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EDITORIAL

Caros Leitores,

É com alegria que divulgamos a edição de junho nosso 
Boletim, agradecendo a todos que contribuíram com essa 
edição. 

Com sentimento de gratidão e de dever cumprido me 
despeço da tutoria do grupo PET BIOLOGIA/UFMA. Foram 
11 anos de intenso crescimento, tanto pessoal quanto coletivo, 
que com certeza marcaram minha vida acadêmica e pessoal. 
Me sinto extremamente feliz nesse momento, com a certeza da 
continuidade do trabalho construído e de novas perspectivas 
para o nosso PET BIOLOGIA. Desejo um BOM TRABALHO 
ao novo tutor, colocando-me sempre à disposição!

Agradeço a todos meus petianos, por todos os 
maravilhosos momentos que compartilhamos e por todos os 
benefícios que a Educação tutorial propicia à nossa formação 
acadêmica e cidadã.
Obrigada de todo meu coração!

Boa Leitura!
Gisele Garcia Azevedo

Tutora do Grupo PET BIOLOGIA/UFMA
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Notícia

O desaparecimento de 5 ilhas no pacífico: 
um alerta para o mundo

Mairla Santos Colins  
Thalita Moura Silva Rocha

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Cinco ilhas do Arquipélago da Ilhas Salomão foram ‘engolidas’ 
pelo aumento do nível do mar e outras seis foram severamente 
afetadas por erosões. Não, não é coisa de filme de ficção científica. 

Ilhas Salomão é um país da Oceania que é formado por centenas de 
outras ilhas, todas de origem vulcânica no Oceano Pacífico, na região 
denominada Melanésia. Estudos realizados anteriormente constataram 
que nas últimas décadas, cerca de 11 ilhas foram perdidas. 
 As cinco ilhas perdidas somam de um a cinco hectares de extensão 
e apoiavam uma densa vegetação tropical de cerca de 300 anos de idade. A 
Ilha de Nuatambu, que era lar de cerca de 25 famílias, foi atingida em mais 
da metade de sua área habitável. Estudos sugerem que o desaparecimento 
das ilhas e a erosão de outras está fortemente relacionado à energia das 
ondas. Ilhas expostas a ondas de maior energia sofreram maiores danos 
do que ilhas aparentemente protegidas. E praias expostas às ondas de 
grande energia têm recuado, o que demonstra interações sinergísticas 
entre as ondas e o nível do oceano. E o nível de energia das ondas está 
fortemente relacionado ao aumento do nível do mar.
 Variações naturais atreladas à movimentos geológicos e 
crescimento médio do nível do mar tendem a desencadear inundações 
costeiras. Os atuais impactos antrópicos exacerbados têm contribuído 
de forma a acelerar esses processos. Muitas áreas tendem a experimentar 
situações semelhantes às apresentadas nas Ilhas Salomão. As condições 
atuais apresentadas pelas Ilhas Salomão fornecem uma visão sobre 
impactos futuros desencadeados pela acelerada elevação dos níveis do 
mar que já observamos. 

Fonte:  ALBERT, Simon et al. Sea Level Rise Swallows 5 Whole Pacific Islands - Evidence 
confirms dramatic climate change effects in the Solomon Islands. Scientific American, May 

09, 2016. Disponível em: http://www.scientificamerican.com/article/sea-level-rise-swallows-5-
whole-pacific-islands/

Localização das Ilhas Salomão na região da Australásia
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Um grupo de pesquisadores está desaparecendo gradativamente 
do ambiente científico em proporções alarmantes, não 
sabemos exatamente quais fatores estão contribuindo para 

isso, mas é evidente que este grupo está entrando em uma lista de 
extinção: Os taxonomistas. Com isso, alguns questionamentos 
surgem: Que grupo é esse? Quais métodos são usados por esses 
pesquisadores? Porque estão desaparecendo? Qual 
sua importância para o conhecimento científico?
 A Taxonomia é a ciência que trata 
da identificação, nomenclatura e classificação 
de objetos de natureza biológica, expressa em 
linguagem universal, denominando a espécie com 
um nome único, que será o mesmo em qualquer 
lugar do planeta. Entretanto, a taxonomia também 
está presente em nosso cotidiano: quando vamos 
ao supermercado e encontramos queijo, iogurte e 
manteiga na seção de frios; laranja, banana e abacaxi 
na seção de frutas; detergente, sabão e vassoura na 
seção de limpeza; até mesmo em nossas residências 
que são divididas e organizadas por cômodos (sala, 
quarto, cozinha) e em cada um encontram-se os 
utensílios apropriados para cada ambiente. Toda esta organização 
mostra como a classificação está presente em nosso dia-a-dia.
 Considerando as plantas, essa ciência se baseia nos caracteres 
morfológicos, na anatomia, na fisiologia, na fitoquímica e na genética, 
para que se possa observar, organizar e classificar, utilizando dois 
fatores importantes: a identificação que é a determinação de um táxon 
como idêntico ou semelhante a outro já conhecido e a nomenclatura 
que está relacionada com o emprego correto dos nomes baseado 
em um conjunto de princípios e regras aprovadas pelo Código de 
Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas.
 O atual sistema de classificação deve muito a um grande 
zoólogo, médico e botânico chamado Carolus Linnaeus (ou Carl 
Linnaeus) (1707-1778), considerado o pai da taxonomia vegetal e 
zoológica, sendo o trabalho Systema Naturae sua publicação mais 
relevante. Em seu sistema de classificação, Linnaeus propôs que 
os organismos fossem dispostos em uma classificação hierárquica 
agrupando-os segundo semelhanças, levando em conta os caracteres 
morfológicos, categorizando-os em reino, classe, ordem, gênero e 
espécie. Linnaeus foi também o criador da chamada nomenclatura 
binomial, sugerindo que os organismos recebessem nomes em latim 
com, no mínimo, dois nomes.  
 

Embora a Taxonomia tenha sido iniciada por um renomado 
pesquisador e seja importante no estudo da diversidade biológica, 
vários questionamentos são levantados sobre essa ciência. Sendo a 
principal pergunta: por que esta ciência está desaparecendo? 
 Realizar estudos taxonômicos exige que o pesquisador 
disponibilize tempo para muitas idas a campo para coletar material, 

e se necessário for, coletar de novo; ter paciência 
para realizar observações (seja no campo ou em 
laboratório) das características de cada espécime para 
desenvolver e/ou aprimorar a percepção e, assim, 
conseguir diferenciar as espécies, considerando as 
populações; compreender as variações morfológicas 
e comportamentais que possam existir dentro de um 
mesmo grupo; além da repetição e disciplina. Cabe 
ressaltar que  a Taxonomia não está na “moda”, ou 
seja, não é uma ciência muito divulgada através de 
jornais, revistas e meios de comunicação em geral, 
fato que pode contribuir para o não encantamento 
dos estudantes. Contudo, a taxonomia é a base 
de toda pesquisa, pois, através dela conseguimos 
determinar as espécies e, depois de identificada, 

propor o desenvolvimento de estudos ecológicos, fisiológicos, 
genéticos, etnobotânicos e biotecnológicos. Todavia, apesar dos 
avanços nos estudos taxonômicos com base em dados genéticos, 
filogenéticos e moleculares, as observações realizadas em campo 
pelo pesquisador são substanciais para que outras pessoas possam 
entender e diferenciar as espécies, tendo em vista que nem todos têm 
acesso, investimento financeiro ou tempo para realizar as pesquisas 
taxonômicas, análises anatômicas ou moleculares.
 Ser taxonomista é não cessar a busca por conhecimento, 
dedicando-se a entender as características métricas e morfológicas dos 
indivíduos de uma população, não apenas de forma individualizada, 
mas de forma ampla para que haja uma identificação correta. A 
taxonomia não deve ser vista como uma “missão impossível”, mas 
como uma ciência carente de profissionais dedicados e interessados 
em desenvolvê-la para que a diversidade biológica, assim como todos 
os sistemas envolvidos, possam ser melhor entendidos, por isso: 
salvem os taxonomistas! Seja você também um taxonomista e ajude a 
salvar esse grupo!

Fonte: LAWRENCE, G.H.M. Taxonomia das plantas vasculares. Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa, vol. 1. 1973.
PRADO, J.; HIRAI, R.Y.; GIULIETTI, A.M. Mudanças no novo Código de
Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas (Código de Melbourne). Acta Botanica
Brasilica, v. 25, n. 3, 729-731. 2011.
SOUSA, V.C; LORENZI, H. Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação das
famílias de fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado no APG III, Instituto
Plantarum. 2008.
WIGGERS, I.; STANGE, C.E.B. Manual de Instruções para Coleta, Identificação e
Herborização de Material Botânico. 298 p.

Etnobotânica: estudo da relação entre os humanos
e as plantas utilizadas por eles.

Imagem:  Pintura de Lineu. Créditos: Wikimedia Commons.
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Alerta de extinção: 
Salvem os taxonomistas!

Luann Brendo da Silva Costa
Ariade Nazaré Fontes da Silva
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
Eduardo Bezerra de Almeida Jr.
Departamento de Biologia/UFMA - São Luís



Biocarvão aplicado ao sequestro de carbono
Uma alternativa promissora para a mitigação do aquecimento global

Igor Vinícius Pimentel Rodrigues 
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Glossário

¹Teor de carbono fixo: Representa o material que sobra após a liberação da matéria volátil consistindo principalmente de carbono, embora contenha 
alguns elementos voláteis que não são liberados como O2, H2, N2 e S.
²Rendimento gravimétrico: Representa a massa de carvão final em relação à massa de madeira, ou seja, é o valor do rendimento da carbonização dado 
em percentual.
³Pirólise: Processo de decomposição térmica de uma mistura ou composto orgânico através do calor.

Fontes: 
RÓZ, A. L.; RICARDO, J. F. C.; NAKASHIMA, G.T.; SANTOS, L. R. O.; YAMAJI, F. M. 

