
BOLETIM
ISSN: 2237-6372

ANO 12, N. 43, MAR 2018

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Entenda o papel social do ensino 

de biologia da conservação

LINHA DE PESQUISA NOTÍCIA
Pofessora Dra. Wilma dos Santos Eugênio Clonar para conservar?



SUMÁRIO
Notícia
Clonar para conservar?
Por Lucas Salomão Ferreira e Ricardo Gonçalves 

3

Educação e suas contribuições 
para manutenção da vida

O ensino de biologia da conservação e seu papel na 
sociedade

6

Entrevista

Profª. Drª. Mariana Guelero do Valle e Prof. Me. Carlos 
Erick Brito de Sousa 
Conheça o Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e  Bio-
logia (GPECBio)
Por Glacyane Winne Moraes, Greyck Willyan Santos e Thauana Raabelo

22

Linha de pesquisa

Profª. Drª. Wilma dos Santos Eugênio 
Conheça as linhas de pesquisa desenvolvidas por ela
Por Juliana Sousa

15

Ensaios

A ciência cidadã como instrumento de conservação
Venha ser uma (um) cidadã (o) cientista e abrace essa causa!
Por Léo Cruz

Nosso futuro comum
Educação ambiental, uma ferramenta da biologia da 
conservação?
Por Gabriela Almeida 

Remediar e conservar
Como microrganismos podem fazer uma limpeza em 
larga escala
Por Lucas Salomão Ferreira

Microbioma de animais silvestres
Uma variável a ser considerada para a conservação?
Por Robson Oliveira

Guardando vidas
Como bancos de germoplasma atuam na conservação de 
espécies?
Por Ana Carolina Butarelli

Um olhar ao passado para salvar o futuro
Como a integração de dados históricos e paleontológicos 
com a biologia da conservação podem contribuir para a 
conservação da diversidade biológca? 
Por Luís Pereira

A caça para a conservação: um grande paradoxo
Por Eulália Silva

Além dos limites das Unidades de conservação
Por Ricardo Gonçalves 

O Axolote e a Ciência
Como os estudos laboratóriais podem ajudar na conser-
vação de espécies ameaçadas de extinção 
Por Ana Luiza Butarelli

4

5

12

13

14

16

17

18

ISSN: 2237-6372
ANO 12, N. 43, MAR., 2018

ARTIGO

19

20

21

Por que as aves importam? 
Centenário da lei do  Tratado das Aves Migratórias (MBTA) 
e a importância do movimento conservacionista
Por Thalita Rocha 

Um Leão fora da selva: do aquarismo à bioinvasão 
Por Juliana Sousa

Por Greyck Willyan Marques Santos



Espécies ameaçadas necessitam 
se reproduzir, gerar descendentes e 
promover variabilidade genética na sua 
população, porém, muitas vezes o número 
de indivíduos é bastante reduzido. Com a 
clonagem, seria possível gerar diferentes 
organismos e proporcionar um aumento 
no número de indivíduos na população e 
gerar variabilidade genética, conservando 
aquela população específica. Outra 
vertente discutida é reviver espécies 
que foram extintas recentemente por 
influência antrópica, tendo como preceito 
o seu habitat ainda intacto e condições 
adequadas para seu desenvolvimento e 
crescimento populacional.  

No entanto a clonagem, hoje, seria 
viável apenas como recurso emergencial, 
pois, apesar dos avanços demonstrados, 
continua sendo um processo bastante 
caro e complexo, com baixa efetividade. O 
recurso financeiro gasto na clonagem ainda 
seria melhor aproveitado no investimento 
direto para a conservação de habitats e 
políticas públicas voltadas a este fim.

Notícia

Clonar para conservar?
Lucas Salomão de Sousa Ferreira

Ricardo Mendes Gonçalves
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Autilização do processo de 
clonagem para a conservação de 
animais ameaçados de extinção 

é uma discussão relativamente antiga, 
começou após a clonagem da ovelha 
Dolly, primeiro mamífero clonado, e 
gerou argumentos positivos e negativos 
quanto ao tema. Em janeiro de 2018, o 
pesquisador Liu Zhen e colaboradores, 
da Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Beijing, tiveram sucesso na clonagem 
de um primata da espécie Macaca 
fascicularis, que fez retornar a discussão: 
a clonagem é um método efetivo na busca 
pela conservação de animais ameaçados 
de extinção?

  Os pesquisadores utilizaram 
a técnica de transferência nuclear de 
célula somática (SNCT), procedimento 
de clonagem amplamente conhecido, 
que consiste na substituição do núcleo de 
um oócito, sendo essa célula precursora 
do óvulo, por um núcleo de uma célula 
somática, células que não estão envolvidas 
na reprodução. Na pesquisa foram utilizados 
fibroblastos, células do tecido conjuntivo, 
de indivíduos adultos e fetais, e logo após 
foram aplicadas injeções com enzimas que 
trabalharam de modo a deixar o núcleo 
implantado o mais semelhante possível a um 
núcleo de um embrião, evitando processos 
que atrapalhariam o desenvolvimento 
embrionário, o que promoveu clivagens – 
primeiras divisões celulares do embrião – 
normais. Na outra etapa, os ovócitos foram 
implementados no ventre de fêmeas, e das 
22 gravidezes de macacas por óvulos com 
núcleo de células adultas, 2 indivíduos 
de curta duração foram gerados e das 6 
gravidezes por núcleo de células fetais, 2 
indivíduos saudáveis foram gerados (Figura 
1).

Referências:

ZHEN, L. et al. Cloning of Macaque Monkeys by Somatic Cell Nuclear Transfer Nuclear 
Transfer. Cell Press. v. 172, p. 881–887, 2018.

FREITAS, V. J. F.; MELO, L. M.; TEIXEIRA, D. I. A.. Aplicações da clonagem e transgênese 
em pequenos ruminantes. Revista Brasileira De Reprodução Animal, 2016.

SANDLER, R.. The ethics of reviving long extinct species. Conservation Biology, v. 28, n. 2, 
p. 354-360, 2014.

Fonte: Extraído e m
odificado de ZH
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Figura 1. Dois  indívíduos da espécie Macaca fascicularis 
que  se desenvolveram  de forma saudável durante a pesquisa.

Fonte: R
ajivShah

Caros leitores,
Apresentamos a Edição 43 do Boletim PETBio, que traz como 
tema central a Biologia da Conservação, escolhida como temá-
tica de trabalho do nosso boletim para esse ano. Por isso, nas 
próximas três edições apresentaremos artigos que discutirão 
diferentes aspectos da biologia da conservação. Nessa edição, 
no artigo principal apresentamos como tema “o ensino de Bio-
logia da Conservação e seu papel na sociedade” para tratar da 
educação ambiental e suas contribuições para manutenção da 
vida. Os ensaios trazem diferentes temáticas dentro da Biolo-
gia da Conservação, como a atuação dos microorganismos na 
remediação de ambientes antropizados ou ainda uma aborda-
gem mais recentes tratando de microbiomas de animais silves-
tres. Também vamos conhecer sobre bancos de germoplasmas 
e como os dados paleontológicos podem auxiliar na conserva-
ção da biodiversidade. Na linha de pesquisa apresentamos os 
trabalhos da Profª Drª Wilma dos Santos Eugenio com estudos 
em meiofauna e também entrevistamos a Profª. Drª. Maria-
na Guelero do Valle e o Prof. Me. Carlos Erick Brito de Sousa 
para conhecer um pouco mais sobre Grupo de Pesquisa em 
Ensino de Ciências e Biologia (GPECBio). Com certeza, vocês 
irão mergulhar em um mundo de conhecimentos, ideias e prá-
ticas, que nos ajudarão a sempre conservar a biodiversidade. 
Boa leitura!! 
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  A Ciência não é uma exclusividade de professores e alunos, 

mas é um elemento inerente ao espírito humano, ou seja, 
eu, você e qualquer um pode praticá-la, bastando seguir 

quatro passos simples: observar um fenômeno (de qualquer natu-
reza), propor uma hipótese sobre o porquê de tal fenômeno, testar a 
hipótese proposta e, finalmente, chegar a uma conclusão (que sem-
pre poderá ser posta à prova posteriormente). Infelizmente, com o 
tempo, o fazer científico passou por um processo de hegemonia den-
tro do meio acadêmico, distanciando-se cada dia mais dos outros 
setores da sociedade, o que acarreta numa obscuridade de muitos 
cientistas em potencial.

 Buscando reaproximar o público não acadêmico do fazer 
científico, várias iniciativas, como a divulgação científica, tentam 
apresentar os elementos científicos de forma menos complexa, con-
tudo, apenas a apresentação não fornece uma participação ativa no 
processo de desenvolvimento de uma pesquisa. Essa participação 
pode ser alcançada, portanto, por meio da ciência cidadã, uma práti-
ca que propõe o engajamento da sociedade em atividades que visam 
a reunião de dados sobre determinado campo ou objeto de estudo, 
permitindo tanto o desenvolvimento de pesquisas com o auxílio dos 
colaboradores como o envolvimento desses no universo na área da 
pesquisa.

 A ciência cidadã não é nova, tendo sua origem na Europa 
do século XIX, com os birdwatchers (observadores de aves), volun-
tários que registravam as espécies observadas e reuniam-se em asso-
ciações para discutirem sobre o assunto; entretanto, recentemente, 
o termo e a prática têm ganhado notoriedade e expandindo-se para 
outras áreas, como astronomia e neurociência, apesar de ainda mui-
to popular dentro das ciências biológicas. Além disso, o advento dos 
aplicativos para smartphones tem proporcionado uma visibilidade 
ainda maior para essa atividade, já que oferecem acesso rápido e 
prático às ferramentas de contribuição e a possibilidade de compar-
tilhamento dos resultados entre os usuários.

 Em virtude desse amplo público colaborador e da facili-
dade de acesso pelo mesmo, os projetos de ciência cidadã têm se 

provado uma ferramenta valiosa em especial a trabalhos de ecologia 
e conservação, visto que os mesmos baseiam-se em levantamentos 
realizados em áreas muitas vezes distantes ou pouco acessíveis aos 
pesquisadores, mas onde há presença humana. Muitos projetos já 
englobam diferentes regiões biogeográficas1, alcançando um público 
maior ainda, como os projetos por trás de aplicativos como e-bird 
(Laboratório de Ornitologia de Cornell/Sociedade Nacional de Au-
dubon) e Pl@ntNet (plantnet-project.org), que possuem subproje-
tos para ocorrências em todos os continentes. Muitos projetos, não 
necessariamente baseados em aplicativos, como o MangroveWatch 
(MangroveWatch Ltd), também são voltados ao público global, en-
quanto outros como o Blue Change Citizen Science Initiative - ou 
Iniciativa de Ciência Cidadã Mudança Azul- (Blue Change e institui-
ções parceiras) são voltados ao público nacional apenas.

 Mas os dados reunidos pelos projetos de ciência cidadã re-
almente garantem resultados confiáveis para as pesquisas? Segundo 
Bonney e colaboradores, mensurar o impacto científico das ativida-
des de ciência cidadã ainda é desafiador devido à gama de projetos 
com diferentes caráteres, mas vários trabalhos científicos e agências 
de proteção ambiental, inclusive, já se utilizam de dados gerados por 
eles. A qualidade dos dados depende fortemente da preparação ofe-
recida aos voluntários, os quais, segundo os autores, podem obtê-
-los tão bem quando experts, além disso, a evolução das ferramentas 
computacionais tem incrementado ainda mais a essa qualidade em 
projetos de larga escala.

 Vale mencionar ainda que os projetos de ciência cidadã 
voltados à conservação permitem o monitoramento da biodiversi-
dade local e de espécies invasoras, que podem vir a prejudicar tan-
to as espécies nativas como a comunidade. Portanto, pode-se dizer 
que a ciência cidadã não apenas incrementa a eficiência de pesqui-
sas voltadas à conservação, mas também permite às comunidades 
locais, regionais ou nacionais conhecer a sua biodiversidade, con-
sequentemente promovendo a sensibilização sobre a importância 
desta. Quando ciência e sociedade trabalham juntas, a natureza só 
tem a ganhar.

    
  

Glossário
1. região geográfica definida por fronteiras naturais que abrange fauna, flora e carac-
terísticas ecológicas particulares.

