fatores 
positivos, essas aplicações são importantes em 
um âmbito sustentável, pois permite que essas 
biotécnicas gerem cada vez menos impactos ambien-
tais (COSTA, M. A. et al., 2011).

Para que a agropecuária consiga driblar esses desafios ine-
rentes a produtividade e sustentabilidade é necessário que a ação dos 
produtores alcance toda a cadeia mercantil. Por esse motivo, a adoção 
de atividades que englobem marketing e expansão do conhecimen-
to em relação as tecnologias devem ser cada vez mais exploradas. A 
difusão dos ganhos não só econômicos, mas também sustentáveis e 
de propriedade intelectual são importantes para a sensibilização da 
sociedade em relação à biotecnologia e implementação de uma cultu-
ra baseada nas premissas do desenvolvimento sustentável (FARIAS, 
2011; COSTA, M. A. et al., 2011). 

É evidente o sucesso entre biotécnicas, agropecuária e 
sustentabilidade, passando desde o melhoramento no cultivo de 
plantas até os animais geneticamente modificados, garantindo, além 
de um forte setor econômico, a possibilidade de um desenvolvimen-
to sustentável por reduzir impactos ambientais e sociais, visto que a 
quantidade de alimentos disponíveis, embora nem sempre dividida 
de forma igualitária, torna-se apropriado a todos os habitantes do 
planeta Terra.

Biotecnologia e saúde: perspectivas e desafios da 
medicina personalizada

O aumento no número de enfermidades, bem como as 
particularidades de cada doença, exigiu a necessidade de diagnóstico 
e tratamento das mesmas e permitiu o avanço nas pesquisas voltadas 

para descobrir os mecanismos de tais doenças e, por conseguinte, re-
pará-las. Em virtude disso, biotecnologia e saúde sempre foram duas 
grandes aliadas na promoção de uma medicina mais eficaz e precisa 
(FREIRE; GLOGHER; CALLIL, 2014). Todas as rotas utilizadas para 
melhorar a medicina possuem, portanto, a biotecnologia como peça 
fundamental. Dentro desse espectro, pode-se incluir desde a desco-
berta e produção de antibióticos até os primeiros passos rumo a me-
dicina personalizada.

Atualmente novos desafios são propostos à área da saú-
de, incluindo as indústrias farmacêuticas – grandes responsáveis 
pela produção e venda das drogas, vacinas e antibióticos disponíveis 
– até os setores de engenharia que abrangem o desenvolvimento de 
equipamentos e softwares utilizados na clínica. Exatamente por esses 
motivos, os setores médico e farmacêutico ganharam um espaço no-
tável, sendo responsáveis por arrecadar cerca de US$ 751 bilhões em 
2009 (ARAGÃO, 2011). O complexo econômico industrial da saúde 
também é fundamental na elaboração de pesquisas científicas com 
diversos fins, como a ação de organismos patogênicos, elucidação de 

vias do mecanismo de células cancerígenas, entre tantas ou-
tras possibilidades, e por outro lado um mercado que 

garante milhões de empregos, e aumenta anual-
mente a perspectiva da demanda de mão de 

obra (GADELHA, C. A. G. et al., 2003).
Desde a descoberta da estru-

tura do DNA em 1953, por Watson e 
Crick, a ciência atingiu patamares nun-
ca antes alcançados e o setor de saúde 
contribuiu e se beneficiou muito dos 
desses avanços. Hoje, técnicas como a 
do DNA recombinante, terapia celular 
e gênica tomam um espaço cada vez 

maior na melhoria dos tratamentos. 
E esse potencial de ação da biotecnolo-

gia atrai muitas indústrias e investidores 
privados, fator crucial na produção de kits 

de reagentes e queda no custo de exames de 
diagnóstico para os mais variados tipos de doença 

(REIS, C. et al., 2009).
Mesmo com todas as dificuldades burocráticas e 

financeiras que envolvem o país, o Brasil é um dos países que mais 
investe dinheiro público nas pesquisas para o desenvolvimento de 
fármacos, vacinas e terapias, tornando a associação de biotecnologia 
e saúde um sucesso (FERRER, M. et al., 2004). A redução dos cus-
tos dos diagnósticos foi importante para permitir que testes rápidos 
sejam desenvolvidos, podendo ser levados a população e realizados 
sem a presença direta de um laboratório, além de serem tão sensíveis 
e precisos como os testes convencionais.  A redução no número de 
procedimentos que envolvam cirurgias também se tornou possível 
graças a ensaios com marcadores moleculares.

As perspectivas giram em torno da produção de mais 
testes com biomarcadores que detectem precocemente as doenças, 
sendo significativamente mais baratos e abreviando o tempo de de-
senvolvimento de enfermidades (NAGLE, T. et al, 2003). A medicina 
personalizada é, portanto, uma promessa cada vez mais perto de ser 
alcançada; e a possibilidade de adequar tratamentos aos perfis dos 
pacientes apresenta-se como uma das mais promissoras descobertas 
no campo da saúde, marcando uma nova era na história dos diag-
nósticos (REIS, C. et al., 2009). Drogas que possuam arranjo especí-
fico para atacar um gene específico ou mecanismos moleculares que 
inibam vias prejudiciais à homeostase do paciente, ainda requerem 
um número grande de pesquisas e, mesmo assim, a sua aplicabilidade 
seria custosa. Por esse motivo ganham valor as ferramentas eficazes 
e de baixo custo para que esses tratamentos estejam disponíveis para 
os países mais pobres.

A biotecnologia pode ser 
caracterizada como práticas que 

possuam aplicações científicas para 
garantir bens e serviços a partir do 

processamento de materiais e 
agentes biológicos.
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As questões éticas relacionadas às pesquisas na área da 
saúde são muito discutidas e é necessária a cooperação entre as mais 
variadas áreas do conhecimento para assegurar que esses testes e no-
vos avanços sejam desenvolvidos levando em consideração os aspec-
tos éticos e respeitando as regulamentações sobre esses parâmetros. 
Nesse sentido, um ponto relevante dessas discussões é estabelecer 
modelos econômicos que sejam capazes de suportar e viabilizar fi-
nanceiramente essas terapias. Espera-se que as novas tecnologias 
aumentem a quantidade de compostos terapêuticos e que ofereçam 
conhecimento sobre as causas das doenças e seus diagnósticos, tare-
fa que requer a descentralização do conhecimento sobre as técnicas 
e princípios importantes para o sucesso dessas novas e promissoras 
ferramentas.

Conclusão

A correlação entre a tríade sociedade, biotecnologia 
e política será capaz de promover um desenvolvimento tecnológico 
acompanhado tanto de potencial comercial quanto de sustentabilida-
de. Entretanto, um dos primeiros passos para realização dessa relação 
é reconhecer as dificuldades e mudanças que precisarão ser refeitas 
ao longo deste caminho. A Biotecnologia é um desafio científico, e 
mais que isso, usá-la a favor da biodiversidade e controle dos recursos 
naturais torna-se mais desafiador ainda. Para tanto, é necessário um 
compromisso das organizações internacionais e inclusão dos países 
subdesenvolvidos nos investimentos das tecnologias derivadas da 
biotecnologia, visando o melhor entendimento de técnicas apuradas, 
biossegurança e bioética. Os países emergentes devem ter acesso as 
tecnologias de última geração, adaptadas para a alta biodiversidade 
que possuem. Assim, a aplicabilidade dessas ferramentas assegura o 
suporte para ultrapassar os desafios ambientais do presente e impedir 
impactos ambientais futuros. 