 Maximização do teor de carbono fixo em biocarvão aplicado ao sequestro de carbono. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental,  v.19, n.8, p.810–814, 2015.
REZENDE, E. I. P.; ANGELO, L. C.; dos SANTOS, S. S.; MANGRICH, A. S. Biocarvão (Biochar) e Sequestro de Carbono. Revista Virtual de Química, v. 3, n. 5, p. 426-433, 2011.
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Tem-se observado desde a década de 80, com o surgimento das máquinas e das indústrias durante a Revolução 
Industrial, um aumento na quantidade de fontes de emissão de CO2 e, portanto, nas emissões do gás para a 
atmosfera quando comparado ao ciclo global e normal do carbono. Algumas dessas fontes são queimas de 

combustíveis e de biomassa e desmatamentos. Tendo isso em vista, pesquisadores estudam uma forma de inserir 
essas novas fontes de carbono ao ciclo natural e global deste composto, dada a sua importância na minimização dos 
efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas que a intensificação desse evento gera. 
 Nesse contexto, o biocarvão figura na lista de alternativas recentes utilizadas para refrear as mudanças 
climáticas produzidas pela ação antrópica graças à sua simplicidade e eficiência.  A conversão de biomassa (matéria 
orgânica, principalmente de origem vegetal, utilizada como fonte de energia) para o biocarvão, seguida pela sua 
aplicação no solo, aumenta o tempo de residência do carbono quando comparado à aplicação de biomassa orgânica. 
Esse material termicamente alterado através da pirólise³ se degrada de forma muito mais lenta, criando um grande 
estoque de carbono no solo por um período de tempo mais longo. Uma vez nesse ambiente, o biocarvão contribui 
significativamente na profundidade, textura, estrutura, porosidade, consistência, tamanho das partículas e densidade 
do terreno. Contribui ainda para a fertilidade por conter grupos químicos que se ligam ao solo e, dessa forma, 
agregam compostos inorgânicos, promovendo a retenção de água durante os períodos chuvosos, liberando-a durante 
o período de seca, além de reter nutriente e inativar substâncias tóxicas.  
 Um experimento realizado em estudo por Róz e colaboradores em 2015 mostrou que quanto maior é 
temperatura aplicada durante a produção de biocarvão, menor é o o rendimento do processo. Isso  ocorre porque 
há perda gradual de substâncias químicas à medida em que o material é aquecido. Entretanto, quanto maior é a 
temperatura, maior é a quantidade de carbono que é fixado. Tal fenômeno ocorre porque além da perda de água e 
dos produtos condensáveis, ou seja, menos densos, outros compostos mais densos também se volatizam em altas 
temperaturas, como o monóxido e dióxido de carbono. Além disso, os principais componentes da biomassa (carbono, 
hidrogênio e oxigênio) são desprendidos durante a desidratação e a pirólise, o que resulta em um aumento do teor 
fixo de carbono¹.
 O principal resultado desse estudo foi a demonstração de que o teor máximo de carbono fixo e rendimento 
gravimétrico² são atingidos quando se submeteu a amostra às temperaturas de 300 e 350º C (as demais foram 
submetidas às seguintes temperaturas: 200, 250, 400, 450 e 500 °C), pois a essa temperatura, obtêm-se máximo 
rendimento e máximo teor de carbono fixo. Entretanto, devido à indiferença estatística encontrada, é mais vantajoso 
utilizar-se a temperatura de 300°C por causa da redução de custos operacionais na produção do biocarvão e da maior 
eficiência da pirólise sob essa temperatura.
 Tendo em vista que a concentração de gás carbônico na atmosfera já ultrapassou o nível de segurança 
calculado, é de extrema necessidade que esse excesso de dióxido de carbono na atmosfera seja removido. Portanto, o 
biocarvão apresenta-se como uma alternativa eficaz e relativamente barata no sequestro de carbono atuando como 
mitigador do aquecimento global que vem se intensificando ao longo das últimas décadas, ameaçando tanto a saúde 
ambiental como a humana em âmbito global.
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ARTIGO

Tudo o que você precisa saber sobre a 
acidificação dos oceanos

Causas, consequências e possíveis soluções
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Lays Stheffânny de Oliveira Silva ingressou no Curso de Ciências Biológicas 
da Universidade Federal do Maranhão, modalidade Bacharelado, no primeiro semestre de 2012. 
Tornou-se bolsista do PET em setembro de 2014. É estagiária do Laboratório de Estudos Genéticos 
e Histocompatibilidade (LEGH), sob a orientação do Prof. Dr. Marcelo Andrade, atuando na área 
de genética médica. Possui interesse nas áreas de Biotecnologia, Bioquímica e Biologia Molecular. 
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Tudo o que você precisa saber sobre a 
acidificação dos oceanos

Causas, consequências e possíveis soluções

Seis prótons, seis elétrons, quatro ligações e um oceano de possibilidades...

Considerado o quarto elemento químico mais abundante no planeta, o Carbono é a base 
fundamental da química orgânica, principal constituinte das moléculas orgânicas, unidades 
químicas fundamentais da vida (VOLLHARDT; SCHORE, 2013).  Em 1858, o químico alemão, 
Friedrich August Kekulé, já possuía indícios de que o carbono apresentava propriedades 
diferentes dos demais elementos e, assim, elaborou os famosos postulados que culminaram na 

teoria estrutural do Carbono como conhecemos hoje (TIECHER, 2015). Dentre as principais características 
observadas pelo químico, ressalta-se a facilidade deste em formar cadeias por meio de ligações entre si e 
com outros elementos (FELTRE, 2004) e, isto lhe permite, por exemplo, ligar-se com duas moléculas de 
oxigênio formando o Dióxido de Carbono ou Gás Carbônico (CO2), elemento de vital importância para as 
plantas, que por meio da fotossíntese utiliza a energia solar para redução do CO2 inorgânico por meio da 
oxidação da água (H2O), gerando energia na forma de ATP e liberando O2 como subproduto para produzir 
seu próprio alimento, ou seja, sequestram o dióxido de carbono e transformam em matéria orgânica. Este 
processo é tão importante que supre, de forma direta ou indireta, grande parte da demanda energética do 
planeta, formando a base da cadeia trófica alimentar (URRY et al, 2011).  Além de ter um papel singular 
para a fotossíntese, o CO2 apresenta outra particularidade que propicia a manutenção dos sistemas vivos 
na superfície terrestre. Juntamente com o ozônio (CO3), metano (CH4) e os clorofluorcarbonos (CFCs) 
absorvem e irradiam parte da radiação infravermelha emitida pelo Sol de volta para a superfície terrestre 
(SILVA; PAULA, 2009). Este fenômeno natural, conhecido como efeito estufa, promove o aumento e a 
manutenção da temperatura média do planeta, pois, absorvem aproximadamente 70% de toda radiação 
infravermelha incidida (RAMANATHAN; FENG, 2009; AMANCIO, 2007). 

>>
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Contudo, nas últimas décadas, estes gases, em especial 
o dióxido de carbono, têm aumentado de forma significativa como 
consequência das ações antrópicas, tais como: a queima de combus-
tíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural), o desmatamento e quei-
madas de grandes volumes de biomossa, além do aumento da produ-
ção de gado, cujo processo digestivo libera CH4, que também pode 
ser produzido pela decomposição de carbono de forma anaeróbica, 
como por exemplo, nas construções de hidrelétricas que submergem 
grandes extensões de áreas verdes (CONTI, 2011). Todas estas ações 
estão sendo fortemente atreladas ao aquecimento global, fenômeno 
definido como o aumento da temperatura média da Terra, que tem 
aumentado de forma incontestável ao longo dos últimos 100 anos en-
tre 0,4 e 0,8ºC (IPCC, 2001). O aquecimento global já é uma temática 
muito debatida entre os veículos de comunicação, pois suas conse-
quências são notórias para toda humanidade.

Nos oceanos, os organismos fotossintetizantes também 
utilizam o CO2 atmosférico para a produção de matéria orgânica. 
Corais, moluscos e algas calcárias sequestram o dióxido de carbono 
para formação de carbonato de cálcio (CaCO3), a configuração mais 
estável do carbono no ambiente marinho, indispensável para o de-
senvolvimento dos mesmos (ANTHONY et al., 2008; IPCC, 2013). 

Nos últimos 200 anos, os mares absorveram cerca de um 
quarto de toda propagação de gás carbônico na atmosfera (KLEYPAS; 
LANGDON, 2002). E isso até pouco tempo era considerado benéfico 
para a humanidade, pois os oceanos são considerados sumidouros 
naturais de gás carbônico, desacelerando as mudanças climáticas 
na atmosfera. Entretanto, em 2003, os pesquisadores começaram a 
apresentar indícios de que a emissão de dióxido de carbono pode-
ria resultar em grandes mudanças no PH oceânico para o próximo 
século (CALDEIRA; WICKETT, 2003). Desde o início da revolução 
industrial, no século XVIII, a emissão de gases como o CO2 estava na 
concentração de 280 ppm (partes por milhão) e, ao longo do tempo 
essa concentração aumentou de forma desproporcional. Por exem-
plo, em outubro de 2002 dados indicaram uma concentração de 391 
ppm (LEMKE et al., 2007; TRANS; KEELING, 2012). Esse aumento 
contínuo está remetendo a uma série de consequências generalizadas, 
principalmente de forma deletéria em organismos, ecossistemas ma-
rinhos e os serviços ecossistêmicos que eles oferecem (LE QUÉRÉ et 
al., 2009; AZE; BARRY; BELLERBY, 2014).  

A acidificação não é consequência direta do aquecimento 
global e, sim, está estritamente relacionado às emissões de dióxido 
do carbono pelos seres humanos. Se por uma situação hipotética, o 
CO2 não fosse mais emitido, ainda permaneceria na atmosfera por 
milhares de anos, mantendo a temperatura mais elevada do que no 
período pré-industrial e ainda assim promoveria o evento de acidifi-
cação (DONEY et al, 2009; GRUBER, 2011).

A química da acidificação

A vida, entre outras coisas, depende de que se mantenha a concen-
tração de hidrogênios do líquido extracelular dentro de um intervelo 
muito pequeno (MEDELLÍN, 2008).  Logo, os animais marinhos de-
vem manter o pH interno em relação a da água do mar circundante. 
Algumas espécies possuem sistemas complexos que regulam mudan-
ças bruscas do PH externo, enquanto outras são fortemente influen-
ciadas pelo meio e podem ser mais afetadas pelo fenômeno da acidez 
(HARROULD-KOLIEB; HUELSENBECK; SELZ, 2010). 

O potencial hidrogênico/hidrogeniônico ou PH é con-
ceituado como logaritmo negativo da concentração molar de íons de 
hidrogênios presentes em uma solução aquosa, uma escala que mede 
a acidez, neutralidade ou alcalinidade em uma variação de zero a qua-
torze (PLUMER, 2007). Em outras palavras, quando a quantidade de 
íons de hidrogênio (H+) em uma solução for igual à quantidade de 
íons hidroxila (OH-), a solução será neutra e, portanto, terá pH sete. 

ARTIGO

Quanto maior a quantidade de íons de H+ em comparação ao OH-, a 
solução será considerada ácida, apresentando pH menor que sete. De 
modo contrário, quanto maior a concentração de OH- em relação ao 
H+, a solução será considerada básica ou alcalina, apresentando pH 
maior que sete. Cada vez que se diminui uma unidade da escala do 
potencial hidrogênico significa dizer que aumentou dez vezes a con-
centração de íons de hidrogênio, por isso é conceituado como uma 
escala logarítmica (PETTIT, 2003). 

 Do mesmo modo que o CO2, procedente da queima de 
combustíveis fósseis se acumula na atmosfera provocando o aqueci-
mento global, este também reage nos oceanos alterando a química 
da água daquele entorno.  Em contato com a água do mar, principal-
mente nas camadas mais superficiais, o gás carbônico é dissolvido e 
hidratado formando o ácido carbônico (H2CO3) que se dissocia em 
bicarbonato (HCO3

-) e carbonato (CO3
2-).  Portanto, com o aumento 

do gás carbônico, aumenta a concentração de H+, como também de 
íons bicarbonato, diminuindo a concentração de carbonato. E se há 
o aumento da concentração de íons hidrogênio, então a escala de pH 
decresce, resultando na acidificação e em uma série de consequên-
cias resultantes dela (DICKSON, 2007). Modelos de reconstrução de-
monstram que o evento de acidificação realmente acontece. Antes da 
época pré-industrial, a média na superfície oceânica era de 8,2. Desde 
2001 até os dias atuais, o PH se encontra na faixa de 8,1 (HENNIGE, 
S. J. et al. 2014). É importante frisar que a escala é logarítmica, e que 
por mais que o decréscimo de 0,1 na escala possa parecer ser insig-
nificante, a captação de dióxido de carbono pelos oceanos tem ocor-
rido 100 vezes mais rápido do que durante o fim da última glaciação, 
há 20.000 anos atrás (VANDEPITTE et al., 2010). Se as emissões de 
CO2 continuarem nas mesmas proporções, projeções apontam que 
em 2030 haveria uma diminuição de 0,7 na escala, o que resultaria 
em impactos inimagináveis para a vida tal qual conhecemos (RAVEN 
et al., 2005).