    
  

Referências: 
BONNEY, R. et al. Citizen science: Next steps for citizen science. Science, v. 343, n. 6178, p. 1436–1437, 2014.
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A Sociedade Brasileira para a Conservação (SBC) defende que o ensino da conservação é um importante passo para que problemas 
causados pelo modo de vida atual, que modifica as paisagens naturais, polui o meio ambiente e leva à extinção de inúmeras espé-
cies, sejam reparados. Os objetivos e as metas afirmados pela Sociedade incluem “a educação, em todos os níveis, preparatória e 

contínua, do público, dos biólogos e dos administradores nos princípios da biologia da conservação.” Os biólogos da conservação buscam 
manter três importantes aspectos da vida na Terra: a biodiversidade, a integridade ecológica e a saúde ecológica.
 A conservação da natureza exige a utilização de inúmeras estratégias. Pode-se destacar, por exemplo, a proteção de espécies 
ameaçadas, a existência de reservas ecológicas, o controle das ações humanas que prejudicam ecossistemas, a restauração de ecossis-
temas, a reprodução em cativeiro e o controle de espécies exóticas. Mas, talvez a estratégia principal seja a de sensibilização dos seres 
humanos acerca do valor e a importância da natureza, pois é impossível resolver os frequentes e complexos problemas ambientais e re-
verter suas causas sem que ocorra uma mudança radical nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos comportamentos gerados pela 
dinâmica do senso existente, concebida no aspecto econômico do desenvolvimento.
            A Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, rea-
lizada em Tessalônica (Grécia) em 1997, produziu um documento o qual chamou a atenção para a necessidade de se articularem ações 
de educação ambiental baseadas nos conceitos de ética e sustentabilidade, identidade cultural e diversidade, mobilização, participação e 
práticas interdisciplinares. Dessa forma, a educação ambiental assume uma função transformadora, na qual a co-responsabilização dos 
indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover o desenvolvimento sustentável.
 O conceito de desenvolvimento sustentável surge a partir de uma crítica ambientalista ao modo de vida contemporâneo e tem 
como pressuposto a existência de sustentabilidade social, econômica e ecológica. De forma geral, a noção de desenvolvimento sustentável 
refere-se a uma “readaptação” das relações entre a sociedade humana e a natureza. Para isso, são necessárias a estimulação e uma parti-
cipação mais ativa da sociedade nas discussões sobre o modelo de desenvolvimento atual. Mas para alcançar o objetivo, é necessário que  
as informações possam chegar até as pessoas e, a partir delas, estas construam seus conhecimentos. 
 É nesse contexto que a educação ambiental surge com propostas pedagógicas voltadas para a sensibilização, mudança de com-
portamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos educandos, propiciando o acesso à informa-
ção e incentivando a integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente. Parafraseando Vygotsky, psicólogo com grandes con-
tribuições sobre o processo de ensino-aprendizagem, a educação ambiental pode assumir “uma parte ativa de um processo intelectual, 
constantemente a serviço da comunicação, do entendimento e da solução dos problemas.”
 Trabalhar a educação ambiental nas escolas é importante, no entanto, desafiador. Isso porque é necessário evi-
tar resumir a educação ambiental em práticas localizadas e pontuais. A educação ambiental busca desenvolver pessoas 
dotadas de senso crítico e responsáveis pelo ambiente em que estão inseridas, levando esses indivíduos a encarar sua 
relação com a natureza. Sendo assim, a educação ambiental deve ser vista como um processo de permanente apren-
dizagem que valoriza as diversas formas de conhecimento e forma cidadãos críticos e sensibilizados.
 A educação ambiental possibilita o desenvolvimento de conhecimentos e mudança de valores. No entanto, 
essa ferramenta ainda se depara com alguns desafios, como por exemplo o de formulá-la de uma maneira crítica e 
inovadora. É importante que haja o resgate e o desenvolvimento de valores e comportamentos, tais como a confian-
ça, respeito mútuo, responsabilidade, compromisso, solidariedade e iniciativa, além do estímulo a uma visão global 
e crítica das questões ambientais e a promoção de um enfoque interdisciplinar que resgate e construa saberes.

Referências:
JACOBI, P. Cidade e meio ambiente. São Paulo: Annablume, 1999, p. 192.

REIGOTA, M. Desafios à educação ambiental escolar. In: JACOBI, P. et al. (orgs.). Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SMA, 1998, p.43-50.
SORRENTINO, M. De Tbilisi a Tessaloniki, a educação ambiental no Brasil. In: JACOBI, P. et

al. (orgs.). Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SMA.1998. p.27 32.
VIGOTSKY, L. A Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991, p. 222.

Nosso futuro comum1

Educação ambiental, uma ferramenta da biologia da conservação?

Gabriela Cristina  Fonseca Almeida
Curso de Ciências Biológicas/UFMA -São Luís

Glossario
1: faz referência ao relatório Brundtlandt, também conhecido como “Nosso futuro comum” que 
defende a ideia do “desenvolvimento sustentável.”
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ARTIGO

GREYCK WILLYAN MARQUES SANTOS ingressou no curso de Ciências Biológi-
cas da Universidade Federal do Maranhão, modalidade Licenciatura, no segundo semestre de 2013. 
Tornou-se voluntário do PET em novembro de 2015, posteriormente, tornando-se bolsista em maio 
de 2017. É estagiário voluntário do Centro de Pesquisa em Arqueologia e História Natural do  Ma-
ranhão(CPHNAMA) sob a orientação do Prof. Dr. Manuel Alfredo Araújo Medeiros e membro do 
Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia (GPECBio), sob a coordenação da Profª. Dra. 
Mariana Guelero do Valle e do Prof. Me. Carlos Erick Brito de Sousa. Possui interesse nas áreas de 
Paleontologia de Vertebrados, Biogeografia, História da Ciência, Ensino de Ciências e Divulgação 
Científica.

manutenção da vida
O ensino de Biologia da Conservação e 

seu papel na sociedade

Educação e suas 
contribuições para 
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O que é biodiversidade? Uma simples pergunta, porém, o ser humano apenas recentemente conseguiu desenvolver um 
conceito formulado de um termo que pode ser concebido por ambos lados da sociedade, científico e leigo, cada qual à sua 
maneira. Embora a percepção das mais variadas formas de vidas presentes ao seu redor seja tão remota quanto a origem 

de sua autoconsciência (MAYR, 1998), a necessidade de um conceito apareceu em uma época em que a busca pelo conhecimento da 
diversidade tanto como o interesse por sua conservação surgiram concomitantemente. Uma jornada que se destacou em 1986, quando 
ocorreu o National Forum on BioDiversity (Fórum Nacional sobre BioDiversidade), organizado por Walter G. Rosen, da National 
Research Council / National Academy of Sciences (Conselho Nacional de Pesquisa / Academia Nacional de Ciências - NRC/NAS) 
(MEINE; SOULÉ; NOSS, 2006) abrindo portas no mundo científico para os pesquisadores de potencial interesse. Fundou-se então a 
Society for Conservation Biology (Sociedade para Biologia da Conservação - SCB), e no ano seguinte publicou-se a primeira revista da 
Conservation Biology (Biologia da Conservação) que se tornaria um veículo de comunicação científica fundamental para as discussões 
e pesquisas a propósito da biodiversidade e de seus principais pontos (MEINE; SOULÉ; NOSS, 2006) que giravam principalmente em 
torno da preocupação com habitats naturais e a extinção acelerada de espécies (WILSON, 1997).

Edward. O. Wilson, em 1988, reuniu e publicou as implicações do National Forum on BioDiversity em uma coletânea 
denominada Biodiversity (Biodiversidade), contendo artigos de autoria de 60 dos considerados maiores especialistas do assunto no 
mundo. Tanto o livro como o fórum lançaram o ponto inicial para os esforços em conservar a natureza, devido a reflexão e conhecimento 
acumulado de décadas de pesquisas sobre diversidade biológica e sua conservação. Ocorrera um consenso entre cientistas e ativistas 
sobre a urgência em evitar que a biodiversidade continuasse a ser destruída pelos abusos da espécie humana, surgindo assim novos focos 
e práticas na questão da conservação ambiental (FRANCO, 2013), usando o conhecimento científico como potencial para assegurar 
e comprovar em documentos e dados estatísticos a importância da biodiversidade. Em poucos anos, esses eventos dariam origem 
ao novo ramo da ciência, chamado Biologia da Conservação (GROOM; MEFFE; CARROLL, 2006), no qual um dos objetivos seria 
justamente uma educação preparatória a ser oferecida aos todos os níveis de pesquisadores, além do público leigo e dos idealizadores 
da Biologia da Conservação em relação às crescentes taxas de extinção, degradação e perda de sistemas naturais onde as sociedades 
humanas estão localizadas.
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Princípios da Biologia da Conservação e suas aplica-
ções no ensino

A SCB acredita que o ensino de Biologia da Conservação é 
um passo necessário para que esse objetivo seja alcançado. Apesar de 
ter sido abordada na literatura, não foi formado um consenso acerca 
das diretrizes essenciais para essa complexa área. Devido essa pro-
blemática, a SCB desenvolveu a partir de análises de várias pesqui-
sas quais seriam os princípios do ensino de Biologia da Conservação 
(TROMBULAK et al., 2004), que não estariam voltados apenas para 
indicar o que as pessoas deveriam saber, mas sim que fossem aplicá-
veis a interesses e públicos diferentes. A sistematização desses princí-
pios não aconteceu como uma simples lista de tópicos, cada princípio 
corresponde a uma proposta, uma meta que pode servir de guia para 
professores e estudantes, que estão dispostas de modo hierárquico 
(princípios primários, secundários e de apoio) cujos detalhes se com-
plementam, fornecendo uma abordagem aprofundada.

Foram delimitados cinco temas, sendo cada um sistema-
tizado em um princípio primário, cada qual com seus secundários e 
de apoio (TROMBULAK et al., 2004). O primeiro tema retrata “Goals 
of Conservation Biology”, ou seja, os objetivos da Biologia da Conser-
vação. Estes consistem na permanência de características importan-
tes da vida na Terra, como: os sistemas vivos e toda sua diversidade 
natural; o funcionamento de tais sistemas bem como sua estrutura e 
seus componentes, significando sua integridade ecológica; além da 
resiliência e estabilidade ao longo do tempo de sua resistência, bem 
quanto autonomia no meio, ou seja, a saúde ecológica (CALLICOTT; 
CROWDER; MUNFORD, 1999; TROMBULAK et al., 2004). Tais ob-
jetivos podem ser analisados em medidas e parâmetros correlacio-
nando os padrões naturais observados em sistemas que não foram 
acometidos por ações antrópicas. O segundo tema “Importance of 
Biological Diversity, Ecological Integrity, and Ecological Health” está 
voltado para a importância desses princípios situados no tema an-
terior. O caráter conservacionista destes princípios é algo subjetivo, 
ou seja, seu valor varia dependendo do indivíduo, desse modo, seu 
grau de importância se diversifica em diferentes pessoas. Além dis-
so, tais princípios (diversidade natural, integridade ecológica e saú-
de ecológica) não são excludentes (NORTON, 2014), ou seja, não há 
o que impeça estes princípios serem trabalhados em conjunto, para 
que seja aplicado da melhor maneira de acordo com a necessidade 
conservacionista da proposta. Os motivos da importância da Biologia 
da Conservação estão relacionados com três valores: intrínsecos da 
natureza (voltados para percepção da natureza); os chamados instru-
mentais e econômicos; e os valores emocionais, espirituais e psicoló-
gicos (TROMBULAK et al., 2004).