Na agropecuária, a biotecnologia é conduzida para o au-
mento da produtividade agrícola e animal, melhoria e incremento 
de caraterísticas genéticas, como novos genomas, e claro, redução de 
custos. Desse modo, as ferrameantas biotecnológicas utilizadas por 
esse setor são fundamentais para a qualidade dos produtos e resistên-
cia a doenças, fatores que garantem a segurança alimentar que per-
manece aumentando ao longo dos anos.

A biorremediação aponta um caminho com inúmeras 
possibilidades de minimização dos danos ambientais causados pela 
ação humana, como despejo de lixo inadequado e contaminação de 
solos e água, tanto superficiais quanto subterrâneas. O potencial dos 
microrganismos encontrados na natureza é uma fonte enriquecedora 
de conhecimento e a descoberta desses organismos e suas aplicabili-
dades são essenciais na busca pela redução, remediação e prevenção 
de impactos nocivos à natureza.

Na área da saúde, a biotecnologia tem proporcionado o 
desenvolvimento de testes diagnósticos cada vez mais simples e ba-
ratos, drogas mais precisas e eficazes, além da possibilidade de trata-
mentos que sejam adaptados ao perfil de cada paciente.  Exatamente 
por isso, a medicina é uma das áreas mais largamente beneficiadas 
pela relação entre aplicações biotecnológicas e desenvolvimento in-
dustrial, despertando o interesse de entidades públicas e privadas, e 
sendo responsável pela movimentação de bilhões de dólares na eco-
nomia mundial.

As inúmeras relações traçadas pela biotecnologia podem 
trazer benefícios, alguns com uma capacidade rápida de mudança e 
outros não tão bem compreendidos e aceitos. Nesse sentido, a co-
munidade científica possui como desafio buscar e entender quais e 
como avanços podem, de fato, aliar sustentabilidade e economia. O 
aumento de processos que adotem como base a utilização de recursos 
renováveis e uma política que seja capaz de abranger o compromisso 
sobre os impactos ambientais é crucial para restauração do equilíbrio 

homem-natureza. Respeitar os avanços científicos, a disparidade en-
tre países mais e menos desenvolvidos, bem como os ecossistemas é 
essencial para a homeostase do planeta e poderá garantir que notícias 
como a da morte do Rio Doce sejam cada vez menos frequentes e que 
as futuras gerações consigam desfrutar do belo paraíso que este pla-
neta nos oferece, com maior qualidade de vida e menor desigualdade 
social.
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Atualmente, a humanidade está em um jogo desmedido e sem precedentes, apostas altas são feitas em nome do 
desenvolvimento e do progresso, arriscando o clima mundial, os ecossistemas e a biodiversidade. Em resposta as atitudes 
negligentes com os recursos naturais explorados, a poluição passou a ser um grande obstáculo a partir do momento que 

afetou diretamente os ambientes, pois o manejo irregular desses recursos pode acarretar em perdas enormes e grandes impactos 
ecológicos. Com isso, a poluição se tornou um problema de preocupação mundial, o que influenciou o aumento de pesquisas 
voltadas para remediação das ações causadas, dando espaço para a biorremediação.

A biorremediação é a utilização de seres vivos para retirar ou reduzir potencialmente os poluentes em um dado local 
e abrange técnicas não-convencionais seguras e eficientes, desde que a metodologia e as metas sejam adequadas. Geralmente são 
utilizados micro-organismos e plantas, pois esses seres possuem a capacidade de acumular e de reduzir o teor de toxicidade de 
várias substâncias através de mecanismos fisiológicos.  Essas técnicas são utilizadas em locais onde é comprovada a poluição ou 
contaminação por substâncias ou resíduos, como os metais pesados,  o que pode ocorrer de forma natural ou acidental. Dentro dos 
processos realizados, destaca-se a ação da biorremediação em lugares afetados.

A partir de determinadas concentrações, os metais pesados tornam-se extremamente nocivos aos seres vivos, porém 
alguns seres   possuem mecanismos de defesa que são úteis nos processos biotecnológicos. Existem microorganismos como bactérias, 
fungos e leveduras, que conseguem internalizar íons metálicos através de processos de transporte ativo (bioacumulação) e outros 
por transporte passivo conseguem aderir íons metálicos na superfície celular (bioabsorção), e esses processos são amplamente 
utilizados em tratamento de solos contaminados ou efluentes. Os metais acumulados ou absorvidos podem ser recuperados por 
tratamentos com ácidos ou incineração dos micro-organismos utilizados. 

Além desses seres, há plantas que conseguem acumular mais de 40% dos metais pesados presentes em um ambiente, 
como a Brassica juncea. A acumulação de metais pesados por plantas, ou fitorremediação, é considerada uma escolha eficaz e 
interessante para limpeza de corpos d’água contaminados. Como exemplo, essa estratégia foi utilizada após o acidente nuclear 
em Chernobyl, na Rússia. Esses organismos eucarióticos produzem peptídeos como a glutationa, metalotioneínas (MT) e 
fitoquelatinas (PC), que na presença de concentrações altas de metais pesados, ligam-se aos íons metálicos e os sequestram em 
uma forma completamente inativa. Contudo, as plantas hiperacumuladoras apresentam o desenvolvimento lento e os controles 
genéticos envolvidos na acumulação de compostos não são claros. 

Uma forma de obter sucesso nos processos de biorremediação seria, através da engenharia   genética, é inserir genes de 
plantas em bactérias, construindo uma nova linhagem bacteriana potencialmente eficaz nos processos de remediação biológica. 
Um exemplo disso é a clonagem da bactéria Escherichia coli sintéticas que codificavam peptídeos análogos a fitoquelatinas com 
um grande potencial de ligação em íons metálicos. Outra forma seria o melhoramento genético de organismos resistentes, como a 
bactéria Cupriavidus metallindurans, encontrada em solos e águas com alto teor de metais. A resistência dessa bactéria se dá graças 
a dois megaplasmídeos que trabalham em um mecanismo que detoxifica o citoplasma da bactéria, mas não pode ser utilizado na 
biorremediação. Porém, ao introduzir genes responsáveis pela imobilização de íons metálicos, seria possível aproveitar-se dessa 
alta resistência.

A biorremediação, além de ser uma estratégia importante de recuperação e proteção, é uma forma de pagamento e 
compromisso social. Para que essa área obtenha sucesso é necessário que haja estudos a cerca das técnicas utilizadas, 
a fim de obter resultados satisfatórios com o uso correto de microorganismos nas dadas situações específicas. 
Além disso, é crucial um conhecimento mais vasto a cerca da biodiversidade de microorganismos e plantas, 
assim como suas vias fisiológicas e bioquímicas, visando descobrir a relação de resistência entre determinado 
organismo e determinado composto, desse modo, aumentando a contribuição para o desenvolvimento 
sustentável.