CO2 + H2O → H+ + HCO3
- → 2H+ + CO3

2- 
HCO3

- → H+ + CO3
2-

Equação esquematizada de como o gás Carbônico pode reagir na superfície 
oceânica. Com o aumento de CO2 aumenta a quantidade de H+ e bicarbona-

to, já que o mesmo é formado a partir do carbonato que por sua vez acaba 
diminuindo. 

Impactos gerados pela acidificação

 Cientistas de todas as partes do mundo já perceberam as consequên-
cias prejudiciais da acidificação em uma variedade de espécies ma-
rinhas. Por exemplo, como apontado anteriormente, animais ditos 
como calcificadores, dependem de grandes quantidades de CO3

2 para 
formar conchas e placas calcificadas. Embora, a gama de pH tolerável 
para estes organismos ainda seja desconhecida, pesquisas indicam 
que a diminuição de 0,2 a 0,3 no PH  já retarda o mecanismo biológi-
co de calcificação de forma prematura em foraminíferos (FISCHER; 
WEFER, 2012) e recifes de corais (KLEYPAS et al., 1999), que já estão 
fortemente ameaçados com o evento de branqueamento, aumentan-
do ainda mais a ameaça aos ecossistemas coralinos. Estes são os mais 
diversos, complexos e produtivos ecossistemas marinhos costeiros. 
Servem de habitat para aproximadamente 3 milhões de espécies, in-
cluindo mais 25% de todas as espécies de peixes marinhos (BRYANT, 
1998). Além disso, é a principal fonte de alimento para milhares de 
pessoas que vivem nas regiões tropicais do planeta, constituindo um 
grande recurso econômico (CONNELL, 1978; MOBERG; FOLKE 
1999).

  Pesquisas apontam que para o ano de 2050, os pteró-
podes, grupo de moluscos pelágicos, fonte de alimentação de várias 
espécies marinhas e muito sensíveis ao aumento da acidez, podem ser 
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incapazes de formar conchas caso não se adaptem a viver em águas 
mais ácidas, o que impactará de forma negativa a cadeia trófica (DO-
NEY et al. 2009).  Assim como os pterópodes, bivalves e crustáceos 
que também necessitam de carbonato de cálcio, podem ser severa-
mente afetados pelo evento de acidificação (WALDBUSSER, 2015; 
EKSTROM, 2015) e, por serem consumidores primários, sua extin-
ção poderá afetar em grande escala a existência de outras espécies 
(FABRY et al. 2009). De modo geral, a acidificação é considerada um 
agente estressor para grande parte dos organismos marinhos pois, 
para manter o PH dentro de um limite ótimo frente às mudanças na 
superfície oceânica é necessário maior quantidade de energia e esse 
aumento poderá afetar outros processos biológicos, tais como o cres-
cimento e a reprodução (ROSS et al. 2011). 

O aumento do PH não afeta apenas os calcificadores, 
poderá afetar também a fisiologia dos animais como, por exemplo, 
as lulas que necessitam de muita energia para movimentar-se, o que 
requer boa quantidade de oxigênio. No entanto, isso pode ser com-
prometido, uma vez que o decréscimo do pH reduz a capacidade do 
sangue de transportar oxigênio (ISHIMATSU et al., 2004). O 
que intriga os pesquisadores é que alguns microor-
ganismos se beneficiam com esse processo. A 
diminuição do pH promove a dissolução de 
alguns metais, como o óxido de ferro III, 
composto indispensável para espécies 
de fitoplâncton. Aumentando a dispo-
nibilidade deste composto aumenta 
também a população de fitoplâncton, 
o que significa um aumento da produ-
ção primária que por sua vez aumenta 
a transferência de CO2 para os ocea-
nos (LOHBECK; RIEBESEL; REUS-
CH, 2012). No entanto, algumas espé-
cies de algas calcáreas como a Halimeda 
macroloba, importante para a formação 
de recifes de corais, apresentaram declínios 
significativos na produção fotossintética. Em 
contrapartida, outra espécie, Corallina officinalis, 
não sofreu alterações significativas no processo de fo-
tossíntese, o que pode revelar aclimatação relacionada ao au-
mento da concentração de gás carbônico (HOFMANN et al., 2012). 

 Os organismos podem sobreviver em águas mais ácidas 
por meio da aclimatação ou adaptação. A climatação envolve respos-
tas fenotipicamente plásticas na fisiologia, morfologia ou no com-
portamento que podem ajudar o indivíduo a manter-se em um novo 
ambiente. Por outro lado, a adaptação envolve a seleção da variação 
genética que muda o fenótipo em direção a outro favoravelmente 
selecionável. Contudo, a adaptação também pode levar a respostas 
inesperadas por causa do “trade-off” na aptidão. Por exemplo, a so-
brevivência em meio à acidificação oceânica pode ter consequências, 
como menor aptidão para os eventos de predação ou competição 
(SUNDAY et al. 2014). A aclimatação e adaptação dos organismos 
marinhos são motivos pelos quais alguns pesquisadores acreditam 
que o evento de acidificação não eliminará todas as formas de vida, 
mas diminuirá a riqueza e abundância de espécies. (BOEUF; LOU-
BERSAC, 2013).

Além de trazer consequências às comunidades marinhas, 
a acidificação dos oceanos poderá também potencializar os efeitos do 
aquecimento global. Teoricamente, o CO2 dissolve com mais facilida-
de na água fria, porém, com o aumento da temperatura, consequên-
cia do aquecimento global, os oceanos também poderão seguir essa 
tendência, o que irá reduzir a capacidade dos mesmos de absorver gás 
carbônico da atmosfera, acentuando ainda mais o efeito estufa. Pode-
se afirmar, portanto, que a acidificação oceânica se caracteriza como 
um evento cascata, cujas consequências trazem consigo problemas 

de pequena a grande magnitude. Em resumo, o aumento de CO2 
afeta diretamente os organismos marinhos na reprodução, compor-
tamento e na sobrevivência, bem como na produção fotossintética 
e crescimento das espécies calcificadoras. Isso reflete indiretamente 
nos ecossistemas através de mudanças na abundância de produtores 
primários, secundários e de decompositores, afetando também pro-
cessos biogeoquímicos, como a redução da produção de carbonato 
de cálcio biogênico. Os serviços ecossistêmicos também são afetados 
com a perda da biodiversidade, além de diminuir a abundância de 
fontes alimentares de peixes e mariscos explorados comercialmente 
(WILLIAMSON, 2012).  Por conseguinte, qualquer intervenção que 
diminua a emissão de gás carbônico na atmosfera afetará de forma 
positiva toda a cascata, e todas as consequências envolvidas poderão 
ser minimizadas.

A advertência final

Até pouco tempo, os cientistas descreviam a acidificação como uma 
válvula de escape para o aquecimento global que, por exem-

plo, os sedimentos de carbonato de cálcio provindos 
das rochas sedimentares se dissolveriam em quan-

tidades suficientes para compensar um possí-
vel decréscimo do PH. Todavia, a emissão 

de quantidades ainda maiores de dióxido 
de carbono pelo homem vem trazendo 
consequências cada vez mais agravan-
tes para a vida marinha. De fato, o que 
deve ser o foco da discussão é encon-
trar medidas para estabilizar os níveis 
de emissão de gás carbônico, já que as 
consequências não se restringem ape-

nas aos oceanos. Tem-se a necessidade 
de adotar práticas positivas, dentre as 

quais se destacam a diminuição da per-
furação “offshore” do petróleo, que causa 

a poluição por hidrocarbonetos, prejudicial 
para a vida nos oceanos, bem como, a utilização 

de energias alternativas. Nesta perspectiva, os gover-
nos necessitam implementar programas que visam controlar a 

queima de combustíveis fósseis (EHRLICH; EHRILICH, 2013). Por 
exemplo, investir em opções de transportes menos poluidores, como 
trens, metrôs e bondes elétricos e programas que visam conservar 
áreas verdes e construir ciclovias (GOLDEMBERG; LUCON, 2008).

Para evitar a emissão de gás carbônico deve-se tomar ati-
tudes simples que de forma coletiva farão a diferença. Por exemplo, 
evitar o uso de automóveis nos horários e locais de maior congestio-
namento, dando preferência ao transporte coletivo, principalmente 
para trajetos curtos. Se possível, compartilhar o carro com outras 
pessoas, além de abastecer pela noite ou início da manhã, evitando 
assim, que vapores emanados do tanque convertam-se em ozônio.  
Adquirir eletrodomésticos com eficiência de energia e produtos de 
origem local, já que não precisam ser transportados por longas dis-
tâncias. Por fim, prefira comprar produtos reciclados ou recicláveis.

O aquecimento global é a primeira consequência de uma 
série de atitudes que afetam todo o planeta Terra. Talvez a acidifica-
ção oceânica seja a advertência final para que se tome medidas que 
estabilizem, ou que de alguma forma revertam os impactos feitos pela 
humanidade. Lembre-se: 2/3 de toda extensão da Terra é composta 
por oceanos.

Mensagens principais:
•	 A	acidificação	dos	oceanos	é	um	processo	causa-

do pelo aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera e nos 
oceanos.

       [...] a emissão de 
quantidades ainda maiores de 

dióxido de carbono pelo homem 
vem trazendo consequências cada 
vez mais agravantes para a vida 

marinha.

“

”
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•	 A	acidez	da	superfície	dos	oceanos	aumentou	em,	
aproximadamente, 26% desde a época pré-industrial.

•	 A	acidificação	dos	oceanos	representa	uma	séria	
ameaça para a biodiversidade marinha. A compreensão desse fenô-
meno é repleta de lacunas devido aos complexos processos envolvi-
dos e suas respectivas consequências. 