O terceiro tema “Concepts for Understanding Biological 
Diversity, Ecological Integrity, and Ecological Health” corresponde 
aos conceitos para compreensão das proposições abordadas nos ob-
jetivos, buscando relacionar a ideia de conservação de importantes 
componentes com o entendimento de vários conceitos biológicos 
essenciais, como, por exemplo, os voltados para: hierarquia taxonô-
mica ou ecológica; diversidade genética; o conceito de espécie; cresci-
mento populacional; distribuição de espécies; extinção; entre outros 
(TROMBULAK et al., 2004). “Threats to Biological Diversity, Ecologi-
cal Integrity, and Ecological Health” é o quarto tema dos princípios, 
e retrata as ameaças à diversidade biológica, à integridade ecológica 
e à saúde ecológica, como as envolvendo: economia ecológica; im-
pactos da colonização humana em tempos antigos e contemporânea; 
os padrões atuais de extinção, suas causas e o efeito dominó¹ cau-
sado; mudanças climáticas globais; entre outros (TROMBULAK et 
al., 2004). Devido a tais ameaças, a natureza vem enfrentado várias 
mudanças, assim, o padrão do que é natural ou normal muda com o 
passar das gerações, pois as ideias de condições normais da natureza 
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atualmente se diferem das do passado, porque a magnitude das amea-
ças percebidas pelas pessoas muda de acordo com suas experiências 
e vivências. No último tema “Protection and Restoration of Biological 
Diversity, Ecological Integrity, and Ecological Health”, os princípios 
abordados ponderam sobre proteção e restauração da diversidade 
biológica, integridade ecológica e saúde ecológica. Por meio de es-
tratégias voltadas para: proteção de espécies ameaçadas; a criação de 
reservas ecológicas; o controle dos recursos naturais utilizados pelo 
ser humano; restauração de ecossistemas bem como o aumento de 
suas populações naturais; manejo de espécies exóticas; atuação políti-
ca, entre outros (TROMBULAK et al., 2004)

Os princípios devem ser bem trabalhados no estudo da 
conservação, contribuindo para que o convívio da população humana 
com a natureza ocorra mais efetivamente, por isso, devem ser traba-
lhados em todos os níveis e em todas as sociedades. Podem ser utiliza-
dos por organizações para orientar o desenvolvimento de programas 
ambientais, contribuindo para que a população possa entender as ba-
ses políticas conservacionistas; como guias de desenvolvimento para 
cursos de biologia e pós-graduação; como ferramenta educacional 
para diversos outros cursos (TROMBULAK et al., 2004).  Os biólogos 
da conservação possuem um amplo conjunto de conhecimentos, ha-
bilidades e interesses que podem ser compartilhados em programas 
educacionais sobre conservação, buscando desenvolver nas pessoas 
uma concepção mais profunda e abrangente da importância da área. 
Por meio de trocas de experiências com foco no desenvolvimento do 
conhecimento, habilidade e atitudes, o aprendizado ocorre de modo 
mais direto e funcional (TROMBULAK et al., 2004).

Biologia da Conservação na Educação Básica

O acesso aos conceitos e ensinamentos de Biologia da 
Conservação é um fator de extrema importância, porém, não é pri-
mordial para um retorno efetivo de conservação, visto que a simples 
informação não é garantia de uma diferença real em atitudes e com-
portamentos ambientais. Segundo Rivas e Owens (1999), o verdadei-
ro problema provém de uma irresponsabilidade ambiental, o que não 
costuma ocorrer em pessoas que possuem laços de respeito e admi-
ração pela natureza, e que estejam dispostas a protegê-la. Uma ma-
neira de ensinar e incentivar essa relação com o ambiente, o melhor 
público- alvo seriam as crianças, que ainda estão em uma fase de de-
senvolvimento de suas personalidades, receptivas a ideias e filosofias 
em um grau muito superior aos adultos. Investir nesses laços afetivos 
nos primeiros anos de sua formação escolar ou mesmo no convívio 
familiar contribuirá para formação de cidadãos que poderão vir a 
apresentar certa responsabilidade ambiental por conta própria. Sendo 
algo que poderá contribuir para o comprometimento e respeito des-
ses futuros cidadãos, ainda em sua vida infantil, uma abordagem tão 
importante quanto investir em pesquisas ou estudantes de graduação, 
porém, neste caso, muitas vezes o que será obtido serão dados de uma 
biodiversidade já perdida (RIVAS; OWENS, 1999; BALLARD; DI-
XON; HARRIS, 2017). Isso contribui para diminuir outro problema 
comum nas salas de aula tradicionais. Sem a vivência prática, mui-
tos professores utilizam metáforas para retratar a natureza, porém a 
maioria utiliza uma linguagem pedagógica que contribui para a visão 
de que seres humanos não ocorrem nas regras da ecologia, como se 
não fossem integrantes de um sistema, resultando na compreensão 
errônea por parte dos alunos, o que não ocorreria se tal abordagem 
fosse enquadrada na concepção correta de ecologia (CACHELIN; 
NORVELL; DARLING, 2009).

A presença da Biologia da Conservação durante o ensino 
básico, e a maneira como é exercida, foram foco de vários profissio-
nais conservacionistas, ocorrendo, por exemplo, através de parce-
rias educacionais com instituições de ensino localizadas no mesmo 
ambiente onde os alunos vivem e onde a conservação e pesquisa 
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ocorrem (BREWER, 2002a). É consensual a importância da prática 
e experiência nessa fase, ainda que o período de aprendizado ao ar 
livre seja curto, influenciam nas crianças futuras condutas ambien-
tais. Algo defendido pelos biólogos da conservação é que a ciência 
não se trata apenas de um campo de ensino, mas de uma maneira de 
conhecer o mundo ao nosso redor (BOGNER, 1998). 

A proposta de fazer laboratórios ao ar livre para que sejam 
explorados e estudados não se trata de algo recente entre os professo-
res, que utilizam, por exemplo, pátios e áreas escolares externas, além 
de também espaços não formais de ensino, que são relevantes para o 
aprendizado de questões ecológicas ou condutas ecológicas por in-
vestigação em escolas primárias, mas o número de educadores que 
a utilizam é pequena (SIMMONS, 1998). Outra problemática, é que 
muitas questões abordadas são voltadas apenas para lugares e animais 
exóticos, como o status da conservação das florestas tropicais ou sava-
nas africanas, mesmo que tais ambientes estejam muito longe da rea-
lidade de estudantes que moram em zonas temperadas, (BREWER, 
2002b; GENOVART, M. et al., 2013) o mesmo cabe àqueles estudan-
tes que aprendem sobre Mata Atlântica, quando outros biomas como 
Cerrado e Caatinga, que são aonde vivem, são abordados de forma 
superficial, por exemplo. Daí a importância do foco em regiões próxi-
mas ao local de estudo. O uso de pátios escolares e áreas externas para 
estudos sobre conservação e ecologia se tornou uma barreira para 
vários pedagogos, que relatam fraco treinamento científico e precon-
ceitos em relação ao ambiente educacional citado (BREWER, 2002a).  

Depoimentos de professores que frequentaram cursos de 
ciências e Workshops do Instituto de Educação em Ecologia da Uni-
versidade de Montana, mostraram que em geral muitos deles apre-
sentam medo de ciências e pouca interação anterior com cientistas, 
apresentando uma visão mística e inacessível destes profissionais. 
Deste modo, as experiências negativas como estas causam um déficit 
no conhecimento científico por prte dos professores, o que leva a uma 
fraca expressão da ciência em sala de aula, muitas vezes inclinando 
a ciência como processo rígido, uma receita apresentada em livros 
didáticos, um método científico com pouca oportunidade para cria-
tividade (BREWER, 2002a) e a visão dos pátios como área de recrea-
ção, não como espaços didáticos. Assim, o ensino de ecologia estaria 
restrito para custosas viagens de campo. Brewer (2002a), por meio de 
uma série de entrevistas com professores e biólogos da conservação 
buscou entender as necessidades e dificuldades para parcerias viáveis. 
Por exemplo, para que os laboratórios funcionassem, os conservacio-
nistas deveriam apresentar uma lente ecológica² do pátio, por meio 
desta, os professores poderiam abordar sobre vários organismos com 
interações e adaptações interessantes, bem como a dinâmica de suas 
populações, gradientes e microhabitats relacionando com questões 
da conservação, utilizando abordagens de investigação científica. 
Desse modo, contribuindo para uma maior estima por parte dos alu-
nos, assim a Biologia da Conservação pode inspirar os estudantes a 
seguirem carreiras ou viver estilos de vida que reduzem o impacto 
negativo dos seres humanos no mundo.

A dificuldade de incorporar a Biologia da Conservação no 
currículo e adaptar aos padrões educacionais já sobrecarregados tor-
nou-se um grande obstáculo. Uma possibilidade de fazer um estudo 
de conservação introdutório nos ambientes fundamental e médio de 
ensino seria aplicar as perspectivas conservacionistas em princípios 
ecológicos básicos e questões ambientais já abordados nas aulas de 
ciências. Porém, a interligação entre ecologia e conservação comu-
mente não é abordada no contexto de sala de aula, devido a catego-
rização das questões ambientais em tópicos e unidades, que as vezes 
nem são ensinados sequencialmente, segregados em diferentes se-
mestre ou anos de estudo (WYNER; DESALLE, 2010). 

A ecology-disrupted ou ecologia interrompida, surgiu 
como uma metodologia onde os principais temas da Biologia da Con-
servação são trabalhados dentro dos tópicos ecológicos e ambientais 
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aplicados no ensino de ciências, relacionando a importância e com-
plexidade dos processos ecológicos com as implicações das ações 
humanos nesses processos (WYNER; DESALLE, 2010).  A ecologia 
interrompida busca também conectar o uso de questões ecológicas 
com a vida cotidiana dos alunos e o desenvolvimento de sua cidada-
nia, contribuindo para compreensão destes como são componentes 
de um sistema ecológico e que suas ações afetam diretamente no seu 
funcionamento. Wyner e Desalle aplicaram a metodologia utilizan-
do, como base, estudos publicados na Conservation Biology relacio-
nando com os princípios abordados no currículo escolar, como, por 
exemplo: na categoria “comportamento animal” onde situou-se um 
trabalho sobre os impactos em longo prazo da caça furtiva de ele-
fantes africanos relacionando com stress fisiológico e reprodutivo 
(GOBUSH; MUTAYOBA; WASSER, 2008), aplicando perguntas que 
levassem a discussões e reflexões.

Biologia da conservação no Ensino Superior

O biólogo da conservação precisa adquirir certas habili-
dades e competências que abranjam as demandas e orientações desse 
complexo campo, necessitando de uma formação além do cientista, 
tornando-os aptos também a trabalharem no contexto das mudan-
ças sociais na economia, politica, demografia, além de estar acessível 
às questões comunitárias (WHITTEN; HOLMES; MACKINNON. 
2001). Para isso, precisam apresentar um pensamento crítico, ser ca-
paz de se comunicar oralmente e por escrito; de interceder para a con-
servação; traduzir ciência para o público leigo; tudo isso trabalhando 
através de contextos: políticos, sociais, econômico e cultural. Ou seja, 
um profissional da área, teria que entendê-la e ensiná-la como uma 
“metadisciplina”. A prática da metadisciplinaridade invoca o conhe-
cimento cognitivo científico para compreender e explicar fenômenos 
interagindo com outras disciplinas, como exemplo a ciência da com-
putação e teoria da cultura (KERNE, 2005), indo além das disciplinas 
partindo de uma abordagem metalinguística, tendo uma base crítica 
e desconstrutiva; a constatação de diferentes visões do mundo, ad-
quirindo as tradições populares e aplicando-as na ciência moderna, 
como exemplo a pesquisa e educação agrícola que, seguindo uma 
perspectiva sustentável, contribuiriam para mudanças consideradas 
bem sucedidas no ramo (CARRAL, 2006)

Niesenbaum e Lewis (2003) estudaram como está se for-
mando o perfil de biólogo da conservação em nível de graduação, 
pesquisando justamente se na ambiente universitário esses elementos 
essenciais são trabalhados durante os estudos e aperfeiçoamento des-
ses profissionais. Estes mesmos autores também analisaram os livros 
utilizados pelos próprios estudantes, a fim de avaliar se apresentavam 
o contexto interdisciplinar e as questões sociais realçadas anterior-
mente. Também analisaram as atribuições típicas da Biologia da Con-
servação em planos de estudo de 24 universidades norte-americanas. 