    
               Biorremediação
          Recuperação e proteção

Fonte: BENTO, F. M. et al. Bioremediation of Soil Contamined by Diesel Oil. Brazilian Journal of Microbiology, v. 34, n. Suppl. 1, p. 65–68, 2003. 
ANA CLARA GUERRINI SCHENBERG. Biotechnology and sustainable development. Estudos Avançados, v. 24, n. April 2008, p. 7–17, 2010. 
TONINI, R. M. C. W.; REZENDE, C. E. DE; GRATIVOL, A. D. Bacterial Biodegradation of Petroleum and Oil Compounds. Revista Virtual de 
Química, v. 3, n. 2, p. 78–87, 2011.

Mairla Santos Colins
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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A atividade pesqueira no mundo foi considerada 
extrativista e artesanal até as décadas de 1950-1960, 
sendo classificada como extrativista do setor primário. 

Com o rápido crescimento populacional e a busca por novas 
técnicas para a obtenção de alimento, o mar estaria em uma 
iminente crise exploratória. Porém, a maricultura surge 
como uma alternativa sustentável para evitar a remoção de 
espécimes de seu habitat natural para que sejam utilizadas 
industrialmente seja, para a alimentação ou para outros fins, 
reduzindo os impactos ambientais gerados. A maricultura 
consiste na capacidade de produzir, artificialmente, animais 
marinhos, sendo eles protistas clorofilados, moluscos, 
artrópodes ou peixes. Dentre as possibilidades de produção, 
as mais exploradas são o cultivo de algas (algacultura), 
cultivos de ostras (ostreiculturas), cultivo de camarão 
(carcinicultura) e cultivo de peixes (piscicultura). No Brasil, 
dentre as espécies cultivadas, destacam-se algas vermelhas 
(Kappaphycus alvarezii), mexilhões (Perna perna),  ostra-
do-pacífico (Crassostrea gigas), vieiras (Nodipecten 
nodosus), o camarão branco (Litopenaeus vannamei), e o 
peixe Bijupirá (Rachycentron canadum). As principais áreas 
produtoras do país localizam-se no sul, sudeste e nordeste.

Os modelos de extração animal desenvolvidos 
durante a história extraíam os recursos naturais sem se 
preocupar com a extinção de espécies, com o equilíbrio 
ambiental e a manutenção da biodiversidade o que, por décadas, 
está gerando um desequilíbrio no ambiente. Os ecossistemas 
marinhos vêm sofrendo com a urbanização e com a ação 
antrópica, diminuindo a variedade de espécies, prejudicando 
não só a fauna como os indivíduos que necessitam delas para 
a sua subsistência. Nesse cenário, a maricultura apresenta-
se como uma alternativa sustentável para a utilização dos 
recursos marinhos. Para que o mecanismo funcione de maneira 
efetiva é necessário que ele esteja baseado em três princípios: 
obtenção de lucro, preservação ambiental e desenvolvimento 
social. Os pilares da maricultura pretendem contribuir para 
manter a remoção dos recursos de maneira equilibrada. 

A maricultura apresenta aspectos positivo e negativos. 
Ela pode se tornar negativa, pois  ocasiona a remoção ou 
deslocamento de algumas áreas extrativistas, comprometendo 
o trabalho local dos beneficiados, pode violar a propriedade 
comum, pois necessita de áreas públicas para que o cultivo seja 
realizado, pode gerar impactos nas populações bentônicas e 
modificações do cenário socioambiental das regiões. Porém se 
torna uma alternativa positiva, pois aproveita os recursos locais 
e os reverte em mecanismos de obtenção de renda, possibilita 
a criação de empregos e a capacitação dos moradores locais, 
atrai novos investimentos para a região e, através da dinâmica 
do processo, minimiza os efeitos ambientais, pois a remoção 
dos animais segue algumas regras de segurança para evitar o 
descontrole das populações. As fazendas marinhas que abrigam 
os animais cultivados funcionam como “lotes” cercados com 
redes formando retângulos, quadrados ou esferas (variam de 
acordo com a espécie cultivada e o tamanho necessário para 
abrigar as populações) em algumas regiões específicas dos mares 
que permitem a passagem de correntes marinhas, mas impedem 
que os indivíduos saiam da região demarcada, dependendo 
do tamanho da malha das redes. Para que a sustentabilidade 
seja atingida algumas ações determinantes são necessárias, 
dentre elas evidenciam-se a criação de condições favoráveis 
para o uso dos recursos naturais, das instalações e da mão 
de obra, o reaproveitamento e o beneficiamento dos resíduos 
gerados e a racionalização do uso do local e da matéria-prima.

 Ainda que os métodos sejam promissores, necessita-se 
de leis e rigorosas fiscalizações em regiões que abriguem fazendas 
marinhas, para que a maricultura não se torne uma maneira 
de lucrar sem responsabilidade ambiental. As novas maneiras 
de extrativismo marinho, sejam elas artesanais ou industriais, 
devem primeiramente se preocupar com a conservação das 
espécies nativas e com os problemas que novas espécies 
inseridas em ecossistemas já existentes podem ocasionar. 
Danos ambientais irreversíveis tanto para os biomas marinhos 
quanto para os indivíduos que dependem dos resultados da 
pesca modificariam toda a estrutura socioambiental do planeta.

Sobrepesca: os efeitos da pesca excessiva 
na dinâmica dos ecossistemas marinhos

 
Thalita Moura Silva Rocha

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

De acordo com ecologistas marinhos, a sobrepesca é a 
maior ameaça aos ecossistemas marinhos atualmente. 
Como ocorre? Peixes e outros organismos são capturados 

em um ritmo mais rápido do que podem se reproduzir. Segundo 
estudos realizados pela rede WWF - World Wide Fund of 
Nature (Fundo Mundial para a Vida Selvagem), publicados 
no relatório intitulado “Living Blue Planet Report” (Relatório 
Planeta Azul Vivo), em apenas 40 anos, a biodiversidade marinha 
foi reduzida em cerca de 49%, tendo a pesca excessiva papel de 
destaque. No topo da ocorrência da sobrepesca estão os métodos 
insustentáveis, cujo impacto é exorbitante sobre o funcionamento 
dos ecossistemas marinhos. Os avanços desenvolvidos em 
equipamentos e métodos de pesca durante as últimas décadas 
tornaram possível a captura de maiores quantidades e em 
lugares nunca explorados anteriormente. É esse acesso que tem 
aumentado a pressão sobre os recursos haliêuticos¹ e contribuído 
para o declínio das unidades populacionais e destruição 
de habitats marinhos. As consequências disso são globais.