•	 Diminuir	 a	 emissão	 de	 CO2	 é	 a	 solução	 mais	
plausível para o problema da acidificação oceânica.
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O manguezal é um ecossistema costeiro situado numa 
região de transição entre o ambiente marinho, terrestre 
e de água doce, tomado por uma vegetação resistente 

à salinidade e responsável por acolher, de forma permanente 
ou passageira, vários grupos de animais como aves, répteis, 
insetos, moluscos e mamíferos, incluindo neste último grupo, 
moradores da comunidade local, que retiram do mangue meios 
de sustento. A área de mangue também auxilia na proteção do 
litoral contra erosão e ameniza os impactos climáticos na costa. 
Apesar de toda sua contribuição, grande parte desse ecossistema 
padece sob as ações humanas, servindo de acúmulo de lixo, 
esgoto doméstico e industrial.
 Felizmente, o turismo e a sustentabilidade podem 
aliar-se ao conceito de ecoturismo e fazer do manguezal uma 
área conservada e produtiva de várias formas. Bem como o 
turismo contemplativo que, através de caminhadas ecológicas, 
ou por meio de passeios nas embarcações, proporcionam 
a observação e o registro dos elementos silvestres da fauna e 
flora local. Tal quanto, o turismo de cunho científico e\ou 
pedagógico direcionado aos estudos e pesquisas (biológicos, 
geográficos, históricos, etc.) na área do manguezal, para 
acadêmicos, para rede escolar, assim como para a comunidade 
local (amadurecendo o conhecimento dos moradores). Dessa 
forma a diversidade de atividades e de público, incentivam a 
valorização do mangue como patrimônio local.  
 Amadurecer o conhecimento dos moradores locais 
(citado acima) é de importância não somente educacional, 
mas também sustentável e econômico-social, uma vez que 
de acordo com o Decreto nº 7.465 de 5 de junho de 2012 
(que regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993),  uma das diretrizes do desenvolvimento sustentável é dar 
preferência à mão de obra local. Muitas familias dependem do 
mangue, seja como local de moradia e\ou captura de animais 
para venda, mas não o tratam de forma aqueda. O uso da mão 
de obra local proporciona o desenvolvimento educacional e 
econômico, pois ensina ao morador a importancia do mangue 
e como preservá-lo, gerando oportunidade aos habitantes 
locais, que geralmente estão à margem da sociedade. Assim, 
a incorporação da comunidade local pode ser direcionada a 

diversas áreas envolvendo o turismo, como guia das atividades, 
venda de artesanato, provedor de alimentação e hospedagem.
 Entretanto, para que a atividade turística cumpra 
seu propósito de cunho educativo buscando a conservação 
do manguezal de forma sustentável, é preciso que um bom 
plano de manejo seja desenvolvido, levando em consideração 
a infraestrutura, a quantidade de visitantes, o modo com que 
estes irão interagir com o ambiente, as formas de respeitar o 
ciclo de vida dos animais residentes e visitantes. Estas medidas 
previnem que o propósito inverso do ecoturismo venha 
acontecer e o ecossistema do manguezal sofra com  impactos de 
um turismo mal planejado. 
 Assim, o ideal é que bons empreendimentos sustentáveis 
possam se multiplicar, como o Projeto de Recuperação e 
Conservação dos Manguezais da Baía de Guanabara (RJ), 
que junto à comunidade local é uma das maiores áreas de 
recuperação de mangue do Brasil. Assim como o Projeto Rota 
Manguezal, realizado no Espírito Santo onde os moradores da 
comunidade local são treinados e formados como guias no 
projeto que pratica o ecoturismo. Dessa forma, o turismo no 
manguezal não é, apenas um investimento econômico, mas 
também uma atividade de cunho ambiental, social e cultural.

Fontes: 
RANDOW, R.D.F.M; AZEVEDO, L.K.O; FONSECA, G. B.  
Manguezais: Turismo e Sustentabilidade. Caderno Virtual de Turismo 
Vol. 5, N° 3 (2005)
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Manual de referências 
bibliográficas. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/
biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha/
manguezais#> acessado em 13\02\2016

Turismo e mangue:
uma relação que tem tudo para dar certo
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A Organização das Nações Unidas (ONU) designou o ano 
de 2016, além do ano internacional do entendimento 
global, como também o das leguminosas. Tais questões 

estão relacionadas à importância dessas fontes de alimento como 
fator de segurança alimentar e nutricional, pois fornecem uma 
grande fonte de proteínas, ácidos graxos, minerais, assim como 
de aminoácido essenciais. Além disto, possuem um altíssimo 
valor histórico dado a seu cultivo que ultrapassou as gerações 
nas mais diversas culturas e civilizações, o que culminou 
numa alta relevância econômica, principalmente nas nações 
que reforçam não somente no investimento de uma produção 
rentável,mas no manejo sustentável e de alto teor nutricional.
 A Índia é um ótimo exemplo de país que investe no 
cultivo sustentável, por ser o maior produtor e consumidor de 
leguminosas no mundo. O país reforçou a agricultura a fim de 
atingir os níveis desejados de produção, ajustando-se à numerosa 
população. Além disso, apresentou várias propostas para induzir 
o crescimento da produção por meios tecnológicos, incluindo 
vantajosas práticas de criação e gestão de cultura, além de outros 
métodos como: manejo de nutrientes; estabelecimento de época 
apropriada com método e profundidade de semeadura adequada; 
adubação verde, ao aumentarem significativamente a biomassa 
microbiana do solo e sua atividade enzimática; manejo integrado 
de pragas (MIP), um conjunto de aplicações que visam minimizar 
os problemas causados por insetos, doenças, ervas daninhas e 
outras pragas agrícolas; além uma  gerência de água aprimorada. 
Tais reformas foram vitais para que a produtividade e os nutrientes 
se mantivessem a longo prazo nos solos, levando a melhoria da 
produção das culturas em campo, o que contribui para elevar 
a alta produção de qualidade desse alimento que está incluído 
na dieta da grande parte vegetariana da população indiana.
 Para uma visão mundial de um manejo sustentável de 
leguminosas é fundamental a preservação da diversidade genética 
conquistada através de sucessões de variedade locais e regionais. 
Por exemplo, as chamadas “crioulas”, ou seja aquelas colheitas de 
pequenos agricultores e indígenas que propiciam uma formação 
mais rentável, nutricional e  ambiental, do que o melhoramento 

genético das variedades modernas que visam sobretudo a alta 
rentabilidade, aquém da constituição nutritiva bem pobre. Portanto 
ocorre um crescente interesse pela genética da “agricultura crioula”  
de domínios tradicionais que apresentam genótipos com uma 
vasta diversidade genética, proveniente de habitats específicos, 
frutos de um processo coevolutivo, referente a relação entre 
a seleção natural e a seleção humana sobre um ambiente. Tal 
variedade é mantida pela chamada conservação in situ (no local)  
quando são preservadas em ambientes de cultivo tradicionais e 
naturais,  permitindo processos ecológicos, como por exemplo a 
fixação biológica de nitrogênio atmosférico no caso das leveduras, 
um processo mediado pela associação entre bactérias e algumas 
plantas, que por sua vez beneficiam outras plantas não fixadoras de 
nitrogênio.
 As leguminosas possuem um alto valor proteico, 
possuindo grandes reservas em suas sementes, mas possuem 
reservas de compostos antinutricionais presentes em algumas 
plantas, até mesmo como uma defesa natural destas,  podendo 
ser até tóxicas aos animais, incluindo o ser humano. Entretanto, 
os produtores visam diminuir tais compostos, por meio de 
modificações em práticas agrônomas, para que o cultivo possa ser 
consumido. Apesar disso, ainda possuem um alto efeito benéfico 
como capacidade de reduzir os riscos de doenças cardiovasculares  
( DCV), diabetes, doenças do trato digestivo, excesso de peso 
e obesidade. Além dos benefícios nutricionais, as leguminosas 
possuem uma ótima base para pesquisas farmacológicas. Desse 
modo, é  evidente a importância da busca por uma produtividade 
mais sustentável de leguminosas em um contexto global, já que se 
trata de uma parte essencial da alimentação de toda a humanidade.

Fonte: 
POONIYA, V.; CHOUDHARY, A. K.; DASS, A.; BANA, R.S., RANA, K. 
S.; RANA, D. S.; TYAGI, V. K. e PUNIYA, M. M. Improved crop manage-
ment practices for sustainable pulse production: An Indian perspective. 
Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, n.85, p.747-748, 2015.

Glossário: 

Coevolução: A evolução interdependente e simultânea de duas es-
pécies não correlacionadas, que têm fortes interações ecológicas.

Greyck Willyan Marques Santos
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Produção sustentável de leguminosas
Segurança alimentar e nutrição
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IOCombustíveis fósseis: 
o “ouro de tolo” da humanidade

 
José de Ribamar Miranda da Silva Pereira
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Desde o advento da Revolução Industrial em meados do 
século XVIII, os combustíveis fósseis são as principais 
fontes de energia utilizada pelo homem. O carvão 

mineral tornou-se, inicialmente, o   principal  combustível 
fóssil a se tornar a fonte de energia  mundial.  O calor gerado a 
partir da sua queima era utilizado na produção de vapor para 
movimentar máquinas, locomotivas e navios na época.  No 
entanto, o petróleo tornou-se o combustível fóssil de maior 
aplicação comercial devido a grande quantidade de derivados 
decorrentes do seu refino, sendo muitos deles  bastante 
utilizados pela sociedade contemporânea.  
 Todos os combustíveis fósseis são constituídos por 
compostos orgânicos que liberam gás carbônico e água quando 
queimados. Essa é  a grande problemática envolvendo o uso 
destes combustíveis, pois desde o século XIX, as concentrações 
de gás carbônico na atmosfera vêm aumentando drasticamente 
ano após ano, o que tem contribuído para a intensificação dos 
problemas envolvendo o efeito estufa, além do “envenenamento” 
da atmosfera por outros gases tais como o monóxido de carbono 
que é derivado da queima incompleta de tais combustíveis de 
origem orgânica.
 Devido às grandes taxas de poluentes na atmosfera 
nos últimos anos e toda a discussão mundial sobre mudanças 
climáticas, aquecimento global, sustentabilidade e novas 
alternativas de fontes energéticas, fez-se necessária a iniciativa 
de se tomar medidas e formar planos de como a humanidade 
pode reverter ou amenizar esse quadro crítico em que o planeta 
se encontra. Com isso, no final do ano passado ocorreu em 
Paris, na França a Conferência da Organização da Nações 
Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas, COP 21, na qual 
quase todos os países do planeta deveriam entrar em um acordo 
para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, 
na tentativa de diminuir em 2ºC o aquecimento da atmosfera 
até 2100. 
 Mas o que deve ser feito? Os países devem reduzir suas 
emissões de gases do efeito estufa, como o CO2, para isso devem 
deixar de queimar combustíveis fosseis (petróleo, carvão 
e gás natural) e adotarem novas fontes de energia limpas e 
renováveis (solar, eólica, biocombustíveis). Todas essas fontes 
de energia causam impactos ambientais, mesmo que sejam 
mínimos, no entanto, não interferem na poluição em níveis 
globais, como ocorre com os combustíveis fósseis; mudanças 
nos processos industriais e agrícolas e a contenção urgente do 
desmatamento das florestas que a cada dia avançam cada vez 
mais, também devem ser adotados. Todos os países já fizeram 

promessas de redução das emissões dos gases, tais promessas 
foram sacramentadas na COP 21, para que entrem em vigor 
nos anos de 2020 a 2030. 
 Contudo, muitos países ainda não iniciaram suas 
contribuições anteriormente estabelecidas para a diminuição 
das emissões de gases na atmosfera. E muitas questões são 
levantadas a respeito do cumprimento das últimas medidas 
acordadas pelos 195 países signatários. O caso mais polêmico 
ocorrido recentemente foi a decisão da Suprema Corte dos 
Estados Unidos de suspender temporariamente o plano de 
energia limpa, mesmo analistas afirmando que a  interrupção 
não põe em risco a redução da emissões de gases causadores 
do efeito estufa nem os acordos firmados em Paris, muito 
menos ao avanço das fontes renováveis. Dessa forma, cria-se 
uma expectativa de que finalmente haja uma redução no uso 
de combustíveis fósseis dando espaço para a expansão de fontes 
alternativas de energia que sejam renováveis e limpas.