Para realização dessa pesquisa, no contexto dos Estados 
Unidos, estes mesmos pesquisadores utilizaram como base dois con-
juntos de palavras-chave: uma voltada para o contexto interdiscipli-
nar e outra baseada nos estudos da SCB. Observaram que o contexto 
interdisciplinar, quando apresentado, mostrou-se restrito a capítulos 
específicos em vez de aplicados ao decorrer dos livros, que apresenta-
vam explicitamente somente os aspectos científicos da conservação, 
ou seja, mostravam certa relevância nesses assuntos, com rasos mo-
mentos de discussão de temas sociais. Isto ocorria geralmente nos fi-
nais dos textos e capítulos ou eram incluídos nas últimas semanas do 
plano de estudo do semestre, o que resultava em uma alta frequência 
de omissão da abordagem do tema. Apesar das problemáticas, obser-
varam um avanço crescente nas abordagens, comparando os livros 
mais novos com os antigos, sendo perceptível o interesse dos autores 
em trabalharem a interdisciplinaridade de modo mais eficiente, tor-
nando a perspectiva futura de uma melhor formação de profissionais 
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aptos a realizarem trabalhos competentes nesta área 
(NIESENBAUM; LEWIS, 2001). 

Na pós-graduação os desafios são outros. Atualmente os 
estudantes aprendem sobre biologia básica e aplicada, são instruídos 
em relação às dificuldades socioeconômicas para resolver proble-
mas de conservação e desenvolvem habilidades no uso de softwares 
de modelagem de conservação (COURTER, 2012), mas ocorre uma 
carência da implementação da pesquisa. Todo o trabalho e dados 
obtidos por estes dificilmente são convertidos em medidas e ações 
de conservação significativas, um processo que poderia receber uma 
enorme contribuição por parte dos estudantes como: facilitar a co-
municação entre pesquisadores e profissionais do campo que geral-
mente diferem na concepção e desenvolvimento de objetivos e pro-
jetos para avaliações de conservação (SUNDERLAND, et al., 2009); 
expandir a dimensão social das avaliações de conservação e apoiar 
planos de conservação com instituições de aprendizagem social 
(SUNDERLAND et al., 2009), sendo fundamental que os projetos 
de conservação abranjam questões sociais e econômicas que sejam 
relevantes para os cidadãos e as partes interessadas (KAINER et al., 
2009); aumentar a disponibilidade de informações para os profissio-
nais de campo (BORN; BOREUX; LAWES, 2009), como exemplo, os 
estudantes poderiam contribuir para o desenvolvimento e divulgação 
de periódicos de acesso livre online.

Os alunos de pós-graduação poderiam contribuir tam-
bém para a valorização do engajamento e implementação da Biolo-
gia da Conservação na sociedade, devido ao pouco incentivo que os 
pesquisadores para mensurar se suas pesquisas colaboram significati-
vamente para ações conservacionistas, já que os sistemas de promo-
ção universitária baseiam-se em pesquisadores obterem fundos para 
o trabalho e publicarem artigos em revistas de pesquisa conceitua-
das, o que contribui para quantificar a produção de pesquisa, por sua 
vez, isto desencoraja o compartilhamento de conhecimento com os 
profissionais de campo, o que seria uma grande responsabilidade do 
pesquisador (CHAPRON; ARLETTAZ, 2008; BORN et al., 2009).Os 
membro de corpo docente de programas de pós-graduação, podem 
enfrentar várias dificuldades para estabelecer esse contato íntimo 
entre a sociedade e ações conservacionistas, devido suas inúmeras 
obrigações e deveres. Desse modo os seus alunos, orientandos ou 
estagiários poderiam contribuir nesse processo de disseminação de 
informação, representando a pesquisa e a universidade, fazendo di-
vulgação para comunidades, além de planejar palestras, seminários 
de treinamento para os profissionais de campo (KAINER et al., 2009) 
podendo até obter feedback dos profissionais interessados, originan-
do um ciclo de informações e ensinamentos, um incentivo a longo 
prazo para uma comunicação continua com a universidade.

Ensino de Conservação, Educação Ambiental e 
Sociedade 

A Biologia da Conservação possui amplas dimensões po-
líticas e educacionais, porém os pesquisadores muitas vezes encaram 
várias dificuldades para estabelecer pontes entre o conhecimento 
científico e as soluções práticas para a sociedade (TROMBULAK et 
al., 2004). Desse modo, ocorre a necessidade de esforços na melhoria 
da alfabetização ecológica, a fim de que se torne ampla suficiente para 
atender toda uma população, na forma de uma ciência cidadã, não 
apenas sobre ensino de conservação, mas, também, pesquisa ecoló-
gica pública integrada com a Educação Ambiental (DINIZ-FILHO; 
LOYOLA, 2010; DICKINSON et al., 2012). Pesquisa ecológica pú-
blica refere-se a projetos de ciência cidadã, onde ocorre uma combi-
nação entre a pesquisa e a educação pública, onde vivenciam vários 
estágios do processo científico, principalmente através de sistemas 
modernos de comunicação (DICKINSON et al., 2012; MCKINLEY 
et al., 2017)
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A formação de uma alfabetização ecológica nos cidadãos 
é a base educacional necessária para a tomada de decisões públicas 
(CARDELÚS; MIDDENDORF, 2013), pois contribui para que estes 
possuam um julgamento mais aprimorado em relação às medidas 
ambientais governamentais. Conrado e Nunes-Neto (2015) apontam 
para uma formação cidadã interligada com os ensinamentos de eco-
logia por meio de uma educação transformadora onde o conteúdo 
seja aplicado em sua totalidade de forma que seja caracterizada suas 
dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais e que adote es-
tratégias de ensino capazes de mobilizar esses conteúdos, como ques-
tões sociocientíficas (CONRADO; NUNES-NETO, 2015).

Desse modo, a educação contribui para a sensibilização e 
apreciação dos recursos naturais e biodiversidade como patrimônio, 
um fator importante para uma conservação sustentável. Uma socie-
dade ou comunidade informada poderá vir a tomar decisões com-
petentes sobre a proteção desses recursos que devido ao ensino de 
Biologia da Conservação, poderão ser definidos como parte da es-
sência da própria cultura e sociedade (AZMAN et al., 2010; RIBEI-
RO; CARVALHO; SILVA, 2017). Esse contexto contribui para ciência 
cidadã, uma vez que, através de uma ação colaborativa, as pessoas se 
envolvem com os projetos e contribuem para as mudanças socioam-
bientais, neste caso os efeitos da aprendizagem podem ser perceptí-
veis juntamente com essas mudanças na comunidade (JORDAN et 
al., 2016; MERENLENDER et al., 2016) 

Em 2014, no Brasil ocorreu a Conferência Nacional Sobre 
Biologia da Conservação (CNBC), uma inciativa online, organizada 
pela Bocaina Biologia da Conservação, que surgiu devido a necessida-
de de uma divulgação científica sobre Biologia da Conservação mais 
eficiente na sociedade brasileira (RODRIGUES; CARMO; PERILLO, 
2014). Ocorreu como um evento aberto, no formato de Massive Open 
Online Course (MOOC), que significa Curso Online Aberto e Mas-
sivo, um formato de curso aberto em meio de ambientes virtuais de 
aprendizagem, com objetivo de promover a discussão sobre o tema, 
de modo que incluísse o público que não pertencesse à academia. A 
conferência consistiu em uma série de 24 videoconferências com vá-
rios especialistas que debateram sobre os tópicos presentes nos prin-
cípios do ensino de conservação da SCB (TROBULAK et al., 2004). 
Essas iniciativas já foram observadas em outros países que utilizam 
MOOCs, onde várias empresas foram fundadas com objetivo de uti-
lizar diferentes técnicas e tecnologias para desenvolver programas 
educacionais similares, como o “Campus 2.0” (WALDROP, 2013) e a 
maior plataforma MOOC do mundo, o Coursera, que apresenta um 
variado conjunto de cursos universitários para a web (KELLOGG, 
2013).

Outra abordagem para incentivar a conservação na so-
ciedade seria o investimento em geoparques. Pela sua definição, geo-
parques são territórios que abrangem um patrimônio geológico de 
grande importância, devido sua raridade ou recurso estético, mas que 
seja desenvolvido como parte de um contexto integrado de conserva-
ção, educação e desenvolvimento de economia local (AZMAN et al., 
2010). Tais ambientes não estão relacionados apenas com geologia, 
mas também contribuem para que a ecologia, arqueologia, história e 
cultura do local sejam parte do patrimônio.  Além disso, contribuem 
para um desenvolvimento infraestrutural relacionado ao turismo no 
local, como a inclusão de parques temáticos, vinculados com rede de 
rotas, trilhas e seções, utilizando estratégias que preservem a singu-
laridade do panorama físico do local. O desenvolvimento econômi-
co local promovido pelo turismo gera empregos e renda, o que pode 
promover um contexto holístico de conservação, em que todos os as-
pectos do patrimônio natural e cultural podem vir a ser valorizados e 
conservados devido ao status de geoparque. Tais patrimônios podem 
fornecer um ambiente natural como espaço não formal³ de ensino, 
onde muito pode ser aprendido sobre a área, fornecendo uma expe-
riência significativa (AZMAN et al., 2010). 
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Programas de educação ambiental também contribuem 
para o ensino de Biologia da Conservação. Tais conhecimentos de-
vem estar acessíveis e adaptados aos saberes e interesses existentes do 
público-alvo e devem ser passados de forma clara e objetiva, podendo 
funcionar incluídos no nível escolar, desde por meio de uma educa-
ção mais tradicional e passiva, mas também aquela que ocorre de ma-
neira interativa, experiencial e voltada para capacitação, ou em níveis 
públicos, cujo foco seria na modificação de comportamento (SINGH; 
RAHMAN, 2012). Uma abordagem efetiva tanto para ONGs (Orga-
nizações Não Governamentais) quanto para agências governamentais 
cujo trabalho está voltado para conservação, seria através de marke-
ting e abordagens políticas sobre a educação. Neste caso, a proble-
mática recorrente é aplicação errônea de “educação ambiental” que 
muitas vezes é tratada como uma série de estratégias sociais cujo 
modelo não apresenta referenciais teóricos nem estudos comprovan-
do sua eficácia. As estratégias são ineficazes devido à falta de finan-
ciamento e profissionais de formação adequados para implementar 
esses programas educacionais, ou seja, ocorre a necessidade de uma 
construção intencional e programas com base em pesquisa, modelos 
teóricos de aprendizagem e mudança de comportamento (ARDOIN; 
HEIMLICH, 2013). Desse modo, a educação e as estratégias sociais 
podem proporcionar uma plataforma visando a contribuir de forma 
significativa no ensino de Biologia da Conservação.
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Remediar e conservar

microrganismos que vivem no ambiente extremo, onde foram 
selecionados pela capacidade de se desenvolverem em locais que 
apresentam condições adversas. Usar tais indivíduos se torna mais 
viável, visto que é ecologicamente mais equilibrado, pois não visa 
a introdução de linhagens invasoras, conservando a microbiota5 

local que formam redes complexas de interação biológica já bem 
definidas ao longo da evolução, compactuando com a limpeza e 
conservação dos ambientes de forma efetiva e mais natural possível.

A biotecnologia tem ajudado no processo usando 
técnicas de DNA recombinante6 para selecionar genes que possuem 
informação para a produção de enzimas envolvidas na degradação 
de compostos. Importante salientar o desenvolvimento de um 
rigoroso regulamento de biossegurança, o qual deve ser seguido 
no uso de métodos biotecnológicos, para garantir a segurança do 
meio, evitar bactérias potencialmente patogênicas aos organismos 
que vivem no ambiente, estudar quais serão os impactos do 
crescimento populacional daquele microrganismo, analisando a 
sua influência funcional na produção de compostos importantes 
na cadeia metabólica do meio e/ou potenciais compostos 
tóxicos em larga escala, como as cianobactérias, que apesar de 
participarem da ciclagem de carbono e nitrogênio dos sistemas, 
muitas espécies são potenciais produtoras de cianotoxinas7.

O desenvolvimento de práticas efetivas de biorremediação 
poderá limpar ambientes extremamente contaminados, gerar 
processos de sucessão ecológica e conservar ambientes e sua 
diversidade ainda existente. Apesar disso, essa metodologia 
ainda necessita de pesquisa e geração de conhecimentos mais 
aprofundados, contudo já apresenta resultados expressivos no 
que diz respeito ao seu potencial na remediação de compostos 
de difícil remoção ambiental, auxiliando na recuperação de 
ambientes que foram bastante degradados pela ação antrópica.