As práticas de pesca excessiva, além de causar perda 
da riqueza de espécies, causam destruição sobre espécies ‘não 
alvo’. No caso da pesca de camarão, por exemplo, que é pesca de 
arrasto², os navios jogam fora cerca de 80-90% dos espécimes 
capturados acidentalmente. A cada quilo de camarão capturado, 
nove quilos de outros animais são desperdiçados. A fim de 
diminuir a quantidade de organismos desperdiçados e a pressão 
sobre determinadas espécies, o número de culturas em viveiros 
tem crescido (aquicultura). Mas esse tipo de cultivo ainda gera 
muitas dúvidas sobre ser realmente uma solução. Muitos peixes 
que são cultivados nos viveiros, por exemplo, são carnívoros 
(de maior valor comercial, como o salmão) e se alimentam de 
peixes pequenos. Ou seja, para alimentar esse tipo de peixe em 
viveiros, é necessária a captura de peixes de ‘baixo valor’ o que 
consequentemente ocasiona  impactos sobre essa espécie. Outro 
infortúnio é que muitas vezes, para que instalações de aquicultura 
sejam construídas, áreas de mangue são escavadas e substituídas por 
lago, o que acaba por eliminar habitats de muitos outros animais.

A sobrepesca não ameaça somente espécies 
direcionadas à alimentação, mas também espécies que não são 
alvo. Como exemplo pode-se citar os tubarões, que são alvos de 
pesca acidental por arrasto. Atualmente, cerca de 135 espécies de 
tubarões encontram-se na lista de espécies ameaçadas de extinção 
da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). 
Além da ameaça por pesca acidental, os tubarões também são 
alvo da pesca comercial no mercado asiático por suas barbatanas, 
o que possivelmente alavancou o declínio de cerca de 80% das 
populações destes animais em todos os oceanos do mundo.

Em face das alterações nos níveis de pesca dos 
ecossistemas marinhos, pode-se categorizar que esse declínio 
da diversidade marinha esteja ocorrendo em, basicamente, três 
níveis: perda de diversidade genética, perda da diversidade de 
espécies e perda de diversidade funcional. Ambas enfraquecem 
a capacidade de determinada população se adaptar. Os processos 
biológicos que influenciam as relações entre os organismos, 
espécies e comunidades têm implicações nas reações em cadeia 
que organiza toda a biodiversidade do planeta. O efeito que 
determinado organismo sofre, necessariamente vai atingir outros 
organismos que têm contato com o mesmo. Com a perda de 
predadores de topo, por exemplo, outras espécies de crescimento 
mais rápido predominam, como peixes que se alimentam de 
plâncton, crustáceos e moluscos, o que irá levar a mudanças 
potenciais e irreversíveis aos ecossistemas oceânicos. É a velha 
história do efeito dominó da perda de biodiversidade.... Nenhum 
organismo é afetado sem afetar a cadeia em que está inserido.

Fontes:
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PAULY, Daniel; ZELLER, Dirk. Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are higher than reported and decli-

ning. Nature communications, v. 7, 2016.
LEE, Mercedes; SAFINA, Carl. The effects of overfishing on marine biodiversity.    Current: The Journal of Marine Education, v. 13, p. 
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Haliêuticos¹: relacionados à pesca

Pesca de arrasto²: tipo de pesca em que uma grande rede de malha 
fina em forma de saco é puxada (arrastada) por um barco, retendo 
todas as criaturas que vem em seu caminho.
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Maricultura
Método sustentável em potencial

Ana Carolina  de Araújo Butarelli
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Fontes: 
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Implicações à segurança da água e a 
tentativa de apagar a pegada hídrica

Elda Ramos Macedo
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Costuma-se dizer que a água é o elixir da vida e, decerto, 
trata-se de um dos recursos naturais mais importantes 
do planeta. Por conseguinte, a escassez dos recursos 

hídricos representa uma grande ameaça, restringindo o 
desenvolvimento e bem-estar social em muitos países. 
Diante das previsões das taxas de crescimento populacional e 
econômico para as próximas décadas, que prometem aumentar 
a demanda de água, vêm se intensificando as preocupações 
sobre a segurança da água1. Para compreender melhor sua 
importância para os seres humanos e o ecossistema em geral é 
necessário conhecer a amplitude dos recursos hídricos, o ciclo 
hidrológico, a influência do uso da terra e alterações climáticas.

Os principais reservatórios aquíferos são os oceanos, 
lagos, rios, solo (águas subterrâneas), atmosfera, plantas e 
animais. Conceitualmente, os recursos hídricos são compostos 
por quatro categorias:   a água azul, que é a água fresca e do 
solo (por exemplo, a água em lagos e rios); a água verde, que 
é armazenada no solo para uso das plantas nos processos de 
absorção e transpiração; água cinzenta, aquela que é utilizada 
para fins urbanos e industriais e está contaminada por dejetos 
humanos; e a água virtual, quando é incorporada em produtos 
industriais e agrícolas (por exemplo, grãos, carne, queijo).

Na Terra, a água existe principalmente em três estados 
físicos: sólido, líquido e vapor. As mudanças de água ocorrem 
de um estado para o outro, dependendo da temperatura, e de 
um reservatório para outro, dependendo da necessidade de 
utilização (por exemplo, as plantas retiram água do solo para 
suprir suas necessidades fisiológicas, porém a água também é 
eliminada por meio da transpiração, sendo transferida para a 
atmosfera). A este movimento contínuo influenciado pela força 
gravitacional e energia solar dá-se o nome de ciclo hidrológico. 
Todavia, esse ciclo pode ser alterado tanto por mudanças 
climáticas que aceleram o ciclo global da água e influenciam 
no tempo de residência da água nos diferentes reservatórios, 
quanto pelos seres humanos, através de retiradas de água 
para fins industriais, agrícolas ou domésticos e construção de 
barragens.

Os recursos de água doce estão sujeitos também 
a uma crescente pressão na forma de uso de água e poluição 
da mesma, que pode acarretar em escassez. A quantidade de 
água utilizada pelo homem para beber ou para o saneamento é 
relativamente pequena, contudo, muitas pessoas não dispõem 
de água para estas necessidades básicas porque os recursos 
renováveis de água doce são finitos, geograficamente mal 
distribuídos e, ainda, propensos à eutrofização2 e poluição. 
Além disso, uma quantidade bem maior de água é utilizada 
para outros fins, tais como a indústria e a agricultura. Estudos 
apontam que várias regiões caracterizadas pela intensificação 
agrícola são propensas ao rápido esgotamento das águas 
subterrâneas.

Uma ameaça adicional para a segurança da água tem 
sido as alterações climáticas, gerando inundações extremas 
e secas, ondas de calor e ar frio. No entanto, o efeito dessas 
mudanças sobre os recursos hídricos permanece incerto. 
Apesar de dispormos de projeções de modelos climáticos 
bem consistentes em termos globais, há discordâncias quando 
trata-se da magnitude e, até mesmo, dos sinais de mudanças 
climáticas em escalas regionais. 

Um termo bem difundido atualmente é a pegada 
hídrica (WF) e refere-se à quantidade de água necessária para 
produzir bens e serviços para consumo humano que pode ser 
calculada por pessoa, comunidade, estado, país, ou escala global. 
Compreender a WF é essencial para desenvolver políticas 
públicas voltadas à segurança da água, de forma a promover 
a gestão sustentável da água. Esta, por sua vez, deve envolver 
propostas que visem aumentar o armazenamento de água verde 
no solo, purificar a água cinza, reduzir a exportação de água 
virtual, dessalinizar a água salobra, aumentar a eficiência do uso 
da água e diminuir os padrões de consumo. Porém, devemos ter 
a consciência de que isso não envolve somente ações por parte 
de entidades governamentais, também podemos fazer nossa 
parte por meio de atitudes individuais evitando o desperdício.