Fontes: GUARIEIRO, Lilian LN; VASCONCELLOS, Pérola C.; SOLCI, Maria Cristi-
na. Poluentes atmosféricos provenientes da queima de combustíveis fósseis e biocom-
bustíveis: uma breve revisão. Revista Virtual de Química, v. 3, n. 5, p. 434-445, 2011.
COP 21 PARIS. Disponível em: <http://www.cop21paris.org/about/cop21/> Acesso 
em: 14 Fevereiro 2016.
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou o Prof. 
Dr. Oriel Herrera Bonilla, atual tutor do PET Biologia 
da Universidade Estadual do Ceará (UECE), sobre as 
atividades realizadas pelo grupo.

Gabriela Cristina Fonseca Almeida
Glacyane Winne Tavares Moraes
Greyck Willyan Marques Santos
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís
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PETBio UFMA: Como surgiu o grupo PET Biologia da 
UECE – Universidade Estadual do Ceará?

Prof. Oriel: O grupo surgiu no ano 2009, após três 
anos seguidos de tentativas pelos editais do MEC. As 
propostas de projetos apresentadas foram ajustadas 
a cada ano, seguindo sempre as necessidades de 
deficiências observadas no curso de graduação, 
modalidade licenciatura e bacharelado.

PETBio UFMA: Em sua opinião, quais as contribuições 
do PET Biologia para o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos alunos da UECE?

Prof. Oriel: É muito significativa em muitos sentidos. 
Os alunos que efetivamente se identificam com a 
profissão de Biólogo, progridem rapidamente em 
nível intelectual, inter e intrapessoal e principalmente 
profissional. São alunos mais seguros, que amadurecem 
melhor com a sua permanência no PET e no final 
são estudantes com aprovação nos primeiros lugares 
na maioria dos mestrados em que concorrem. São 
estudantes referência, pois todos eles ao saírem da 
universidade, desenvolveram trabalhos de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, com um curriculum excelente.

PETBio UFMA: Quais são os projetos que atualmente 
estão sendo realizados pelo PET Biologia UECE?

Prof. Oriel: São vários, basta consultar o site ou 
facebook. Alguns deles são: Horta nas Escolas; Biologia 
Itinerante; Aulas na Fundação SOS Mata Atlântica em 
Maranguape; Análise da Qualidade do Espaço Verde 
Urbano como Função Ecológica, de Lazer e Estética de 
Praças Públicas de Fortaleza, entre outros.

PETBio UFMA: A Universidade Estadual do Ceará, tem 
atualmente quantos grupos PET? Há possibilidade de 
projetos em conjunto? Caso já tenha acontecido, pode 
nos falar como ocorreu?

Prof. Oriel: A UECE, apenas tem 07 Grupos Pet/
MEC e estão sendo cogitados a criação de Grupos Pet 
institucionais, isto é funcionarão com apoio da UECE e 
do Governo do Estado. Creio que sim, podemos trabalhar 
ou desenvolver alguns trabalhos em conjunto. É uma boa 
ideia. Temos que amadurecer a ideia e ver como será essa 
articulação.

PETBio UFMA: Para o senhor, qual é o significado de 
ser tutor de um grupo PET?

Prof. Oriel: Ser tutor significa ter que se ajustar 
continuamente e a cada ano ao grupo. Toda vez que 
ingressam novos Petianos ao grupo, o Grupo tem uma 
nova configuração e uma nova personalidade. Significa 
que há um aprendizado contínuo. Ser tutor é como ser 
um pai que só quer o melhor para seus filhos e luta para 
que estes sejam vencedores, pelo menos vencedores na 
vida e em favor da vida.

PETBio UFMA: Através das mídias, nota-se vários 
anúncios nas redes sócias do PET Biologia UECE 
(facebook, site, etc) promovendo cursos para a 
graduação de cunho biológico e ambiental. Como surgiu 
a iniciativa da promoção desse tipo de atividade?

Prof. Oriel: Todos esses cursos surgem de uma sondagem 
feita pelos Petianos com os alunos do Curso como um 
todo. O objetivo é cobrir lacunas que o curso não cobre 
regularmente ou visam também atender uma demanda 
do mercado de trabalho do profissional da Biologia e 
áreas correlatas. 
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou a professora 
Alana das Chagas Ferreira Aguiar, Doutora pela 
Universidade  Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 
para apresentar as linhas de pesquisa desenvolvidas por 
ela.

Alana das Chagas Aguiar possui graduação 
em Agronomia pela Universidade Estadual 
do Maranhão (1999), onde desenvolveu o 

projeto Sistema de Cultivos em Aleias ao Manejo 
Sustentável do Solo, no qual trabalhou com reciclagem 
e avaliação da eficiência do uso dos nutrientes do 
solo. Possui ainda mestrado em Agrofloresteria 
Tropical pelo Centro Agronomico Tropical de 
Investigación y Ensenanza (2001), na Costa Rica e 
doutorado em Agronomia pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Botucatu (2006).
 A professora começou sua carreira de professora 
na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em 
2008, ministrando as disciplinas de Biologia e controle 
de plantas daninhas e Cultura e Tecnologia do Arroz, 
Feijão e Milho para o curso de Agronomia no campus 
Chapadinha. Em 2016, realizou a transferência para o 
Campus Cidade Universitária Dom Delgado, em São 
Luís, ministrando a disciplina de Ecologia da Restauração 
para o curso de Ciências Biológicas. Atualmente 
permanece lecionando em São Luís, vinculada ao 
departamento de Biologia, onde ministra a disciplina 
de Ecologia Vegetal para o curso de Ciências Biológicas.
 Dentre seus trabalhos atuais está o Sistema 
de Cultivo em Aleias de leguminosas arbóreas. As 
leguminosas são plantadas com o intuito de verificar 
a fertilidade do solo. O projeto objetiva apresentar 
novas opções para agricultores familiares em vista que 
permaneçam produzindo em suas propriedades e não 

precisem se deslocar à procura de novas áreas para cultivar 
ou em busca de emprego nas grandes cidades, uma vez que 
muitos abandonam suas terras pois utilizam-se de métodos 
ineficientes de cultivo, o que pode ocasionar na perda 
da fertilidade do solo. Os experimentos são montados 
na UEMA e aplicados em quatro polos de atuação, 
sendo dois em Chapadinha (Campus e Assentamento 
União) e dois em Brejos (Assentamento Acampamento).
 Futuramente, a professora visa desenvolver 
pesquisas na área de Restauração Ecológica, tendo 
trabalhado com o professor Guillaume Rousseau do 
Departamento de Fitotecnia da UEMA nesse campo, 
e afirma que tais pesquisas são importantes para a 
aproximação do desenvolvimento agrícola à conservação, 
já que possibilitam a construção de tecnologias 
sustentáveis e que permitam o melhor aproveitamento 
dos meios de cultivo. Ela afirma também que em outros 
países a agricultura aliada à conservação já é uma 
realidade, mas ainda há muito o que se fazer no Brasil.
 A professora Alana realiza suas pesquisas em 
parceria com o Laboratório de Fisiologia Vegetal da 
UFMA e convida alunos de todas as modalidades e que se 
interessarem por suas áreas de atuação a desenvolver projetos 
e explorar novas linhas de pesquisa as quais propiciem 
o crescimento dos estudos voltados à Agroecologia. No 
seu quadro de orientandos conta com quatro alunos 
bolsistas de Iniciação Científica e uma aluna de mestrado, 
no campus Chapadinha, e quatro alunos doutorandos.

Elda Ramos Macedo
Léo Nava Piorsky Cruz

Tainá Constância de França Pinto
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís
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Coleoptera
O mundo megadiverso dos besouros

Matheus Mauri Frascareli Bento
Biólogo pela Universidade do Sagrado Coração - Bauru
Gabriela Cristina Fonseca Almeida
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

A ordem Coleoptera (Classe Insecta) compreende os insetos 
conhecidos popularmente como besouros, representados 
pelos vaga-lumes, joaninhas, serra-paus, gorgulhos, 
carunchos, brocas, vaquinhas e outros, compondo o 

maior e mais diverso grupo do Reino Animalia, com quase 400 mil 
espécies descritas. Estima-se que a origem dos Coleoptera tenha sido 
entre o início do Permiano e metade do Triássico (Era Paleozóica) há 
cerca de 289 milhões de anos (GULLAN; CRANSTON, 2007),através 
do estudo de registros fósseis. Os besouros são facilmente 
distinguíveis dos outros insetos pela presença de élitros1, exibindo 
uma grande variação em relação à forma do corpo, tamanho, 
coloração, habitats e hábitos alimentares, características que os 
tornam importantes e influentes em muitos aspectos na vida dos seres 
humanos. No presente artigo, uma breve descrição das características 
morfológicas e do desenvolvimento dos besouros será abordada, bem 
como a classificação do grupo e a importância dos mesmos para os 
ecossistemas e na medicina.

Aspectos gerais da ordem Coleoptera  O nome Coleoptera 
tem origem do grego, onde Koleos significa estojo, e Apteron, asa, 
portanto, “asa em forma de estojo”, devido à característica diagnóstica 
e talvez mais evidente do grupo, em que os élitros - primeiro par 
de asas - são modificados, possibilitando uma maior proteção do 
segundo par, que é composto por asas membranosas (MOORE, 2003; 
TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011). Além disso, os élitros protegem 
alguns ou todos os segmentos abdominais, têm função no controle 
da perda de água (uma vez que cobrem os espiráculos abdominais), e 
auxiliam na sustentação do voo (GULLAN; CRANSTON, 2012). Em 
geral, são facilmente distinguíveis dos demais hexápodes pela forte 
esclerose do exoesqueleto e dos élitros, quase sempre de consistência 
coriácea e rígida (COSTA-LIMA, 1952).

A morfologia é incrivelmente variada, incluindo espécies 
com menos de um milímetro de comprimento, como o diminuto 
Nanosella fungi (Família Ptiliidae), até os 20 cm atingidos pelo 
amazônico Titanus giganteus (Família Cerambycidae), apresentando 
também uma infinidade de cores, desde representantes de cores 
brancas como o tenebrionídeo Onymacris candidipennis, vermelhas 
como Coraliomela brunnea (Chrysomelidae), até as cores dourada do 
magnífico Chrysina aurigans (Melolonthidae) e violeta de algumas 
espécies da família Buprestidae. Uma característica interessante 
desses insetos é que diferente de outros animais que apresentam 
cores metálicas, como por exemplo as borboletas, os besouros 
mantêm o tom metálico em qualquer ângulo em que estiverem sendo 
observados. 

A grande variação estrutural de seus corpos aliada a 
um exoesqueleto extremamente resistente, o tamanho reduzido, 
o desenvolvimento de asas e o grande potencial reprodutivo 

possibilitaram que os besouros se dispersassem de forma eficiente 
durante a evolução do grupo, explorando habitats diversos e 
especializando-se em numerosos recursos alimentares (MARINONI 
et al., 2001; TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011; GULLAN; 
CRANSTON, 2012; CASARI; IDE, 2012), os quais conferem uma 
notável importância do ponto de vista médico, econômico e ecológico, 
como será tratado adiante na seção “O papel ecológico dos besouros”. 