Glossário:
1: conjunto de reações químicas que ocorrem nos sis-
temas biológicos, necessárias para o funcionamento do 
conjunto.
2: proteínas que participam de reações metabólica.
3: moléculas estranhas ao ambiente natural.
4: moléculas de difícil degradação.
5: diversidade de microrganismos presentes em determi-
nado local.
6: DNA de diferentes organismos inseridos em um 
genoma.
7: toxinas produzidas por espécies de cianobactérias.
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A população mundial tem sofrido um grande crescimento, 
causando a necessidade de avanços industriais e 
tecnológicos que visem melhorar a qualidade de vida e 

elevar a produção de alimentos. Porém, em sentido inverso, o impacto 
causado por esses avanços eleva o nível de poluição dos ecossistemas, 
afetando a biodiversidade, através de microimpactos (alterações 
genéticas que podem causar colapsos populacionais a longo prazo) 
até macroimpactos (perda de habitats e extinção em larga escala). 
Concomitantemente a isso, estudos que visam a remediação de locais 
afetados vêm sendo desenvolvidos, dando destaque à biorremediação 
utilizando microrganismos, que é uma  alternativa atraente, visto que 
métodos físicos são caros e pouco eficazes, além de causarem grandes 
impactos ambientais.

A biorremediação é um processo que tem como objetivo 
degradar e/ou remover contaminantes do meio ambiente, a partir 
do uso de sistemas biológicos. Há diferentes processos potenciais 
dependendo do organismo, alguns acumulam o composto em 
seus tecidos, outros utilizam o seu metabolismo1 natural, com 
a presença de enzimas2 que se ligam de maneira efetiva aos 
poluentes, degradando-os (tornando-os compostos mais simples 
e assimiláveis) e, consequentemente, limpando o ambiente de 
interesse. Plantas, microalgas, bactérias e fungos são os organismos 
mais utilizados no processo.

Estudos demonstram que os microrganismos possuem 
maior potencial na degradação de compostos xenobióticos3 e 
recalcitrantes4, pois já se conhece indivíduos capazes de degradar 
hidrocarbonetos e metais pesados. Com isso, a busca por isolados 
competentes tem se intensificado, exemplo disso são as pesquisas 
financiadas por grandes empresas de mineração e petrolíferas na 
busca por alternativas para tentar amenizar os estragos que causam 
no ambiente.

Introduzir um microrganismo em larga escala não 
pertencente àquele ambiente, seria ecologicamente viável? 
Pensando nisso, os pesquisadores têm voltado a sua atenção 
para espécies endêmicas, ou seja, indivíduos naturais do 
ambiente de interesse, a fim de mapear, caracterizar e descrever 

Como microrganismos podem fazer uma limpeza em 
larga escala
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Microbioma de animais silvestres
Uma variável a ser considerada para a conservação?

Robson Pontes de Oliveira
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Os microbiomas1 animais têm sido alvos crescentes de pesquisas e isso se deu principalmente por meio dos avanços das tecnologias 
de sequenciamento2, que permitem conhecer comunidades complexas de microrganismos associadas às espécies do reino animal. 
Estudos recentes com viés conservacionista apontam que elucidar a composição do microbioma de espécies animais, principalmente 

espécies que estejam sendo criadas em cativeiro para futura reintrodução na natureza, tal como espécies que tiveram seu habitat fragmentado, 
pode ser um passo essencial para a conservação destas, pois a composição e alterações nessas comunidades de microrganismos simbiontes 
podem afetar a saúde do hospedeiro, bem como seu fitness3.

 A análise do microbioma, tanto de animais quanto de ambientes, dá-se através de técnicas de metagenômica, que consistem na 
análise do conjunto de genomas de microrganismos de uma determinada área (lugar, tecido ou órgão). Depois da coleta de amostras, o DNA 
total é extraído, sequenciado e posteriormente os resultados do sequenciamento são comparados por técnicas de bioinformática e organizados 
em bancos de dados. Assim, os microrganismos até então desconhecidos poderão ser identificados, alguns genes podem ser mapeados e suas 
funções encontradas, podendo ser associados a alguma função no hospedeiro.

 O Projeto Microbioma Humano, uma das primeiras grandes pesquisas com essa abordagem, coletou um importante dado que mostra 
que a composição e alterações no microbioma humano se associam diretamente com a diabetes, doenças inflamatórias no intestino, obesidade, 
asma, dentre outras enfermidades. Informações de mesmo peso têm sido levantadas para outras espécies animais a partir do estudo de seus mi-
crobiomas. Um dos primeiros estudos feitos com outras espécies animais foi voltado a investigar o papel de simbiontes bacterianos na aptidão 
de insetos e, a partir disso, algumas hipóteses foram levantadas, dentre elas, a possível influência desses microrganismos na ecologia nutricional 
destes.

 Há um crescente interesse em entender quais fatores podem afetar o microbioma dos animais, buscando verificar como a condição 
física é afetada e explicar as diferenças entre ecossistemas, espécies e/ou populações. Alguns estudos usando abordagens de sequenciamento de 
nova geração vêm comparando o microbioma de animais mantidos em cativeiro, ou populações que vivem em habitats que sofreram fragmen-
tação, com populações que vivem em ambientes ótimos. Um exemplo é um estudo conduzido por Amato, que analisou e comparou o micro-
bioma gastrointestinal de população de primatas da espécie Alouatta pigra. Para isso, foram estudadas populações que vivem em fragmentos 
de floresta tropical, populações que vivem em ambiente de floresta contínua (não fragmentada) e indivíduos criados em cativeiro, e o resultado 
do estudo constatou que o microbioma gastrointestinal das populações de ambientes distintos bem como dos indivíduos criados em cativeiro 
era bem diferente. Nos primatas de ambiente fragmentado e nos de cativeiro, os resultados mostraram um microbioma intestinal pouco diver-
so e com ausência de alguns microrganismos importantes para o metabolismo de algumas substâncias nocivas, além da presença de algumas 
bactérias que podem produzir gás sulfídrico.

 Estudos como esses levantam questionamentos a respeito do que se tem feito para a conservação de algumas espécies que se encon-
tram em risco de extinção, pois muitas dessas são criadas em cativeiro e depois introduzidas, ou reintroduzidas, na natureza. No entanto, se o 
microbioma é afetado negativamente em animais mantidos em cativeiro e isso diminui seu fitness, a probabilidade de reintrodução bem suce-
dida na natureza é diminuída, o mesmo vale para populações de ambientes fragmentados. Diante disso, fazem-se necessárias algumas abor-
dagens que busquem preparar esses animais antes de mandá-los para o ambiente natural, bem como para monitorar os que já se encontram 
em ambientes que sofrem com a atividade humana, já que a alteração no ambiente afeta a composição do microbioma. Tendo isso em vista, o 
estudo do microbioma se mostra uma ferramenta promissora para traçar planos de manejo.

Glossário

1: conjunto de genomas de microrganismos que habitam determinado ambiente (tecido, lugar, órgão, etc.).
2: série de métodos bioquímicos que têm como finalidade determinar a ordem das bases nitrogenadas que compõem o 
DNA.
3: valor adaptativo.
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Contando com você, a população do planeta Terra atingiu 7,2 bilhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). 
Não é preciso ser nenhum economista ou especialista em análises populacionais complexas para perceber que temos um grande 
problema quando pensamos em acolher e alimentar todo mundo. Nos últimos anos, a preocupação com o futuro do planeta cresceu 

tão rápido quanto a população que ele abriga. Entre as principais preocupações está a possibilidade de que muitas espécies serão extintas por 
causas não naturais como a exploração inadequada dos recursos, ao invés de processos evolutivos mais lentos. 

 Nosso planeta está se modificando rapidamente, o que pode levar a uma perda rápida de diversidade de espécies que são parte im-
portante da economia e alimentação da população. Dentre os fatores que contribuem para a diminuição artificial das populações estão inclu-
sas: a agricultura em larga escala, pesca excessiva, mineração, extração de recursos naturais, desvio e armazenamento de água, industrializa-
ção, construção de estradas e urbanização. As consequências deletérias dessas atividades podem estar levando a grandes mudanças climáticas 
como a poluição de rios, degradação de lagos, contaminação de áreas com metais pesados, mudanças no pH e acidez do solo, fragmentação de 
habitats e diversos outros impactos que podem ser irreversíveis. 

 Como alternativa para tentar evitar a extinção de muitas espécies afetadas por essas modificações, foram criados os Bancos de Ger-
moplasma. Apesar do nome assustador, um germoplasma consiste na soma total do material genético de cada espécie, podendo ser na forma 
de células vegetais e animais, sementes, tecidos ou estruturas simples que carreguem o genoma completo das espécies. Também pode ser 
entendido como qualquer amostra com capacidade de manter, geração após geração, as características genéticas de uma população. 

 Um Banco de Germoplasma é o local onde todo o material genético fica armazenado, tendo como função a coleta e armazenamento 
de material em condições ideais,  avaliação,  caracterização,  conservação, documentação e informação de todos os recursos genéticos das 
espécies avaliadas, catalogando e mapeando os genomas armazenados, a fim de conhecer o potencial genético de cada espécie. A conservação 
dos recursos genéticos nesses bancos envolve as seguintes etapas: aquisição do material, multiplicação das células, armazenamento adequado 
do material e manejo do germoplasma. 

  O banco abrange espécies que estão em risco de extinção ou  que possuem valor biotecnológico e agroindustrial, incluindo vegetais, 
animais e microrganismos que um dia podem desaparecer do planeta. Tudo bem, mas como isso ajuda a resolver o problema das espécies que 
estão em risco de extinção?

 Em parceria com tecnologias modernas de reprodução, existe o potencial de usar germoplasma congelado e armazenado para apoiar 
medidas de conservação para a manutenção da diversidade genética em espécies ameaçadas. Portanto, ter o material genético guardado em 
um banco, possibilita a utilização do mesmo em estudos de clonagem, modificações gênicas, mapeamento de genes de interesse biotecno-
lógico e até, quem sabe um dia, recriação das espécies que já foram extintas. No entanto, nem tudo é tão simples: transformar esta ideia em 
realidade é um processo complexo, visto que exige colaboração interdisciplinar e muito esforço em pesquisas para ampliar o conhecimento 
acerca das possibilidades de manipulação genética, que ainda são limitadas.

 A conservação de germoplasma acaba funcionando como um complemento da conservação in situ1, proporcionando um “seguro” 
contra a extinção das espécies no seu habitat. Porém, como a quantidade de espécies que entram em risco de extinção não acompanha a veloci-
dade dos estudos na área, torna-se cada vez mais difícil utilizar essa alternativa a curto prazo. Portanto, quais seriam as espécies escolhidas para 
terem seu material genético preservado, sendo que muitas estão em risco de extinção? Seriam os bancos de germoplasma alternativas viáveis 
na conservação das espécies? Esses e outros questionamentos ainda pairam sobre os pesquisadores, que buscam, através da ciência, remediar 
os estragos causados pela exploração inconsciente dos recursos naturais. 

Guardando vidas: 
como bancos de germoplasma atuam na con-

servação de espécies?

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

Glossário
1: lugar natural ou normal. 
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou a  Prof.ª 
Wilma dos Santos Eugênio para apresentarmos as linhas 
de pesquisa desenvolvidas por ela.

A professora doutora Wilma dos Santos Eugênio possui 
graduação em Ciências Biológicas (bacharelado e 
licenciatura) pela Universidade Federal do Maranhão, 

UFMA, curso concluído no ano de 1986. Iniciou seu mestrado 
na área de Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), o qual finalizou no ano de 1994 com a dissertação 
intitulada “Caracterização Geopaleontológica do Cretáceo 
da Baía de São Marcos, Maranhão, Brasil” sob orientação 
do Professor Doutor Sergio Alex Kugland de Azevedo. 

Em seu doutorado, na Espanha, desenvolveu 
trabalhos dentro da temática de biologia marinha, iniciando 
seus estudos sobre meiofauna¹ através da defesa da tese “La 
meiofauna intermareal de sustratos blandos de la Ría de 
Ferrol (Galicia)” (A meiofauna intermareal de substratos 
macios da Ría de Ferrol (Galiza) ). Nessa ocasião, foi 
orientada pela Professora Maria Célia Besteiro Rodríguez e 
foi bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). Dessa forma, alcançou grau de 
doutora em Biologia Marinha e Aquicultura em 2008, pela 
Universidade de Santiago da Compostela (USC), Espanha. 