Segurança da água: promoção do acesso sustentável a quantidades 
adequadas e qualidade aceitável de água para a subsistência sustentá-
vel, bem-estar humano e o desenvolvimento socioeconômico, proteção 
contra a poluição e desastres, e proteção de serviços ecossistêmicos.

Eutrofização: processo através do qual um corpo de água adquire altos 
níveis de nutrientes provocando o posterior acúmulo de matéria orgâ-
nica em decomposição.

Fontes:
HOEKSTRA, Arjen Y.; MEKONNEN, Mesfin M. The water footprint 

of humanity. Proceedings of the national academy of sciences, v. 109, 
n. 9, p. 3232-3237, 2012.

LAL, Rattan. World water resources and achieving water security. 
Agronomy Journal, v. 107, n. 4, p.1526-1532, 2015.

SCHEWE, Jacob et al. Multimodel assessment of water scarcity under 
climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 

111, n. 9, p. 3245-3250, 2014.

 Imagem: Infomastern via Visual hunt / CC BY-SA

Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou Perpétua 
do Socorro Silva Costa, Doutoranda pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, para apresentar as linhas 
de pesquisa desenvolvidas por ela.

Perpétua Costa possui graduação em Biomedicina pela 
Universidade Federal do Pará (2001), Mestrado em 
Genética e Biologia Molecular também pela Universidade 

Federal do Pará (2004), e atualmente é Doutoranda em Genética 
e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Possui experiência profissional ampla, já tendo atuado como 
Biomédica em laboratórios de diagnóstico, já foi professora da 
UNISULMA (Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão), 
da FACIMP (Faculdade de Imperatriz) e professora substituta da 
Universidade Estadual do Maranhão e na Universidade Federal 
do Maranhão. Atualmente é Professora Assistente II de Citologia 
e Histologia do curso de Enfermagem da UFMA no campus de 
Imperatriz. 

Durante o Mestrado, Perpétua Costa realizou o 
trabalho intitulado “Polimorfismos de Microssatélites do 
Complexo Principal de Histocompatibilidade Predisponentes à 
Leucemia Linfoblástica Aguda Infantil”. No Doutorado, mudou 
sua área de pesquisa, tendo como foco de estudo atualmente a 
Hanseníase. Segundo o Ministério da Saúde, até 2014 o Maranhão 
ocupava a terceira colocação no ranking de casos de hanseníase 
por cada 10 mil habitantes, sendo ultrapassado apenas pelo Mato 
Grosso e Pará. O estigma ainda enraizado, além da dificuldade 
de acesso aos postos de saúde e a não capacitação de grande 
parte dos profissionais da saúde, são as principais barreiras para 
a erradicação da doença no país.

O Eritema Nodoso Hansênico (ENH) é uma reação 
inflamatória sistêmica, caracterizada por nódulos vermelhos 
e dolorosos, febre, dores articulares, dor e espessamento dos 
nervos (neurite) e mal-estar generalizado que afeta pacientes 
com hanseníase multibacilar. O tratamento do ENH dá-se 
principalmente com a utilização de dois medicamentos, a 
Talidomida e a Prednisona, ambos distribuídos aos pacientes 
gratuitamente pelo SUS. Com o objetivo de entender melhor a 
resposta dos pacientes ao tratamento com essas drogas, Perpétua 
Costa resolveu estudar a fundo as variantes genética que possam 
estar associadas à resposta ao tratamento do ENH. Seu trabalho 
de Doutorado atualmente é orientado pela Dra. Fernanda Sales 
Viana e tem como título “Estudo Farmacogenético da Resposta 
ao Tratamento do Eritema Nodoso Hansênico”. Dentre os 
objetivos do trabalho estão avaliar a frequência de polimorfismos 
genéticos de alguns genes específicos nos pacientes que fazem 
uso da Talidomida e da Prednisona, avaliar o perfil de melhora 
no tratamento em relação à dose utilizada, dentre outros 

objetivos. Um de seus principais locais de pesquisa é o Hospital 
Aquiles Lisboa localizado em São Luís – MA, o qual é referência no 
tratamento de Hanseníase no Estado do Maranhão. 

A professora Perpétua Costa relembra que o Maranhão 
é uma área hiperendêmica de Hanseníase estando entre os estados 
com maiores índices de detecção de novos casos a cada ano. 
Além do mais, ressalva que as reações hansênicas estão entre as 
principais complicações da doença, necessitando assim de um 
maior monitoramento e manejo adequado para uma melhor 
compreensão da fisiopatologia de cada reação. Essa compreensão é 
fundamental para o entendimento de como a doença se desenvolve 
e de como as reações são desencadeadas e de como se manifestam, 
além de contribuir para medidas de controle da doença e melhoria 
da qualidade de vida dos pacientes. 

A pesquisadora enfatiza que o Eritema Nodoso 
Hansênico (ENH) é uma complicação da hanseníase de difícil 
controle que ocorre em muitos pacientes virchowianos e 
dimorfos, e na maioria das vezes em mais de um episódio ou 
mesmo cronicamente, ocorrendo em 20-30% dos pacientes com 
hanseníase. Trata-se de uma das principais causa de incapacidades 
decorrentes da hanseníase. Além disso, o tratamento do ENH pode 
ser acompanhado de efeitos adversos que dificultam o manejo 
dos pacientes. Esses efeitos são principalmente a neuropatia 
periférica, no caso da talidomida. Já o uso de corticóides pode 
causar dependência e outros como imunossupressão, diabetes, 
osteoporose, Cushing induzido, entre outros. Com seu atual estudo 
farmacogenético, espera-se conhecer perfis genéticos associados 
à resposta ao tratamento e compreender o mecanismo de ação 
dos medicamentos utilizados no tratamento do ENH. Podendo 
contribuir para o estabelecimento de um tratamento personalizado 
de modo a minimizar os surgimento dos efeitos adversos e melhorar 
a qualidade de vida dos pacientes com ENH.

A Professora Perpétua ainda não possui um Laboratório 
de Pesquisa próprio no campus de Imperatriz, mas nos relata 
que esse é um de seus anseios após o término do doutorado, bem 
como orientar alunos e formar uma equipe de trabalho na área 
de Genética e Biologia Molecular. Por fim, a professora Perpétua 
enfatiza que é de suma importância capacitar-se fora e retornar 
para fortalecer a pesquisa no Maranhão é um de seus objetivos, 
bem como contribuir para os avanços no Ensino, na Pesquisa e na 
Extensão da Universidade Federal do Maranhão.