 O aparelho bucal é mastigador, com todas as peças 
desenvolvidas, sendo do tipo prognata (direcionado para frente) ou 
hipognata (direcionado para baixo) (GALLO, 2002). Os olhos são 
compostos nos adultos e simples na maioria das larvas, dispostos 
lateralmente sobre a cabeça; antenas com 2 a 60 segmentos, sendo 
os tipos de antenas muito variados dentro de cada família; as pernas 
podem ser ambulatórias - adaptadas para locomoção terrestre - a 
exemplo dos besouros da Família Carabidae, bem como fossoriais 
- função cavadora - em besouros com hábitos de solo e subsolo, ou 
natatórias - para locomoção na água - nos insetos aquáticos como os 
besouros da família Hydrophilidae.

Os besouros são insetos holometábolos, ou seja, passam 
por uma mudança drástica para completar o seu ciclo de vida. Essa 
mudança, denominada metamorfose completa, ocorre entre o 
estágio jovem (imaturo) e o adulto (imago), com a passagem por um 
estágio de repouso chamado de pupa (estágio pupal), no qual ocorre 
o desenvolvimento de todas as características do adulto. Então, 
para se desenvolverem completamente, os besouros passam por 
vários estágios: do ovo emerge uma pequena larva, que se alimenta 
e aumenta seu tamanho corporal através de ecdises2 sucessivas, 
mudando a sua forma para um estágio de pupa, quando não se 
movimenta (ou se movimenta pouco) e nem se alimenta. Depois de 
completamente desenvolvido, o adulto emerge da cutícula da pupa 
com a morfologia drasticamente alterada; asas e músculos de voo, 
três pares de apêndices torácicos e genitália formados (GALLO, 2002; 
TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011; GULLAN; CRANSTON, 2012).

Taxonomia e classificação A Sistemática - base de todos os 
outros estudos na área biológica (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011) 
- é o estudo da diversidade de organismos e suas inter-relações, e é 
baseada em dois campos de fundamental importância: a taxonomia, 
ciência que se ocupa basicamente de reconhecer, descrever e dar 
nomes às espécies, classificando-as em um sistema ordenado; e a 
filogenética, a qual estuda a relação desses grupos ordenados (táxons) 
(GULLAN; CRANSTON, 2012). Para nomear e categorizar as espécies 
de maneira correta, os entomólogos taxonomistas precisam seguir as 
regras do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, cujo 
objetivo principal é empregar nomes visando à universalidade dos 
mesmos. Dessa forma, para grupos acima de gênero, são utilizados os 
seguintes sufixos: -oidea para superfamília, -idae para família, -inae 
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para subfamília, -ini para tribo e -ina para subtribo (BOUCHARD et 
al., 2011).

Dentre as ordens de insetos, Coleoptera é a mais 
diversa, ainda que o número de espécies esteja muito longe de 
ser completamente conhecido (VAZ-DE-MELO, 2001). Já foram 
descritas, mais de 350 mil espécies, distribuídas em 211 famílias, 541 
subfamílias, 1663 tribos e 740 subtribos (BOUCHARD et al., 2011), 
representando cerca de 35% do total de insetos, embora estudos 
recentes apontem para 387 mil espécies descritas atualmente. No 
Brasil, são mais de 28 mil espécies que se distribuem em 105 famílias 
(CASARI; IDE, 2012). 

Coleoptera envolve quatro subordens (Archostemata, 
Adephaga, Myxophaga e Polyphaga) de monofilia relativamente 
bem resolvida (VANIN; IDE, 2002), as quais se subdividem em 
grupos menos abrangentes como famílias, subfamílias, tribos e 
gêneros, de acordo com características morfológicas, fisiológicas, 
comportamentais, genéticas e etc. Polyphaga é o grupo mais 
diversificado, representado por mais de 90% dos besouros.

Recentemente, técnicas avançadas para o acesso ao código 
genético, através do sequenciamento do DNA e uso do RNA e dos 
aminoácidos das proteínas codificadas por alguns genes estão sendo 
empregadas e podem fornecer subsídios para novas classificações em 
Coleoptera (BUENO-SILVA, 2012). O conhecimento taxonômico 
da ordem Coleoptera é ainda desigual, dificultando a prática de 
classificações mais consolidadas. Serão necessários estudos adicionais 
e, taxonomicamente, ainda há muito a se fazer. 

O papel ecológico dos besouros Coleoptera constitui a 
ordem mais rica e diversa da classe Insecta. Esses insetos possuem 
representantes terrestres, aquáticos e semiaquáticos, e apresentam 
diversas formas de tamanho, formas e estratégias ecológicas. Eles 
podem ser separados em grupos de acordo com as estratégias 
de alocação de recursos alimentares, sendo assim, podem ser 
espécies paracoprídeas, telecoprídeas e endocoprídeas, pelo grau 
de generalização da dieta, podendo ser coprófagas, necrófagas ou 
generalistas e pelo padrão temporal de atividade que variam entre 
diurno, noturno, crepuscular e de atividade contínua (LOUZADA; 
LOPES, 1997; HALFFTER; EDMOUNDS, 1982; HALFFTER; 
FAVILA, 1993.). 

As espécies que confeccionam bolas de alimento que 
são roladas para longe da fonte original e são enterradas nos túneis 
por eles cavados são chamadas de telecoprídeas, diferentemente das 
espécies paracoprídeas que constroem túneis abaixo ou próximo 
ao depósito alimentar, através do qual o material é conduzido para 
o fundo do túnel e será utilizado para reprodução e/ou alimentação 
das larvas e adultos. E por fim, as espécies chamadas endocoprídeas 
que não possuem o hábito de alocar os recursos, os besouros ficam 
enterrados logo abaixo ou estão dentro do próprio depósito de 
alimento (LOUZADA; LOPES, 1997; HALFFTER; EDMOUNDS, 
1982; LOPES et al., 1994). 

Você deve estar se perguntando de que forma os hábitos 
desses animais podem influenciar no funcionamento de ecossistemas. 
Um bom exemplo a ser citado é o caso dos besouros chamados 
copro-necrófagos, pertencentes à família Scarabaeidae, que são 
popularmente conhecidos como “rola-bostas”. Essa denominação 
é devido alguns de seus representantes prepararem uma bola de 
excremento que é rolada até o local de consumo ou armazenamento. 
Esses insetos, tanto os adultos como as larvas, são detritívoros e 
utilizam como fonte de alimentação as fezes, carcaças e frutos em 
decomposição. Ao se alimentarem de matéria orgânica auxiliam 
na reciclagem dos excrementos, incorporação de matéria orgânica 
no solo e a ciclagem de nutrientes. Além disso, o hábito de escavar 
túneis permite o arejamento e a hidratação do solo (HALFFTER; 
EDMOUNDS, 1982, SLADE et al. 2007, NICHOLS et al., 2008). 

A ordem também tem representantes que se alimentam 
de néctar e/ou pólen. A polinização realizada por besouros é 
denominada cantarofilia. O nome faz referência à família Cantharidae 
que possui o hábito de se alimentar sobre as plantas e associa-se esse 
comportamento com o ato de “polinizar”. No entanto, a maioria dos 
representantes dessa família não são polinizadores. Os besouros 
geralmente polinizam flores que abrem seus botões florais no 
período noturno ou crepuscular e não possuem coloração específica, 
frequentemente são verdes ou esbranquiçadas (RECH et al., 2014). 
Segundo Bernhardt (2000), 184 espécies de angiospermas são 
polinizadas quase exclusivamente por esses insetos. Dessa forma, os 
besouros possuem papel importante na manutenção da diversidade 
de espécies de plantas.

  
Os coleópteros e suas relações com a medicina 
Alguns besouros são mais popularmente conhecidos, já outros 
nem tanto. Mas grande parte das pessoas já devem ter ouvido falar 
das espécies do gênero Paederus (Staphylinidae), que dependendo 
da localidade pode ser conhecido como “potó”. Algumas espécies 
desse gênero possuem uma grande importância médica, pois são 
responsáveis por muitas queimaduras na pele humana. Diferente 
do que se diz popularmente, eles não “urinam” nas pessoas. Na 
realidade, esses bichinhos minúsculos -a fêmea alcança 10mm de 
comprimento e o macho 9mm- secretam uma substância quando 
acidentalmente esfregado sobre a pele ou quando tocados enquanto 
caminham sobre a pele. A substância liberada, chamada de pederina, 
é uma toxina cristalina que é responsável por irritação semelhante a 
uma queimadura (ALVA-DÁVALOS et al., 2002).

A pederina, substância cáustico-vesicante, está presente 
na hemolinfa desses insetos. Estes artrópodes são polífagos, ou 
seja, possuem uma ampla variedade de fontes de alimentos, são 
predadores de outros insetos, nematódeos e girinos. Cerca de 
600 espécies de Paederus são conhecidas no mundo, nas regiões 
tropicais e temperadas, e apenas 4% delas são potenciais causadoras 
de queimaduras, sendo relatadas 48 espécies na América do Sul. 
Os acidentes com humanos no Brasil ocorrem principalmente nas 
regiões norte, nordeste e centro-oeste, e as espécies relacionadas são 
as P. amazonicus, P. brasiliensis, P. columbinus, P. fuscipes (FRANK, 
1988, BRASIL, 2001, FONSECA et al., 2012). 

A Entomologia Forense - o estudo de insetos e outros 
artrópodes associados a diversas questões criminais – tem sido 
utilizada como uma ferramenta para auxiliar na investigação de crimes 
contra pessoas vítimas de assassinatos violentos. E teve seu início no 
Brasil em 1908, com os trabalhos pioneiros de Edgard Roquette Pinto 
e Oscar Freire, respectivamente nos Estados do Rio de Janeiro e da 
Bahia. Segundo Pujol-Luz et al. (2008), as moscas e os besouros são 
os insetos mais importantes para essa área, especialmente em casos 
envolvendo morte.

Os besouros necrófagos se alimentam de tecido em 
decomposição. O conhecimento da biologia e da ecologia são de 
suma importância para o entomologista forense pois é possível dizer 
a estimativa do intervalo de morte de acordo com a presença da 
larva ou do adulto, além de poder determinar o local onde a morte 
ocorreu, uma vez que esses animais podem estar ou não associados ao 
local onde o corpo foi encontrado (PUJOL-LUZ et al., 2008, WADE; 
TROZZI, 2003). 

Considerações finais Com diversas formas, tamanhos, cores 
e hábitos o conhecimento taxonômico sobre a ordem Coleoptera 
ainda é muito desigual, dependendo do táxon considerado. Segundo 
Vanin & Ide (2002) pode-se dizer que algumas famílias possuem mais 
“atenção” que outras, possuindo um maior número de pesquisadores 
que as estudam ao contrário de outras famílias que também são 
igualmente importantes e diversificadas. Além disso, muitos grupos 
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ainda são pouco ou não são estudados.
A dificuldade de estudos com esses insetos pode estar 

relacionada com a grande diversidade da ordem. É importante 
ressaltar que não se deve esperar que todas as espécies, sejam elas de 
insetos ou outro grupo de animais, sejam descritas. Da mesma forma, 
nesse artigo não é possível abordar a biologia, morfologia e ecologia 
todas as espécies já conhecidas. 