No ano de 1995, com o grau de mestre, prestou 
concurso público e iniciou sua carreira docente na 
Universidade Federal do Maranhão. Atualmente é enquadrada 
como Professor Assistente III, compondo assim o corpo 
docente do Departamento de Biologia da UFMA. Ministra 
as disciplinas de “Zoologia de Invertebrados I”, “Prática 
de Ensino em Zoologia”, e “Tópicos Especiais de Biologia: 
Biologia de meiofauna” para os alunos da graduação do 
curso de Ciências Biológicas, assim como orienta alunos de 

iniciação científica e trabalho de conclusão de curso. No ano de 
2018, passará a ministrar, também, a disciplina de “Zoologia 
de Invertebrados II”, também para os graduandos de biologia.

Entre as linhas de pesquisa desenvolvidas pela 
professora, há duas atuais que se destacam, ambas com abordagem 
investigativa sobre a meiofauna. Na primeira linha, desenvolve 
estudos relacionados à ecologia de organismos da meiofauna 
no litoral do Maranhão. Na segunda linha, suas pesquisas 
possuem foco em poluentes marinhos e como estes afetam 
a meiofauna, em especial no que diz respeito à contaminação 
por petróleo e seus efeitos sobre moluscos e anelídeos 
marinhos. Além disso, a professora também possui experiência 
de pesquisa na área de malacocultura, que compreende 
o cultivo de moluscos, em especial ostras e mexilhões.

Uma das possibilidades abertas para a comunidade 
científica através do estudo da meiofauna é o monitoramento 
ambiental da presença de poluentes nas praias. As populações 
habitantes do ambiente meiofaunístico respondem de maneira 
diversa à presença de lixo orgânico, metais pesados ou óleos na 
areia das praias, por exemplo. Assim, é possível investigar as 
possibilidades de estabelecimento de parâmetros de poluição 
através de mudanças na diversidade ou abundância de espécies.

Juliana Mendes Sousa
Gessica Cristina da Silva Pereira

Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís
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Alunos e professores interessados em desenvol-
ver pesquisas ou estabelecer parcerias com a pro-
fessora podem entrar em contato com a mes-
ma através do e-mail wilgenio2000@yahoo.com. 

Glossário: 
1. meiofauna: A meiofauna ou meiobentos é o conjun-
to de animais que vivem enterrados no solo ou no sedimen-
to de ecossistemas aquáticos e que ficam retidos em amos-
tras passadas por peneiras com malhas de 0,0045 mm a 
0,05 mm. Esses organismos desempenham um importante 
papel no ciclo de nutrientes e no fluxo de energia dos ní-
veis inferiores para os superiores na rede trófica marinha, 
estuarina, dos lagos e do solo de ecossistemas terrestres.
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Luis Henrique Machado Pereira

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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Como a integração de dados históricos e paleontológicos com a biologia da 
conservação podem contribuir para a preservação da diversidade biológica?

O desenvolvimento tecnológico alcançado pela humanidade nos últimos séculos proporcionou ao ser humano a 
realização de grandes façanhas. Entretanto, todo esse progresso não saiu de graça e as consequências da ação 
humana se manifestam na natureza de diversas formas. A degradação dos ecossistemas, a extinção de espécies 

e as mudanças climáticas são exemplos que demonstram a responsabilidade que o ser humano para com a natureza, 
e de zelar pela sua preservação. Em vista dos problemas ecológicos causados pela humanidade, diversas ações com 
objetivos conservacionistas foram desenvolvidas nas últimas décadas, como a criação de reservas ecológicas, criação 
de legislação voltada para a proteção de espécies ameaçadas, manejo de espécies em cativeiro, dentre outras.

 As abordagens conservacionistas dominantes, atualmente, visam recuperar e manter o meio ambiente em seu 
estado natural, ou seja, na forma que era antes de qualquer interferência humana. Porém, levando em consideração 
à expectativa de que a população humana cresça em 3 bilhões até 2050, o que consequentemente levará a uma maior 
demanda por recursos naturais, as estratégias de conservação deverão considerar as alterações ambientais atualmente 
em curso. Uma nova forma de pensar a conservação, que vem sendo discutida nos últimos anos, consiste em integrar 
à conservação, informações provenientes da paleontologia e de registros históricos, para identificar fenômenos além 
da escala de tempo humana, na chamada paleobiologia da conservação1. Essa ideia se justifica porque os ecossistemas 
atuais são produtos de um conjunto de eventos ocorridos ao longo de milhões de anos e, portanto, a compreensão 
desses eventos pode ajudar na definição de metas de conservação mais precisas.

 Dentro da paleobiologia da conservação existem duas abordagens: a primeira se vale do registro fóssil recente 
(dos últimos 2 milhões de anos), com foco principal em espécies existentes, visando dar um contexto para as condições 
atuais. Por meio dela, é possível definir as bases para comparar as condições ambientais antes e depois de uma 
perturbação, fazer um exame das repostas das espécies e dos ecossistemas às perturbações recentes, sejam elas naturais 
ou causadas pelo ser humano, diferenciar alterações antropogênicas de não antropogênicas, dentre outras. A segunda 
abordagem considera a sucessão dos registros fósseis e geológicos mais antigos como experimentos repetidos em série. 
Ela permite fazer análises sobre como os organismos reagiram a diversos tipos de condições, das quais algumas podem 
assemelhar-se com as alterações ambientais observadas nos dias de hoje, como o aquecimento global e a acidificação 
dos oceanos, e assim contribuir para um melhor direcionamento dos esforços de conservação.

 Apesar de ser uma disciplina recente, a paleobiologia da conservação vem se desenvolvendo muito rápido, 
passando do meio acadêmico para ser aplicada por organizações, tanto governamentais quanto não governamentais, 
isso porque as alterações ambientais causadas pelo ser humano são bastante significativas, e a tendência é que elas 
aumentem. Por isso, é fundamental saber como os ecossistemas se comportaram no futuro, e a chave para responder 
questões como estas, está bem abaixo de nossos pés.
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Glossário
1: disciplina que aplica os teorias e princípios da pale-
ontologia na conservação da biodiversidade.

Um olhar ao passado para salvar o futuro
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A caça é considerada por alguns como uma atividade de lazer, 
sendo essa uma estratégia utilizada em algumas regiões do 
mundo para a conservação de espécies “guarda-chuva”¹ e 

espécies bandeira². Essas espécies são muito importantes dentro da 
conservação, pois são indicadores ambientais e auxiliam na preserva-
ção de outros organismos e também de habitats.

 A prática da caça tem se mostrado eficaz para a conservação 
de algumas espécies, pois  a fauna silvestre funciona como um verda-
deiro motor, impulsionando a economia com o preço pago pelos caça-
dores estrangeiros. Um elefante pode chegar a valer até 10 mil dólares, 
por exemplo. Na África, anualmente a caça move aproximadamente 
200 milhões de dólares e, nos Estados Unidos, cerca de 25 bilhões de 
dólares são adquiridos com essa atividade. Esse dinheiro, em parte, é 
revertido para conservação tanto da fauna como da flora, segundo a 
lei americana Pitman-Robertson e Ducks Unlimited.  

 Fazendeiros, juntamente com a comunidade local, substi-
tuem hectares que tradicionalmente seriam usados para a agricultu-
ra ou pecuária para serem empregados em atividades de caça. Essa 
prática é regulamentada por órgãos governamentais de modo que os 
caçadores estrangeiros transferem para a comunidade um valor mo-
netário pelo animal caçado. Essa renda é parcialmente aplicada na 
restauração da vida selvagem que está ou não na lista vermelha dos 
animais em extinção (IUCN). Países como Estados Unidos, Canadá, 
México, Argentina, África do Sul e até mesmo o Brasil, nos estados do 
Sul, realizam extensivamente a atividade de caça e revertem parte do 
lucro adquirido para a construção de unidades de conservação, como 
por exemplo, a Estação Ecológica do Taim no Rio Grande do Sul.

 Diante dessa realidade de conservação de uma espécie, tal 
paradoxo permite enxergar que o valor pago pelos caçadores para co-
lecionar “troféus”, como ossos, dentes, chifres, cornos e pele são muito 
inferiores ao que aquela espécie representa viva dentro da natureza. A 
perda significativa das espécies nos últimos anos, principalmente na 
região da América Latina e na região Ásia-Pacífico, segundo a pes-
quisa realizada pela ONG Fundo Mundial para a Natureza (WWF), 
mostrou que em 40 anos foram perdidos cerca de 52% das espécies 
selvagens. Dentre os principais fatores responsáveis pela perda dessa 
biodiversidade foi a superexploração dos recursos naturais, que inclui 
a caça, juntamente com a agricultura e pecuária. 

 A seleção artificial que ocorre com a escolha da caça gera 
um grande impacto na frequência gênica dessas populações, com 
isso a retirada de predadores também interfere significativamente 
na biodiversidade, fazendo-a experimentar uma perda expressiva. A 
sobrexploração e a bioinvasão também são impactos negativos dessa 
atividade, pois espécies invasoras ocupam os nichos vagos,  gerando 
perturbações para as populações nativas. Provavelmente esses efeitos 
a longo prazo podem refletir de forma negativa na evolução dessas 
espécies e gerar a redução de determinadas populações e o aumento 
exagerado de outras. Além disso também pode levar à miniaturização 
da fauna com o desaparecimento de vertebrados de grande porte, pois 
esses são os mais procurados pelos caçadores durante a atividade da 
caça.  

 Muitos acreditam que a caça é o maior nível de proximi-
dade com a vida selvagem em meio ao cotidiano massivamente ur-
bano. Contudo, práticas como o ecoturismo e o turismo fotográfico 
fornecem um contato genuíno com a natureza, e ainda promovem 
uma renda que pode ser utilizada para a conservação de espécies 
ameaçadas. É muito provável que essas comunidades não consigam 
ver outras alternativas para o manejo e conservação da vida silvestre. 
O sucesso econômico é de grande importância para a conservação, 
mas atrelados a ele, devem estar fatores como a descentralização do 
poder de decisão e uma alternativa socialmente justificável para que a 
conservação não ocorra de forma unilateral.

A caça para a conservação: 
um grande paradoxo

Glossário
1: são espécies sensíveis à mudanças e a sua conservação permite, mes-
mo que de forma indireta, a conservação de outras espécies. São prin-
cipalmente utilizadas nos estudos porque servem como parâmetros 
dentro da conservação.
2: são espécies utilizadas para alertar as pessoas sobre a conservação, 
espécies chaves que costumam ser carismáticas e tornam sensível a po-
pulação sobre o tema, como por exemplo o Urso Panda.
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Além dos limites das unidades
 de conservação

 
Por: Ricardo Mendes Gonçalves

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Desde a metade do século XX, a biotecnologia tem chamado atenção pelos seus avanços no mundo científico. Isso foi 
possível com a introdução de tecnologias como a fusão de protoplastos1 e tecnologia do DNA recombinante2, com um 
largo espectro de aplicações, como em microrganismos, plantas e animais. Em conjunto com técnicas desenvolvidas 

anteriormente, como cultura de células e tecidos, por exemplo, esses avanços representam, além de outras aplicações, uma 
ferramenta útil na conservação da biodiversidade. 

 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, distribuída 
em seis biomas terrestres e em três grandes ecossistemas marinhos, com cerca de 20% do total das espécies do planeta. Isso se 
justifica pela imensa extensão territorial aliada as suas diferentes zonas climáticas, o que faz com que Brasil seja considerado 
o país com a maior floresta tropical úmida do planeta, a floresta amazônica e, consequentemente, maior potencial biológico, 
refletindo em diversos setores, como farmacêutico, agronômico e ambiental. 

 Porém pouco se sabe das propriedades biológicas de toda essa diversidade, e a perda de biodiversidade em 
consequência de ocupações humanas, desmatamento, queimadas, além de outras atividades que geram um impacto ambiental, 
configuram uma ameaça ao que fato de pode garantir a conservação do bioma, a variabilidade genética. Portanto, o domínio 
da informação genética mostra-se fundamental para conservação da variabilidade genética e garantia de insumos para cadeia 
produtiva, ambos aspectos importantes para desenvolvimento regional. 

 Diante desse quadro, conservar a base da diversidade biológica existente na Amazônia é pertinente em um cenário de 
desenvolvimento regional pautado no uso de recursos naturais, que pode provocar alterações significativas na biodiversidade, 
com redução de habitats, diminuição da variabilidade genética e extinção de espécies, caso não manejado com a merecida 
atenção.