Antonio Augusto Júnior
Léo Nava P. Cruz

Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís
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A interferência antropocênica 
na biosfera

Lições do passado geológico e desinformação

Kauê Nicolas Lindoso Dias
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Durante seus 4,5 bilhões de anos, a Terra viu passar pela sua 
superfície uma quantidade inestimável de seres vivos das 
mais diferentes conformações. Viu também muitos deles 
morrerem e grandes grupos sucumbirem. A dinâmica de 

surgimento de novas espécies e extinções das mesmas está presente 
no nosso planeta desde que os primeiros seres vivos surgiram e 
existe até hoje. Perdas mais dramáticas de biodiversidade aparecem 
raramente no registro geológico, sendo as mais severas as extinções 
em massa do Ordoviciano (perda estimada de 86% das espécies), 
Devoniano (75%), Permiano (96%), Triássico (80%) e do Cretáceo 
(76%) (BARNOSKY et al., 2011). As causas destes grandes eventos de 
extinção podem ter sido as mais diversas, desde atividades vulcânicas 
intensas a impactos de asteroides, sendo que todas ocorreram por 
causas naturais (até que se evidencie o contrário).

Estima-se que a espécie humana moderna (Homo sapiens) 
existe há cerca de 200.000 anos, tempo ínfimo se comparado à escala 
de tempo geológica. Entretanto, apesar de estar aqui por pouco 
tempo, o Homo sapiens pode ser o principal causador de uma série de 
mudanças na biosfera, como grandes alterações na biota e até mesmo 
no clima (WILLIAMS et al., 2015). Dentre as consequências das ações 
antrópicas destacam-se o aumento das médias anuais da temperatura 
global e a rápida perda de biodiversidade, sendo considerada como 
uma nova extinção em massa (BARNOSKY et al., 2011; CEBALLOS 
et al., 2015). 

Esta visão tem sido tratada com muito ceticismo desde que 
começou a ser proposta, especialmente por pessoas conspiracionistas 
e/ou que não compreendem ciência, ou que acreditam que o ser 
humano não teria capacidade de causar alterações tão drásticas ao 
planeta, uma vez que mudanças climáticas e eventos de extinção em 
massa já ocorreram outras vezes na Terra, sendo todos causados por 
motivos naturais. Mas apesar de conflitos de interesses políticos e 
econômicos, no meio científico já existe consenso sobre o impacto 
negativo do comportamento humano no ambiente (VAN DER WAL 
et al., 2008; CEBALLOS et al., 2015; WILLIAMS et al., 2015). 

O público em geral desconhece a real grandeza das 
interferências humanas no ambiente, grande parte disso se deve à 
deficiência da divulgação científica. As informações sobre esse tema 
são geralmente distorcidas ou mal explicadas, gerando mais dúvidas 

e dando poucas respostas. Tendo isso em vista, este breve artigo 
tem como principal objetivo elucidar as principais problemáticas 
envolvendo a ação antrópica e mudanças na biosfera, como forma de 
expor o atual entendimento sobre as ações geralmente destrutivas do 
humano moderno em relação ao ambiente.

Drásticas e rápidas alterações na biota  Seres humanos 
são capazes de alterar radicalmente o ambiente onde estão inseridos. 
O fato de o Homo sapiens ter colonizado o planeta levou tais 
alterações ao âmbito global. Por exemplo, nossa espécie é responsável 
pelo surgimento da neobiota, termo que vem sendo utilizado para 
representar todas as espécies que foram introduzidas em novos 
ambientes pelo ser humano, seja de forma intencional ou acidental. 
Neobiota também representa a homogeneização da biota global, 
feita de forma extremamente rápida, em escala de tempo geológico, 
graças à ação de apenas uma espécie, algo único na história da Terra 
(WILLIAMS et al., 2015). A mão antrópica alterou a distribuição 
biogeográfica de muitas espécies, padrões que haviam se estabelecido 
gradualmente desde a separação do supercontinente Pangeia. 
 As alterações que uma espécie introduzida pode causar ao 
ambiente já são muito bem documentadas, fatores como a ausência 
de predadores e a competição com as espécies endêmicas podem 
causar profundas modificações ecossistêmicas. Até mesmo o gato 
doméstico (Felis catus), que é uma espécie neobiota, representa um 
sério problema. Só nos Estados Unidos, as estimativas apontam que 
gatos são os responsáveis pela morte de 1,4-3,7 bilhões de pássaros e 
6,9-20,7 bilhões de mamíferos selvagens anualmente (LOSS; WILL; 
MARRA, 2013). Há registro de cerca de 6.658 espécies de plantas, 
2.740 espécies de invertebrados terrestres e 796 espécies de fungos 
como componentes da neobiota (WILLIAMS et al., 2015). 
 As mudanças na biosfera também abarcam as extinções 
causadas pelo Homo sapiens, direta ou indiretamente. Mesmo 
utilizando-se de estimativas que tendem a minimizar evidências de 
uma extinção em massa (duas extinções de mamíferos por 10.000 
espécies por 100 anos – 2 E/MSY), a média de perda de diversidade 
de animais vertebrados durante o último século foi 100 vezes maior 
que a taxa de extinção normal (CEBALLOS et al., 2015). As coisas 
estão piores para os invertebrados, que representam a maior parte da 

diversidade animal e possuem certa escassez de dados, tanto quanto 
de sua real riqueza quanto de suas taxas de extinção, como apontado 
por Régnier et al. (2015), relatando a extinção dos Amastridae, 
caracóis terrestres endêmicos do Havaí, e fazendo uma crítica quanto 
à extrapolação das estimativas baseadas em vertebrados para outros 
táxons animais, que acaba por subestimar a perda de diversidade 
desses grupos. Tal crítica já havia sido feita por Thomas et al. (2004), 
que, ao analisarem a perda de espécies de borboletas, pássaros e 
plantas na Grã-Bretanha, observaram uma maior sensibilidade das 
borboletas às perturbações, resultando em uma maior perda de 
espécies nesse grupo. 

As causas de tantas perdas são quase sempre as mesmas: 
fragmentação e destruição de hábitat, caças, descarte incorreto de 
lixo e uso compostos químicos tóxicos, como os inseticidas que 
estão afetando abelhas dramaticamente, especialmente as solitárias 
(RUNDLÖF et al., 2015), entre outras atividades humanas. Barnosky 
et al. (2011) destacaram que mesmo utilizando métricas mais 
conservadoras, que tendem a minimizar os impactos antropocênicos, 
os resultados mostram que somos seres devastadores e que estamos 
desencadeado a sexta grande extinção em massa da Terra. É 
importante frisar que esta perda de biodiversidade não é ruim apenas 
para as espécies que estão sumindo, mas para nós também. Para citar 
um caso, uma diversidade menor de vertebrados pode, por exemplo, 
nos deixar mais vulneráveis a parasitas (OSTFELD, 2009), uma vez 
que se não há outros hospedeiros e o parasita é capaz de infectar 
humanos, nos tornamos um alvo fácil para epidemias, especialmente 
por sermos muitos e estarmos constantemente em contato com outras 
pessoas, além do fato de que podemos alcançar grandes distâncias 
geográficas graças aos nossos meios de transporte.