Esperamos que esse pequeno artigo tenha contribuído no 
conhecimento sobre os besouros. Ainda há muito o que se conhecer 
e aprender sobre eles e a busca por informações deve continuar. É 
muito importante que se conheça sobre a biodiversidade para que 
medidas de conservação sejam tomadas. A preservação de espécies 
é importante para a manutenção da riqueza e para o funcionamento 
dos ecossistemas. 

Glossário:    
1Élitros: Asas anteriores modificadas e endurecidas que protegem as 
asas membranosas
2Ecdise: Processo de retirada e eliminação da cutícula antiga.
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A questão do descarte das lâmpadas 

Muito tem se falado sobre a política dos três R 
(reciclar, reutilizar e repensar). E você, caro 
leitor, pode estar se perguntando por que essa 

discussão tem se intensificado nos últimos anos. Bom, é 
inegável que as práticas humanas têm interferido no meio 
ambiente causando muitos problemas ambientais como 
poluição de rios, mares, aumento de gás carbônico (CO2) 
na atmosfera, entre muitos outros.  Pensando em uma 
alternativa que melhore a qualidade do meio ambiente é 
fundamental que se adote hábitos e políticas institucionais 
que trabalhem na população a importância de reduzir 
o consumo de cada recurso, reutilizar tudo que pode e 
reciclar sempre que possível (3 R’s). 
 Por muito tempo a lâmpada mais utilizada foi a 
incandescente, inventada por Thomas Alva Edson em 1879. 
No entanto, elas vêm sendo gradualmente substituídas pelas 
lâmpadas fluorescentes. Essa mudança está relacionada 
com a política dos 3R’s, pois a lâmpadas fluorescentes são 
muito mais econômicas em relação as incandescentes e 
aquecem menos o ambiente. As lâmpadas fluorescente 
e incandescente são diferentes em sua composição, mas 
ambas possuem um ponto em comum: o que fazer com 
a lâmpada que queimou? Primeiro, é importante saber 
as consequências de um descarte inadequado de uma 
lâmpada. 
 O grande perigo da lâmpada fluorescente é a 
presença do mercúrio, pois esse metal é altamente tóxico e 
danoso ao meio ambiente. Muitas pesquisas têm mostrado 
a contaminação de ecossistemas aquáticos por mercúrio. 
E de que forma isso tem ocorrido? Ao serem descartadas 
no lixo, o vidro das lâmpadas é quebrado, liberando o 
mercúrio presente que logo irá evaporar. Quando chove, 
o mercúrio volta e contamina o solo e os cursos d’água. 
Essa água contaminada pode acabar sendo consumida por 
algum animal, incluindo nós humanos. 

 No Brasil, segundo o artigo 33 da Lei no 9.605, 
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é 
de responsabilidade dos geradores e do poder público 
implementar sistemas de logística reversa, mediante 
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Apesar da 
Lei, o descarte incorreto desses resíduos (e de outros) 
ainda é muito comum. Em 2008, cerca de 100 milhões 
de lâmpadas fluorescentes foram descartadas, com uma 
carga poluidora estimada em 1.200 kg de mercúrio. 
Sendo que do descarte total, somente 8% têm destinação 
ambientalmente adequada por meio do processo de 
desmonte e descontaminação. 
 Não somente a presença de metais pode ser 
perigosa, mas também a do vidro. Os vidros levam até 
quatro mil anos para se decompor e acabam se acumulando 
nos aterros sanitários. Uma característica interessante 
deste material é que ele não libera resíduos contaminantes 
no solo ou nos lençóis freáticos, pois não reage com os 
componentes presentes. Então, uma das alternativas para 
que se evite o aumento do volume nos aterros sanitários é 
a reciclagem. 
 É importante ressaltar que enquanto intactas as 
lâmpadas fluorescentes não apresentam riscos. Então, o 
que deve ser feito? Em hipótese alguma as lâmpadas devem 
ser jogadas em lixo comum. Devem ser armazenadas em 
um local seguro e levadas para uma unidade responsável. 
A sensibilização do descarte correto dos resíduos sólidos 
deve ser contínua e o trabalho com a política dos 3R’s 
deve ser intensificada. Cada um fazendo sua parte trará 
consequências positivas para o meio ambiente.

Fonte:
BRANDÃO, A. C.; GOMES, L. M. B.; AFONSO, J. C. Educação ambiental: o caso das lâmpadas usadas. Artigo técnico. Rio de Janeiro, 2011. 
BUSSONS, M. I. G.; CRUZ, J. O. C.; ARAÚJO, B. A.; PEREZ, T. A.; CHAVES, A. C. P. Cacos de vidro: uma visão abrangente no mercado da 
reciclagem e da sustentabilidade. Cadernos Unisuam. Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 98-10. jun, 2012.
BRASIL. Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesiv-
as ao meio ambiente, e dá outras providências. Presidência da República.
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Por que as pessoas não gostam 
da Botânica?

Aline Duarte Nascimento
Marina Gonçalves Soares
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
Eduardo Bezerra de Almeida Jr.
Departamento de Biologia/UFMA - São Luís

Dentre as áreas da Biologia, a Botânica é muitas vezes 
vista como uma disciplina que envolve basicamente a 
memorização de uma nomenclatura técnica, considerada 
“chata”, que apresenta pouco significado na vida do 

indivíduo (FLORES, 2014). O ensino em Botânica dissipa muitas 
terminologias e conceitos que se distanciam da realidade dos alunos. 
Os currículos e práticas pedagógicas utilizadas no ensino de Botânica 
são reproduções do ensino acadêmico ocorrido na formação 
dos professores (FIGUEIREDO et al., 2012), o que direciona a 
Botânica a ser ensinada de modo linear e pouco relacionada com as 
especificidades de cada região e com a experiência do aluno (FARIA 
et al., 2011).

Os conceitos botânicos são definidos por meio de um 
vocabulário extremamente técnico, sem apresentar um significado 
para o aluno, chegando a tal ponto que os mesmos não conseguem 
associar que as plantas são seres vivos (FARIA et al., 2011). Cunha 
(1988, p.136) exemplifica:

Um aluno se esforçava em estudar o fenômeno da 
fotossíntese, decorava todos os nomes dados a uma série 
de reações químicas complexas sem jamais perceber que 
os produtos finais deste fenômeno representavam para ele, 
ser vivo, o ar que respirava e a energia que adquiria ao se 
alimentar todos os dias. 

Nesse contexto, tem-se duas situações: de um lado o 
desinteresse por parte dos alunos quando o assunto é o estudo dos 
vegetais, somado à falta de aulas práticas e material didático que 
visem facilitar esse aprendizado (MELO et al., 2012). E do outro lado, 
encontramos professores com falta de domínio do conteúdo, o que 
acarreta uma dificuldade de repassá-lo para seus alunos (SANTOS; 
CECCANTINI, 2004; SILVA, 2008). Segundo Kinoshita et al. 
(2006), os resultados de pesquisas acadêmicas dificilmente chegam à 
população e, principalmente, às escolas. Em geral, nesses resultados, 
todos os processos de pesquisa envolvidos no desenvolvimento dos 
produtos estão subentendidos, dificultando ainda mais o acesso aos 
professores. Os autores destacam, ainda, que a preocupação com a 
utilidade das plantas não é mais de cada indivíduo, mas daqueles que 
são considerados pesquisadores, agricultores ou técnicos agrícolas. 
Assim, a busca do saber das plantas fica restrita a este grupo de 
profissionais. 

É essencial que o aluno interaja, primeiramente, com a 
planta como um todo, inserida no seu meio, para facilitar a valorização 
da vegetação natural e a compreensão de seu papel na manutenção 
da qualidade do ambiente (WYKROTA; NASCIMENTO, 1995). 
Apesar disso o que se percebe nas escolas é uma dificuldade em 
proporcionar o contato dos alunos com o ambiente natural e, assim, 
o estudo das plantas passou a ser tão teórico e complexo que acabou 
por desestimular o estudo do tema (SILVA, 2008). Segundo Menezes 
et al. (2008) apesar dos motivos apontados para tal desinteresse, o 
ponto fundamental parece ser a relação que nós seres humanos temos 
com as plantas, ou melhor, com a falta de relação que temos com elas.

O ser humano habituou-se cotidianamente a uma vida 
artificial em metrópoles, afastando-se da natureza, esquecendo-a, 
deteriorando-a, passando a considerar-se superior, externo ao reino 
vegetal (ARAGÃO, 2006). Com isso o homem recebe informações 
por livros, jornais, revistas, televisão, computador e não consegue 
relacionar as informações obtidas com a realidade do dia a dia. 
Esquecem, ou mesmo não sabem, que o alho, a cenoura e outras 
plantas comestíveis produzem flores. Diante disso, nos dias atuais, 
muitas crianças não têm contato com as plantas, o que acarreta na 
falta de conhecimento sobre elas, enquanto que, curiosamente, 
possuem habilidade surpreendente ao manusear smatphones, tablets e 
eletrônicos em geral. Mesmo assim, as sociedades urbanas continuam 
dependentes das plantas para a manutenção da sua qualidade de vida. 
Por isso, é de extrema importância que as crianças não só entendam o 
ciclo de vida das plantas, como também sua importância ecológica e 
para o ser humano (ASSIS; BORGHEZAN; PEREIRA, 2006).

Portanto, percebe-se a necessidade de criar diferentes 
formas de ensinar e despertar o interesse dos alunos pela Botânica 
(CRUZ et al., 2011). O ensino desta e de outras disciplinas de Ciências 
e meio ambiente são imprescindíveis para que as pessoas tenham 
conhecimento sobre as questões ambientais e possam opinar e ter 
atitudes conscientes para melhoria na qualidade de vida e até usar 
esse conhecimento de forma sustentável (SILVA; MORAES, 2011). É  
importante que o professor identifique entre seus alunos as maiores 
dificuldades e desenvolva atividades práticas que visem facilitar a 
aprendizagem, buscando um maior interesse pela botânica através, 
por exemplo, de aulas práticas,  mostrando que muitas coisas do 
nosso dia a dia só são possíveis porque existem pessoas que estudam 
e conhecem as plantas. 