 Atualmente, a maior parte dos trabalhos de manutenção de uma parcela do bioma Amazônico é feito in situ, ou seja, 
no local de ocorrência das populações, por meio de unidades de conservação, sejam elas vedadas a exploração de recursos 
naturais ou não. Todavia, nota-se que os métodos tradicionais de conservação da biodiversidade amazônica não evitam um 
declínio da variabilidade genética das espécies e o crescente perigo de extinção. A explicação para isso, segundo as autoridades, 
é reflexo da vasta extensão territorial do bioma, desproporcional ao contingente de fiscais, que é pequeno e desaparelhado. 
Além disso, a falta de recursos é utilizada como argumento para a não criação de novas unidades de conservação. 

 Assim sendo, faz-se necessária ampliação do uso de técnicas modernas da biotecnologia na política ambiental em 
sinergia com metodologias de desenvolvimento já implementadas na região amazônica, com o objetivo de reduzir, ao máximo, 
perdas irreversíveis. Logo, é necessário conservar os recursos fora do local de ocorrência, isto é, ex situ. Portanto, indivíduos, 
sementes, embriões, tecidos animais e vegetais, além de microrganismo devem ser mantidos sob diferentes condições, 
como em casas de vegetação, em câmaras secas, em meios de cultura, criopreservados ou em bancos genômicos. Contudo, é 
importante ressaltar que as instituições trabalham principalmente com pesquisa básica na Amazônia e, no contexto de geração 
de tecnologias, a predominância das pesquisas está voltada para o setor agronômico, limitadas a espécies de reconhecido valor 
econômico.

 Diante disso, nota-se a relevância da ampliação dos métodos adotados à conservação da floresta amazônica, de 
modo que o desenvolvimento regional seja acompanhado de um programa que vise um monitoramento e, com a redução da 
variabilidade genética diagnosticada, restabelecimento de populações a partir de recursos mantidos ex situ com aplicações 
biotecnológicas.
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Glossário 

1: célula artificialmente desprovida de parede celular. 

2: técnica que consiste na transferência de informação genética 
de um organismo a outro.
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O Axolote e a Ciência
Como os estudos laboratoriais podem ajudar na conservação 

de espécies ameaçadas de extinção

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

As ações humanas têm se destacado por degradar severa-
mente diversos ecossistemas e consequentemente ameaçar 
diversas espécies, tanto animais como vegetais, de extin-

ção. A superexploração dos recursos, desmatamentos, poluição de 
cursos d’água e a agropecuária são apenas alguns exemplos das ati-
vidades nada sustentáveis praticadas pelos seres humanos. No en-
tanto, com a grande devastação dos ambientes naturais, surgem 
diversos planos para conservar as espécies que se encontram amea-
çadas com o intuito de preservar a biodiversidade do nosso planeta.

 A utilização de animais em estudos laboratoriais já não é 
novidade. Tais organismos têm sido extremamente importantes 
no estudo de novas drogas e cosméticos, vacinas e na compreensão 
de uma infinidade de mazelas que afetam tanto humanos quanto 
outras espécies. Muitos animais também são utilizados como mo-
delos no entendimento de outros processos, como no desenvol-
vimento embrionário cujo uns dos exemplos mais conhecidos é o 
Xenopus laevis comumente chamado de rã-de-unhas-africana, no 
desenvolvimento cognitivo como os camundongos Mus musculus, 
entre outros. O estudo do potencial desses animais abre novas por-
tas para a conscientização da conservação dessas espécies que, ape-
sar de serem objetos de estudo, podem estar ameaçadas de extinção.

 O Axolote (Ambystoma mexicanum) é um dos melhores 
exemplos. Trata-se de uma espécie de salamandra conhecida pelo fato 
de conservar características larvais, como brânquias externas e bar-
batanas caudais, mesmo quando adulto. Tais animais possuem hábito 
de vida aquático, sendo encontrados em canais e zonas húmidas na 
vizinhança geral da cidade de Xochimilco, no México. Os mesmos são 
muito estudados por serem considerados os vertebrados com a me-
lhor capacidade regenerativa, tanto celular quanto tecidual, e também 
utilizados como modelo no estudo do desenvolvimento embrionário.

 Esses anfíbios despertam a atenção por sua aparência 
simpática e por sua boca que parece sempre estampar um sorri-
so. Os mesmos são categorizados como Criticamente Ameaçados 
segundo a Lista Vermelha da União Internacional para a Conser-

vação da Natureza (IUCN), tendo sua distribuição no ambiente 
natural afetada principalmente pela poluição do Lago Xochimilco, 
seu principal habitat, bem como pela introdução de peixes exóticos 
no local, que acabam por se alimentar dos seus ovos. O turismo da 
região também prejudica o desenvolvimento da espécie, passan-
do a reduzir ainda mais a população, que também é valorizada na 
culinária, medicina local e na indústria de animais de estimação. 

 E qual é o papel dos estudos laboratoriais na conservação 
dessa espécie? A partir da descoberta do potencial de regeneração 
dos Axolote, muitos estudos voltaram ainda mais sua atenção para 
esses anfíbios, não somente na pesquisa, mas também na ecolo-
gia. Apesar de já existirem medidas de conservação para a espécie, 
os estudos que avaliavam seu poder regenerativo e medicinal tor-
naram ainda mais evidente a necessidade de protegê-los das ações 
antrópicas. Atualmente, diversas análises genéticas e molecula-
res estão sendo realizadas por meio de parcerias entre laboratórios 
de análises clínicas e laboratórios conservacionistas com o intui-
to de auxiliar na preservação dos Axolote e impedir sua extinção.

 Ainda vale destacar as ações desenvolvidas nas lo-
calidades próximas ao Lago Xochimilco, desenvolvidas por 
pesquisadores objetivando a preservação do lago e dos orga-
nismos que lá vivem, bem como o respeito às legislações im-
postas quanto à retirada desses animais de seu habitat natu-
ral, através de ações de sensibilização dos moradores da região.

 Segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ame-
açada de Extinção, cerca de 1.173 espécies estão ameaçadas em 
diferentes graus apenas no Brasil. E se, descobrindo os variados 
potenciais dessas espécies, nós conseguíssemos enfim chamar a 
atenção para o problema da diminuição da população desses in-
divíduos? Resta saber se essa pode ser uma nova saída, não só para 
os Axolote quanto para as outras milhares de espécies animais e 
vegetais que ainda sofrem com a ameaça constante da extinção.
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Figura 1: Ambystoma mexicanum mais conhecido como 
Axolote, trata-se de um anfíbio aquático conhecido por possuir 
características larvais mesmo quando adulto e por seu alto 
potencial regenerativo. Fonte: Jardim Zoológico de Lisboa.
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Por que as aves importam?

Thalita Moura Silva Rocha
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Um século de proteção às aves migratórias e Estados Unidos e Canadá, em 2018, celebram um marco na conservação da vida 
selvagem. Há cem anos, em 1918, era aprovada uma lei para garantir proteção às aves, a Lei do Tratado das Aves Migratórias 
(MBTA - The Migratory Bird Treaty Act), em resposta à extinção (ou quase) de uma série de espécies de aves ao redor do Canadá e 

dos Estados Unidos. Sua criação foi uma das principais vitórias da National Audubon Society (Sociedade Nacional Audubon), uma orga-
nização não-governamental de conservação da natureza que une ciência e ativismo ambiental. Seu nome, Audubon, homenageia o orni-
tólogo John James Audubon, que foi notabilizado pela publicação da obra Birds of America (Pássaros da América). O Tratado das Aves Mi-
gratórias protege cerca de 1000 espécies de pássaros e foi o primeiro acordo internacional voltado à proteção de espécies de vida selvagem.

 Atualmente, a perda de habitats, poluição, aquecimento global e outras ameaças vêm prejudicando as populações de pás-
saros. Aves migratórias não reconhecem fronteiras nacionais e diante disso, é extremamente necessário que governo e pro-
gramas ambientalistas trabalhem juntos pela conservação das espécies. Entre os anos de 1800 e 1900, o Estados Unidos viu a ex-
tinção de várias de suas espécies de pássaros e o caso mais preocupante e visibilizado foi o da espécie Ectopistes migratorius, 
o pombo passageiro, uma espécie de pombo endêmica da América do Norte. Dentre as principais causas dessas extinções, 
a caça para alimentação foi a mais evidente, mas ao final dos anos 1800, uma nova ameaça surgiu: a moda. Cerca de 50 espécies 
de aves norte americanas foram caçadas para utilização de suas plumas. A caça para o mercado de penas dizimou colônias in-
teiras e levou a pedidos de regulamentação e ao estabelecimento da National Audubon Society, peça importante para implemen-
tação da MBTA, que desde sua passagem, ampliou seu âmbito internacional através de tratados com México, Japão e Rússia.

 Por que as aves importam? A frase diz respeito a uma chamada da National Geographic Society para uma série de pub-
licações sobre o chamado “Ano das Aves”, visto que 2018 marca o centenário da Lei do Tratado das Aves Migratórias. Em home-
nagem ao marco, a National Audubon Society (Sociedade Nacional Audubon), National Geographic, o Cornell Lab of Ornithol-
ogy (Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell) e a BirdLife International (Organização Internacional de Preservação 
das Aves) em parceria com mais de 100 outras organizações e milhares de pessoas ao redor do mundo, se uniram para levantar 
a bandeira do Ano das Aves ao longo do ano de 2018. O esforço visa aumentar o conhecimento e sensibilização pública. Ao lon-
go dos 12 meses do ano, diversas ações de divulgação, pesquisas científicas e esforços conservacionistas serão realizados para desta-
car o que pode ser feito para proteção. O portfólio da National Geographic, por exemplo, está sendo utilizado para expor conteú-
dos, mostrando a importância e papéis ecológicos das aves – dispersão de sementes, polinização, controle de pragas e equilíbrio do 
meio ambiente, visando a conscientização sobre os desafios que estes animais estão enfrentando e sobre sua importância ecológica.

 Melhorar o conhecimento público a respeito das aves é um dos primeiros passos para melhorar a capacidade de con-
servá-las. Uma maior resolução de dados ecológicos é imprescindível para gerar uma escala mais ampla de dados que ven-
ham a ser utilizados para geração de informação básica. Campanhas, principalmente de mídias digitais e sociais são peças 
chave para dar visibilidade aos movimentos conservacionistas. A MBTA centenária e as sociedades de proteção de cada país, ten-
tam manter a segurança prevendo ilegalidade de perseguir, caçar, matar, possuir, vender, importar, exportar e assim por diante, 
mas muitos dos problemas que as aves enfrentam (a grande maioria) provêm de ações antrópicas ao meio ambiente. Em conjun-
to com o conhecimento público a respeito da vulnerabilidade desses animais, é importante ainda chamar mais uma vez a atenção 
quanto aos problemas ambientais. Isso precisa mudar! Cuidar dos pássaros significa zelar pela manutenção de uma grande parce-
la de serviços ecológicos que esses animais desempenham e impedir que perdas, de espécies e de habitats, continuem ocorrendo.
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Centenário da Lei do Tratado das Aves Migratórias (MBTA) 
e a importância do movimento conservacionista.
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Um leão fora da selva
do aquarismo à bioinvasão

Extrativista (Resex) Marinha do Arraial do Cabo (RJ), Unidade 
de Conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Foi o segundo 
avistamento na região, tendo a primeira vez ocorrida em maio de 
2014, quando pesquisadores capturaram o peixe e confirmaram 
sua similaridade genética com as duas subespécies que há décadas 
colonizaram o Caribe.

A invasão do peixe-leão está prevista para ser o maior 
impacto ambiental de invasão marinha já registrado. Apesar de sua 
erradicação ser praticamente impossível, estratégias de controle 
populacional precisam ser desenvolvidas e implementadas. 
Segundo Informações do The New York Times, a Comissão de 
Conservação de Peixes e Animais Selvagens da Flórida, nos EUA, 
proibiu a importação e a criação da espécie. Além disso, também foi 
liberada a pesca e incentivado o uso da carne do peixe na culinária.