Em se tratando de modificação da biota, seres humanos 
também se destacam por terem contribuído com a evolução 
direcionada de uma quantidade notável de plantas e animais, por 
meio de intensos e rápidos processos de seleção artificial (WILLIAMS 
et al., 2015), sendo o milho (Zea mays) e os cães domésticos (Canis 
lupus familiaris) os exemplos mais clássicos de extrema modificação 
morfológica e genética.

A perda de espécies também pode estar relacionada 
com mudanças climáticas, havendo inclusive indícios de perda de 
diversidade genética em espécies crípticas graças a essas mudanças 
(BÁLINT et al., 2011). O efeito contrário também tem sido 
encontrado: perda de espécies pode causar grandes alterações nos 
ecossistemas, que por sua vez podem levar a mudanças climáticas 
(HOOPER et al., 2012). Dessa forma, a destruição de ecossistemas 
e outras atividades humanas estariam ligadas às recentes mudanças 
climáticas, o que nos leva ao seguinte questionamento: o quanto o ser 
humano pode ser capaz de alterar o clima global?

Seres vivos afetando o clima global  É recorrente o 
argumento de que seres humanos não seriam capazes de interferir no 
clima global, que por sermos apenas mais uma espécie nosso impacto 
estaria sendo superestimado. Entretanto, somos mais de sete bilhões 
de indivíduos, e embora grande parte dos Homo sapiens vivam em 
condições subumanas, uma parcela considerável possui estilo de 
vida incompatível com um ambiente de recursos limitados. O estilo 
de vida do humano moderno exige uma grande exploração de 
energia primária, queima de combustíveis fósseis, desenvolvimento 
de aparelhos eletrônicos que dependem de exploração de minérios, 
meios de transporte com alto nível de emissão de gases de efeito 
estufa, destruição e modificação de paisagens para construção de 
moradias, entre outras coisas (WILLIAMS et al., 2015). 

Somos uma espécie com comportamentos muito 
peculiares no que diz respeito à exploração do ambiente. É fato que 
todas as espécies causam certo impacto, uma vez que todos dependem 
de recursos naturais. Entretanto, o ser humano, de certa forma, 

monopoliza os recursos de muitos ecossistemas, devasta grandes 
áreas florestais e modifica intensamente diversos recursos hídricos 
com finalidade de obtenção de energia, alimentação e exploração 
de minérios. E por que é importante salientar estas peculiaridades? 
Bem, muitas das consequências que o nosso estilo de vida traz para o 
planeta se assemelham a eventos que podem ter provocado algumas 
das grandes extinções em massa do passado, o que nos ajuda a termos 
uma dimensão do que estamos fazendo.

O exemplo mais clássico de seres vivos causando drásticas 
modificações climáticas é o caso da origem dos primeiros organismos 
fotossintéticos que liberavam oxigênio como produto. Em uma época 
que a atmosfera terrestre era composta principalmente por metano 
(CH4), gás de efeito estufa, a superfície se mantinha extremamente 
quente. Entretanto, após o acúmulo de um grande nível de gás 
oxigênio (O2) na atmosfera graças a estes organismos, a Terra se 
resfriou intensamente (SESSIONS et al., 2009), o que pode ter levado 
à extinção de muitos organismos sensíveis àquela nova atmosfera 
tóxica. Provavelmente foi nesta mesma época que a camada de ozônio 
(O3) foi formada, o que diminuiu consideravelmente a chegada de 
raios ultravioleta à superfície terrestre. 

Outro exemplo relacionado à fotossíntese diz respeito à 
colonização do ambiente terrestre pelas plantas verdes, que ocorreu 
no Ordoviciano. De acordo com registros fósseis, as primeiras plantas 
vasculares se dispersaram e se diversificaram em um curto período 
de tempo, em escala geológica, e suas atividades fotossintéticas 
reduziram o gás carbônico (CO2, também um gás de efeito estufa) da 
atmosfera e provocaram um novo acúmulo de oxigênio na atmosfera, 
desencadeando um grande evento de glaciação (BARNOSKY et al., 
2011). Além disso, as raízes das grandiosas árvores do Devoniano 
penetravam profundamente no solo, fragmentando-o, evento comum 
nos dias de hoje, mas novidade naquele tempo remoto. Isso pode ter 
deixado grande quantidade de matéria orgânica livre na superfície, 
que teria sido arrastada para rios, lagos e mares pelas chuvas. O 
acúmulo de matéria orgânica em ambientes marinhos, por sua vez, 
teria levando à eutrofização destes ambientes. Isto explicaria o porquê 
de a perda da diversidade marinha na grande extinção do final do 
Devoniano ter sido tão severa (cerca de 75% de espécies marinhas 
extintas), enquanto que a biodiversidade terrestre parece ter sofrido 
um impacto bem menor. 

O que esses grandes eventos aparentemente causados por 
seres vivos nos ensinam? Que nós, assim como outros organismos, 
podemos alterar o clima global. Principalmente por estarmos 
realizando coisas parecidas. Por exemplo, ao analisarmos fatores 
naturais que contribuiriam para um aumento das médias anuais de 
temperatura global em quase 2 ºC (Imagem 1A), como variações na 
órbita terrestre, atividades solares e vulcânicas, vimos que suas médias 
estão bastante abaixo da linha da média observada da temperatura 
global desde o final do século 18 (Imagem 1B). Fatores como uso de 
terra, poluição da camada de ozônio e emissão de aerossóis também 
parecem não influenciar diretamente (Imagem 1C), e mesmo que 
aerossóis tenham efeito de resfriamento, seus níveis se encontram 
baixos. No entanto, ao analisarmos a média de acúmulo de gases 
estufa, temos uma surpresa: eles chegam a estar acima da linha da 
média de temperatura (Imagem 1C), e mais surpreendentemente,  
esses aumentos parecem ter andado lado a lado. Alinhando todos 
os fatores humanos, temos as linhas da média de temperatura e de 
fatores humanos quase sobrepostas (Imagem 1D) (What’s Really 
Warming the World?, 2015).

  Dado o que foi exposto, parece absurdo excluir a culpa 
do ser humano e não considerar que sim, nós podemos impactar 
o planeta de formas severas. Estamos emitindo cada vez mais gás 
carbônico na atmosfera, que é um gás de efeito estufa, e estamos 
aumentando cada vez mais a média da temperatura global. Alinhando 
isso à destruição de ecossistemas e seu impacto no clima global, 
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podemos inferir que estamos levando a biosfera a um colapso. Nós 
já a modificamos tanto que dado o rastro que deixaremos no registro 
geológico, alinhado com a sexta extinção em massa (que geralmente 
serve como parâmetro para encerrar um período), estamos entrando 
em um novo período, o Antropoceno (ZALASIEWICZ et al., 2011; 
WILLIAMS et al., 2015), com sua neobiota e suas taxas de gás 
carbônico atmosférico e temperaturas mais altas.

O nosso futuro enquanto espécie  Embora o cenário seja 
extremamente preocupante do ponto de vista ambiental, afirmar 
que o Homo sapiens caminha para sua própria extinção pode ser um 
pequeno exagero. A dominação dos meios de produção de energia 
e de alimentação, além dos avanços das ciências biomédicas, os 
humanos dos próximos séculos podem estar seguros. No entanto, 
já não podemos afirmar como serão suas vidas e como estes se 
relacionarão com o ambiente, pois tais predições não são possíveis 
de serem feitas.