Nós vestimos, comemos e utilizamos plantas, temos uma 
dependência enorme delas. Basta olhar para o lado que você verá algo 
que foi produzido a partir de uma planta. Então por que não estudá-
las?! Vamos? 
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A cidade de Maceió, capital de Alagoas, foi sede da XV edição 
do Encontro Nordestino dos Grupos PET (ENEPET), evento 
regional que promove o compartilhamento de experiências 

entre os grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) do Nordeste 
e a elaboração de propostas para o aprimoramento do programa que 
serão posteriormente apresentadas no Encontro Nacional dos Grupos 
PET (ENAPET). Dentre os PETs que marcaram presença no encontro, 
estava o PET Biologia UFMA, que teve o prazer de, em conjunto 
com outros grupos do Maranhão, apresentar suas contribuições às 
demandas elaboradas e relatar a situação do programa no estado.
 Durante dois dias, os petianos participaram de grupos 
de discussão e trabalho (GDT), abordando sete temas diferentes, 
propostos pelo evento, a respeito do papel do PET no contexto social, 
no ensino e na formação do cidadão. Também foram formados 
grupos de discussão sobre os Comitês Locais de Acompanhamento 
e Avaliação (CLAAs) do PET e encontros por áreas afins. A partir 
dessas discussões, foram deliberadas sugestões para o programa, 
as quais posteriormente foram votadas na assembleia do ENEPET, 
afirmando a representatividade dos petianos junto ao programa. 
 Dentro dos GDTs, os grupos PETs compartilharam suas 
experiências em relação ao programa e às atividades. Algumas 
dificuldades foram relatas no que se refere à forma de se fazer extensão 
a serviço da comunidade, apontando-se como que a ação em conjunto 
dos PETs de uma mesma instituição pode auxiliar na promoção 
da extensão. No campo social, os debates se giraram em torno da 
necessidade de se discutir no PET problemáticas sociais (racismo, 
preconceito, diferença de gênero) e que os grupos promovam essas 
discussões nas IES. 
 Logo após os encontros dos GDTs, houveram as discussões 
voltadas aos CLAAs. Nesse ENEPET, os grupos demonstraram 

preocupação em relação à presença e atuação dos Comitês nas 
IES e levantaram pontos relacionados ao compartilhamento de 
experiências de avaliação entre os grupos, acompanhamento mais 
assíduo dos CLAAs e exigência da avaliação do programa por parte 
de órgãos superiores. À tarde, houve a apresentação de trabalhos por 
grupos, onde PETs de todo o Nordeste apresentaram seus projetos 
desenvolvidos nos mais diversos campos de atuação. Durante o evento, 
ainda foram ofertadas diariamente oficinas para os participantes, 
nas quais os petianos receberam instruções práticas de iconografia, 
fotografia e slack-line, entre outras coisas.
 Para os novos integrantes do programa, o sentimento 
transmitido pelo ENEPET – 2016 foi o de querer ser mais  ativo, 
tanto nas atividades do PET, no intuito de melhorar o desempenho 
individual e coletivo no programa, quanto perante a sociedade.  
Quem foi ao evento pela primeira vez entendeu  como o programa é 
estruturado com a participação dos petianos e como os acadêmicos 
podem e devem contribuir para com as IES e a sociedade. Participar 
dos eventos do PET é fazer política, entender o quão importante é a 
representatividade dos indivíduos, como acadêmico e como cidadão. 
 Durante a estadia na Universidade Federal de Alagoas, 
o PETBio contou com a atenção e a deferência da equipe de 
organização do ENEPET 2016, desde a preparação dos alojamentos 
à disponibilidade de transportes para a Assembleia Geral. Por 
esse motivo e pela louvável organização dos horários, salas e 
atividades, o PET Biologia agradece e parabeniza o PET UFAL e 
demais colaboradores que permitiram a realização desse encontro 
memorável. O PET Biologia teve ainda a oportunidade de conhecer 
mais da cidade de Maceió e suas belas atribuições, como o icônico 
artesanato nordestino, os modernos shopping centers e suas praias de 
águas cristalinas, especialmente a praia de Ponta Verde.

A participação do PET Biologia no 
ENEPET 2016, em Maceió-AL

Glacyane Winne Tavares Moraes 
Léo Nava Piorsky Dominici Cruz

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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Gatos domésticos 
vilões ou vítimas?

Marlla Maria Barbosa Arouche
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Doenças infecciosas vêm se tornando uma preocupação 
para pesquisadores, considerando que podem influenciar 
na gestão da proteção de diversas espécies. Zoonoses 

provenientes de animais terrestres estão se espalhando nos 
oceanos, tornando-se uma ameaça à vida marinha. Os gatos 
domésticos (Felis catus Linnaeus, 1758) representam uma 
preocupação para a conservação dos ecossistemas em que são 
introduzidos, sendo considerados predadores de espécies nativas 
impactando o ecossistema através de processos de competição 
e de introdução de doenças e parasitas. Patógenos poluentes 
é o nome dado por pesquisadores para descrever as bactérias 
terrestres, fungos e parasitas que viajam nos nossos mares.
 Cientistas também descobriram que muitas das 
bactérias encontradas em organismos marinhos são resistentes 
a medicamentos. Essas afirmações são discutidas no artigo da 
patologista da vida selvagem e veterinária Melissa A. Miller, 
publicado na revista Scientific American Brasil 2015. O estudo 
foi desenvolvido junto com cientistas do Instituto Nacional 
de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) e pesquisadores da 
Washington University, sendo analisado o impacto ecológico 
da disseminação do Toxoplasma gondii, apontado como fator 
de adoecimento de golfinhos encontrados encalhados no Mar 
Mediterrâneo. Como será que esses animais marinhos foram 
contaminados pelo agente etiológico da toxoplasmose que tem 
o gato doméstico como hospedeiro definitivo? Primeiro foram 
as aves, agora o gato doméstico será acusado também de matar 
mamíferos marinhos? 
 Buscando responder tal questão, um estudo que durou 
seis anos, acompanhou encalhes de mamíferos marinhos 
(golfinhos, botos, lontras marinhas, focas e leões marinhos) no 
Noroeste do Pacífico, e descobriram que, entre 5.000 animais 
mortos encontrados em praias costeiras, muitos deles tinham 
o parasita T. gondii no intestino. Foi possível avaliar também a 
frequência de poliparasitismo entre os protozoários da T. gondii 
e Sarcocystis neurona e o quanto a ação antrópica está sendo 
responsável no processo de contaminação. A lontra marinha 
da Califórnia, também foi estudada e o S. neurona, coccídeo 
(protozoário parasita do epitélio intestinal de gambás), que 
tem como hospedeiro definitivo gambás das espécies, Didelphis 
virginiana e Didelphis albiventris, comuns no meio rural, os quais 
eliminam em suas fezes oocistos contendo esporocistos, que são 

os responsáveis pela contaminação das mesmas, foi encontrado 
nos tecidos dos animais mortos. O estudo aponta que o T. gondii 
chega a ser mortal quando combinando com o S. neurona. 
 Parece absurdo supor que nosso gato doméstico possa 
intervir sobre os oceanos ou as criaturas que lá residem. Isto 
é, até você considerar que nós, os proprietários dos gatos, 
podemos às vezes liberar lixo e resíduos dos nossos gatinhos 
como por exemplo, a sua caixa de areia em locais impróprios. 
O estudo da Drª Melissa aponta que o descarte errado pode 
fazer dela culpada pela morte de um mamífero marinho, 
uma vez que seu descarte feito de maneira errada e em locais 
impróprios, como em nosso sistema de esgoto doméstico, faz 
com que essa hipótese não seja absurda já que a maior parte do 
esgoto não recebe qualquer tipo de tratamento e são despejados 
nos nossos mares e rios. 
 Identificar como esses parasitas de animais terrestres 
estão matando os mamíferos é de fundamental importância. 
Medidas podem ser tomadas com o intuito de remediar a 
situação, como por exemplo a gestão de populações de gatos 
domésticos e gambás em áreas de preservação, como já acontece 
hoje no arquipélago de Fernando de Noronha e na Ilha de Malta 
no mar mediterrâneo, ou ainda reduzir o escoamento de esgoto 
de áreas urbanas perto da costa e monitorar a qualidade da água 
para evitar que parasitas entrem na cadeia alimentar marinha. 
As pessoas podem facilmente evitar tais parasitas, filtrando ou 
fervendo água não tratada, por exemplo. No entanto, combater 
essa grave doença em mamíferos marinhos, vai exigir maiores 
esforços de conservação. 
 Os gatos que já foram adorados como deuses, um 
símbolo de boa sorte, hoje estão virando vilões. Entretanto, eles 
não estão fazendo nada diferente do que têm feito por milhares 
de anos, o comportamento de enterrar as fezes foi herdado dos 
seus ancestrais e permanece nos animais de hoje,  o problema 
é que a ação humana está dando uma “mãozinha” para que 
agentes patógenos presentes nas fezes dos felinos cheguem 
mais longe e acabem por contaminar a cadeia alimentar de 
animais marinhos. Então não “atire o pau no gato”, ele é só mais 
um prejudicado perante a ação de uma outra espécie que não 
se preocupa com as demais, que animal seria esse? somos nós, 
o Homo sapiens sapiens.
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EVENTOS

68ª Reunião Anual da SBPC
Porto Seguro – BA

03 a 09 de julho de 2016

XVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Biologia 
Celular

São Paulo – SP
13 a 16 de julho de 2016

67º Congresso Nacional de Botânica
Vitória – ES

25 a 30 de setembro de 2016

II MARAPET – Ensino, pesquisa e extensão: Dilemas e 
possibilidades da educação pública no Maranhão 

São Luís – MA
05 a 07 de outubro de 2016

XVIII Simpósio de Biologia Marinha
Santos - SP

06 a 09 de outubro de 2016

XVI Ciclo de Estudos Biológicos – O papel da 
interdisciplinaridade na formação do biólogo

São Luís – MA
08 a 11 de novembro de 2016

Notícia

Bactérias resistentes ao mais potente antibiótico já são realidade

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

Mais uma vez nossas profecias se cumprem: foi encontrada uma nova cepa da bactéria Escherichia coli 
resistente até mesmo ao mais potente antibiótico. A droga colistina, conhecida desde o final da década de 
40, é usada como último recurso para tratamento de infecções graves causadas por bactérias. As novas cepas 

de E. coli sobreviveram ao tratamento com a droga, anunciando os primeiros de possíveis muitos outros casos de alta 
resistência bacteriana que podem surgir nos próximos anos, o que pode significar o fim do tratamento com antibióticos 
para determinadas infecções.

Há muito tempo os profissionais de saúde e biólogos vêm alertando sobre o uso indiscriminado de 
antibióticos, pois o uso incorreto pode levar à seleção de cepas bacterianas cada vez mais resistentes, podendo se tornar 
fatais. O primeiro caso de cepas resistentes à colistina ocorreu na China em 2015, soando o alarme de microbiólogos 
e organizações de saúde do mundo todo. Desde então, novos casos foram detectados na Europa, Canadá e Estados 
Unidos. Embora ainda não haja uma conexão clara entre estas infecções pelas novas cepas resistentes à colistina, a 
comunidade de microbiólogos corre atrás de novos possíveis casos e reinteram que pesquisas para a descoberta de 
novos antibióticos devem ser intensificadas.

Além da pesquisa por novos antibióticos, deve-se haver também um maior empenho para a 
educação da população acerca do uso destes medicamentos. Não será nada viável descobrir drogas 
cada vez mais potentes, se estivermos selecionando cepas bacterianas cada vez mais mortais. Este é 
um jogo arriscado no qual não podemos apostar apenas na perspicácia da medicina, mas no bom 
senso da população.
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O soldadinho-do-araripe (Antilophia bokermanni) é uma ave brasileira em perigo crítico de extinção. 
Os machos (foto) possuem o corpo coberto por penas brancas e escuras, além das penas vermelhas da 
cabeça, característica importante da espécie. As fêmeas possuem penas de cor verde oliva no corpo todo. 
Imagem: Wikipedia Commons.