Muitas questões podem ser levantadas acerca de como 
o ser humano geralmente desdenha da biodiversidade. Teríamos 
mais direito de viver do que os outros seres vivos? Os organismos 
que não possuem utilidade para nós valem menos? Certamente 
responderíamos que não a estas perguntas. Mas as nossas ações 
humanas respondem que sim. Nós não queremos abrir mão de todos 
os confortos que a exploração da biodiversidade nos trouxe. Porém, 
ainda se faz necessário repensar muitos aspectos da vida humana, 
apesar de todos eles ainda serem questões abertas e alvos de intensos 
debates.

Contudo, o interesse na manutenção de espécies não 
humanas pode ser estimulado e este estímulo pode estar na própria 
educação. Quantas pessoas entendem de biodiversidade? Quantas 
pessoas sabem a importância da manutenção de ecossistemas? No 
imaginário popular, uma extinção em massa seria um grande evento 
cataclísmico que varreria a vida do planeta em um piscar de olhos. 
Não é bem assim. Extinções em massa são silenciosas no começo. 

Umas espécies somem aqui e ali. Interações ecológicas são sutilmente 
perdidas, até que a biota colapsa. Essa falta de entendimento pode 
estar contribuindo para a pouca atenção que está sendo dada a esta 
extinção em massa do final do Holoceno. Assim como pode estar 
contribuindo para a falta de interesse em questões ambientais em 
geral. E essa pode ter sido a pá que usamos para cavar nossa provável 
cova: a falta de informação.
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Desde a revolução industrial os níveis de dióxido de 
carbono atmosférico (CO2) tem aumentando drasticamente devido 
à queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Estima-se um 
aumento de cerca de 40% desde o período pré-industrial, passando 
de 280 ppmv (partes por milhão por volume) para aproximadamente 
384 ppmv em 2007. Costuma-se relacionar o aumento do CO2  
somente ao aquecimento global, porém o processo conhecido como 
acidificação oceânica é extremamente perigoso à vida dos oceanos 
e ao longo do tempo oferecerá risco à nossa própria sobrevivência. 

O dióxido de carbono não permanece somente na 
atmosfera, cerca de 30% é absorvido pelos oceanos, reagindo com a 
molécula da água formando ácido carbônico (H2CO3), que é instável 
e rapidamente quebra liberando íons bicarbonato (HCO3

-) e íons de 
hidrogênio (H+). Quanto maior a concentração de CO2 absorvida pela 
água do mar, maior será a quantidade de íons H+  e menor o pH (potencial 
de hidrogênio, que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade 
de uma solução através da concentração de H) tornando a solução 
mais ácida. A esse processo dá-se o nome de acidificação oceânica. A 
reação não para por aí, os íons HCO3

- se dissociam liberando mais H+ 

(aumentando ainda mais a acidez da água) e íons carbonato (CO3
-2) 

que naturalmente se ligam ao Cálcio (Ca+2), formando carbonato de 
cálcio (CaCO3), essencial para a formação de conchas e exoesqueletos 
de organismos calcários, por exemplo moluscos como os pterópodes 
e crustáceos como o caranguejo, além dos recifes de corais.

 O problema surge quando há o aumento intenso do CO2 

atmosférico e a consequente diminuição do pH marinho, causando 
a acidificação oceânica que acaba por afetar a ciclagem natural do 
carbono no oceano, fazendo com que o carbonato (CO3

-2), quem 
em situações normais se ligaria ao cálcio formando carbonato de 
cálcio, se ligue com os íons H+ e forme novamente íons bicarbonato 
(HCO3

-). Desse modo, os níveis de cálcio permanecem estáveis, 
mas os níveis de carbonato disponíveis diminui consideravelmente 
e menos carbonato de cálcio (CaCO3) poderá ser formado.

Como a diminuição do carbonato de cálcio livre pode afetar 
os organismos marinhos calcificadores? Quanto menos  carbonato 
de cálcio estiver disponível, menor a quantidade de matéria-prima 
necessária para a formação de suas conchas e exoesqueletos, afetando 
assim seus estágios iniciais de vida, levando à formação de conchas 

Imagem: http://www.carbonbrief.org/new-satellite-reveals-places-on-earth-most-at-risk-from-ocean-acidification
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mais fracas, comprometendo o desenvolvimento e a reprodução 
destes organismos.  Além disso, estima-se que se a acidificação dos 
oceanos continuar como está atualmente, conchas com carbonato de 
cálcio e estruturas minerais começarão a se dissolver. E quais são as 
consequências na diminuição da população desses organismos, ou até 
o seu desaparecimento? Primeiro, as teias alimentares são impactadas. 
Por exemplo, os pterópodes fazem parte do zooplâncton que junto ao 
fitoplâncton constituem as bases da cadeia alimentar oceânica. Caso 
essas populações desapareçam, os animais que dependem delas para 
a alimentação serão afetados, podendo também desaparecerem do 
ambiente. Muitos destes organismos calcificadores possuem grande 
impotância ecológica e econômica, como caranguejos, ostras e 
salmões. Desse modo, a acidificação oceânica pode afetar a economia 
de diversos países que utilizam a pesca como principal fonte de renda. 

A acidificação dos oceanos é um problema que vai muito 
além dos mares,  necessita de envolvimento político, econômico, 
comunitário e global para que não seja somente mitigado, mas que seja 
tomada uma atitude consciente pela população como um todo, através 
de ações que não degradem o meio ambiente, mas que o preserve, 
como o uso de energia limpa, consumo de alimentos orgânicos, 
utilização de meios de transporte movidos a energia renovável, 
reflorestamento de áreas degradas. É importante também educar, 
informar e fornecer à sociedade em geral as informações acerca dos 
impactos e consequências da emissão exacerbada de CO2. Precisamos 
rever o nosso modo de vida como um todo, visando a emissão cada 
vez menor de carbono na atmosfera e um consumo sustentável.  Ou 
fazemos isso, ou a sobrevivência da nossa própria espécie estará afetada.

Ciclo do CO2  afetado pela acidificação oceânica
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Imagem 1. Relação do aumento da 
temperatura média global desde o final do 
século 18 e possíveis causas. A: aumento 
em quase 2ºC observado; B: atividades 
vulcânicas, solares e mudanças dde órbita 
que poderiam influenciar no aumento de 
temperatura; C: fatores antrópicos como 
lançamento de gases estufa para a atmosfera, 
uso de terra, aerosóis e destruição da 
camada de ozônio que podem influenciar 
no aumento. O aumento da temperatura 
média global parece estar mais relacionada 
ao aumento da quantidade de gases estufa na 
atmosfera; D: somatório dos fatores naturais 
e dos fatores antrópicos relacionados à 
média da temperatura global. Os fatores 
humanos somados quase se sobrepõem à 
linha da média de temperatura observada. 
Gráficos retirados, traduzidos e adaptados 
do site do projeto What’s Really Warming 
the World? (2015).
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