Infelizmente, a ocorrência de invasões biológicas não 
é rara e o caso do peixe-leão não é isolado. Para alguns autores, 
os danos causados por espécies exóticas se equiparam ou mesmo 
superam os causados pela poluição. Isso porque nem o mais 
complexo poluente químico é capaz de se reproduzir e dispersar 
independente e continuadamente, modificando de forma irreversível 
a biodiversidade nativa original. Dessa forma, é importante que se 
aumente a divulgação de informações sobre os riscos da bioinvasão, 
permitindo maior reflexão da população e a tomada de medidas que 
possam contribuir com a preservação da biodiversidade. 

A prática do aquarismo é uma atividade que vem conquistando 
admiradores ao redor do mundo desde seu surgimento 
na China entre os séculos VII e X d.C. O fascínio sobre a 

beleza dos peixes fez dos aquários itens populares na ornamentação 
de ambientes e a manutenção dos mesmos tornou-se uma atividade 
de lazer para muitas pessoas. Mas o que fazer quando o aquarista se 
arrepende da aquisição de um determinado espécime? A um primeiro 
momento a ideia de simplesmente descartar o animal não parece 
agradável, então, os criadores resolvem soltá-lo em ambientes de 
mar aberto ou rios próximos. Só há um problema com essa prática: o 
peixinho “inofensivo” do seu aquário pode ser uma espécie exótica e 
ocasionar uma terrível dor de cabeça para a fauna e a flora locais!

A introdução de espécies não nativas em um ambiente 
apresenta potenciais efeitos deletérios¹ para ecossistemas locais, 
sendo atualmente a segunda maior ameaça de perda de diversidade 
biológica a nível mundial. Uma espécie exótica pode competir ou 
predar as nativas, provocar doenças e reproduzir-se sem controle 
populacional. É dentro desta perspectiva que se enquadra o peixe-
leão, primeiro peixe marinho não nativo a se estabelecer no Atlântico 
Ocidental e cujas populações estão se expandindo rapidamente 
através das águas quentes do Mar do Caribe.

Os peixes-leão (Pterois volitans e P. miles) são peixes 
ornamentais nativos do Indo-Pacífico introduzidos nas águas da 
Flórida por criadores de aquários, provavelmente quando estes 
ficaram grandes demais para seus tanques. Diante da ausência de 
predadores, reproduziram-se alcançando biomassa² 6 a 13 vezes 
maior que no seu alcance nativo, colonizando recifes locais com 
velocidade assustadora. E de maneira ainda mais assustadora, 
passaram a devorar as espécies locais sendo que a redução na 
abundância de peixes regionais causada por peixe-leão em 
experimentos controlados foi 2,5 vezes maior do que a causada por 
um predador nativo de tamanho similar.

Para agravar a situação, o peixe-leão apresenta o exato 
perfil de um invasor bem sucedido: é altamente fecundo, produzindo 
massas de ovos flutuantes (uma só fêmea pode colocar até dois 
milhões de ovos por ano) e larvas de natação livre, além disso têm 
altas taxas de crescimento inicial e pode sobreviver longos períodos 
de tempo sem ingestão de alimentos. A combinação perfeita para a 
devastação.

O primeiro registro do peixe no Atlântico é de 1985, e na 
virada do milênio, este invadiu quase toda a Costa Leste dos EUA, 
ocupando o Mar do Caribe em poucos anos. Para a preocupação dos 
biólogos, em março de 2015, o peixe-leão, foi avistado na Reserva 
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Glossário:
1. prejudicial.
2. o montante de matéria viva numa área ou volume de hábitat.
3. organismo que vive e nada livremente nas colunas de água.
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou a Profª. Drª. Mariana 
Guelero do Valle e o Prof. Me. Carlos Erick Brito de Sousa. Ambos 
professores do Departamento de Biologia da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), que encabeçaram a criação do Grupo de 
Pesquisa em Ensino de Ciências e  Biologia (GPECBio).

Glacyane Winne Tavares Moraes
Greyck Willyan Marques Santos
Thauana Oliveira Rabelo
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

A Prof. Dra. Mariana Guelero do Valle, que é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, na Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto  (FFCLRP/USP), mestra e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP 
(FE/USP) e o Prof. Me. Carlos Erick Brito de Sousa, licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA) e bacharel em Comunicação Social - Jornalismo, especialista em Metodologia do Ensino Superior e mestre em Educação pela 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e atualmente doutorando em  Educação em Ciências e Matemática pela Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT).

PETBio UFMA: Em linhas gerais quais metodologias o grupo 
GPECBio tem adotado para as pesquisas em ensino de ciências?

Professores do GEPECBIO:  O GPECBio é um grupo de pesquisa 
que conta com estudantes de graduação e de pós-graduação, 
pesquisadores e professores da Educação Básica. Trata-se de um 
grupo bastante variado. Nós temos principalmente pessoas oriundas 
da Biologia no grupo, em especial da Licenciatura, mas temos 
também membros oriundos do Bacharelado em Ciências Biológicas 
e de áreas afins, que se interessam pela área de pesquisa em Ensino 
de Ciências. As atividades realizadas pelo grupo são bastante 
variadas, envolvendo: a leitura e discussão coletiva de artigos, 
dissertações, teses, livros e outros materiais de fundamentação 
teórica e metodológica; a escrita de artigos, trabalhos para eventos, 
livros e capítulos de livros; a apresentação de trabalhos realizados 
pelos membros do GPECBio, como prévias de pesquisas que serão 
apresentadas em eventos, e exposição dos andamentos e principais 
resultados das monografias, dissertações e teses elaboradas pelos 
pesquisadores do grupo. Também estamos organizando um evento  
na área de Ensino de Ciências e Biologia, para reunir pesquisadores 
e demais interessados para a troca de conhecimentos e disseminação 
das experiências de pesquisa nessa área. Muitas vezes, pessoas 
que não conhecem a área de Educação, tem a ideia de que o fazer 
pesquisa se restringe à modalidade experimental, sendo esta dentro 
de um laboratório ou então em campo fazendo coletas. É importante 
que possamos desconstruir esse estereótipo. Nós também fazemos 
pesquisa, temos projetos financiados pois instituições de fomento 
como a FAPEMA e publicamos artigos em revistas indexadas assim 
como as outras áreas de conhecimento.

PETBio UFMA: O que é orientação coletiva? Como funciona 
dentro do grupo e quais mudanças sugerem na relação orientando-
orientador?

Professores do GEPECBIO: As orientações coletivas correspondem 
a momentos de exposição dos trabalhos em andamento, geralmente 

das pesquisas de monografias e dissertações de membros do grupo 
para os demais integrantes do GPECBio. Então, além das orientações 
individuais, que cada membro realiza com o seu orientador, ele tem 
a oportunidade de apresentar para o grupo, seja em reuniões em 
que esteja todo o grupo, ou em reuniões menores, específicas para 
esta finalidade. Essas apresentações para o coletivo do GPECBio 
contribuem bastante para os pesquisadores em formação, pois eles 
têm a oportunidade de ouvir outros posicionamentos, orientações 
e sugestões de outros pesquisadores, podendo despertar para novos 
aspectos a respeito de seu trabalho,
reestruturar a metodologia, melhorar a análise dos dados, repensar 
algumas possíveis limitações da pesquisa. Além disso, os membros 
do grupo também participam das correções dos textos dos colegas, 
o que acaba por também contribuir para o próprio crescimento 
enquanto pesquisador. Nesse sentido, essas experiências têm sido 
bastante válidas. A estratégia do orientações coletivas tenta também 
ir contra a ideia de produção individual e competitiva da Ciência, 
ela busca contribuir para uma prática mais coletiva e colaborativa 
de construção científica.

PETBio UFMA: Quais as problemáticas enfrentadas para quem 
tem interesse em pesquisa em ensino de ciências e biologia?

Professores do GEPECBIO: As dificuldades enfrentadas pelos 
pesquisadores da área de Ensino de Ciências e Biologia são 
comuns às encontradas em todas as áreas do conhecimento: 
realizar uma avaliação adequada das condições necessárias para a 
realização da pesquisa, por exemplo, analisando a viabilidade, se 
o tempo disponível será suficiente às pretensões da pesquisa, se a 
fundamentação teórica está adequada ao problema de pesquisa, se 
os objetivos são exequíveis, que tipo de logística será necessário para 
a efetivação do trabalho, quais critérios éticos devem ser levados 
em consideração, como organizar a proposta metodológica para 
que dê conta de responder à sua proposta de pesquisa, cuidados 
para a validação científica da pesquisa. Em nossa realidade atual, no 
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GPECBio, nós temos feito geralmente pesquisas qualitativas, mas 
também é possível realizar pesquisas quantitativas ou mistas em 
nossa área. Em nossas pesquisas atuais, temos enveredado por 
duas vertentes, principalmente: uma é a pesquisa documental, 
analisando documentos oficiais, livros didáticos, revistas, materiais 
de divulgação científica, além de outros materiais; a outra é a 
pesquisa com estudantes, professores e outros profissionais ligados a 
atividades educativas nos diferentes níveis de ensino e em propostas 
não formais de educação.   Uma outra dificuldade era que, até 2015, 
na UFMA eram mais escassas as oportunidades de ingresso na pós 
graduação da área, pois existia apenas o Mestrado acadêmico em 
Educação. Atualmente existem também o mestrado acadêmico em 
Ensino de Ciências e Matemática/PPECEM e o Mestrado Profissional 
em Gestão da Educação Básica/PPGEEB, o que aumentaram as 
oportunidades para aqueles que desejam fazer mestrados nas áreas 
de ensino de Ciências e Biologia.

PETBio UFMA: - Como a pesquisa em ensino de ciências pode 
contribuir para mudanças no ensino de matérias específicas de 
Biologia no ensino superior e na formação de futuros professores 
licenciados dentro do ensino fundamental e médio?

Professores do GEPECBIO: Em boa parte das pesquisas na área de 
Educação, o intuito principal é desvelar o que ocorre em determinadas 
realidades estudadas, por exemplo, como ocorrem as práticas 
docentes, como se dá a abordagem de alguns conteúdos em sala de 
aula, que concepções sobre determinado tipo de conhecimento os 
professores ou estudantes de uma escola ou de um curso universitário 
apresentam, que contexto formativo é construído em uma 
determinada realidade educacional... A partir dos resultados obtidos, 
os pesquisadores podem retornar àquela escola ou universidade, 
por exemplo, e possibilitar o reconhecimento destes resultados por 
aqueles sujeitos da pesquisa e demais interessados, para que reflitam 
sobre possíveis mudanças a serem implementadas naquele contexto. 
À medida que professores universitários, professores das escolas, 
gestores, estudantes dos mais variados níveis de ensino, educadores 
de espaços não escolares, elaboradores de livros didáticos e de outros 
materiais tenham acesso a estes resultados, eles podem vir a suscitar 
a necessidade de mudanças, a incorporar sugestões dos trabalhos 
da área de Ensino de Ciências, a repensar a formação docente e a 
impulsionar a efetivação de novas práticas, na Educação Básica, 
no Ensino Superior ou em qualquer outro espaço ou contexto 
educacional.

PETBio UFMA: - A nível local, qual o andamento das pesquisas 
no ensino de ciências no Maranhão e como GPECBio está inserido 
nesse contexto? 

Professores do GEPECBIO: Atualmente, temos observado um 
crescimento na realização de pesquisas em Ensino de Ciências e 
Biologia no Maranhão. No entanto, ainda temos uma carência de 
trabalhos em nossa área, e de formação de novos pesquisadores em 
nosso contexto. É um quadro que vem sendo modificado, porém, é 
algo bastante recente. Uma das mudanças importantes é a presença 
de professores com formação na área de Ciências (Biologia, Física, 
Química) e pós-graduação (Mestrado e Doutorado) na área de 
Educação no quadro de docentes desses cursos. Estes professores 

têm construído grupos de pesquisa em suas instituições, tal como 
fizemos em relação à criação do GPECBio, o que contribui para a 
ampliação do número de pesquisadores, incremento na produção de 
trabalhos acadêmicos e a constituição de redes de pesquisadores nessa 
área. Além disso, recentemente, passamos a ter um programa de pós-
graduação específico na área de Ensino de Ciências e Matemática, 
que junto a outros programas de pós-graduação como o de Educação 
e de Gestão do Ensino e da Educação Básica, oferecem oportunidade 
de continuidade da formação e a possibilidade de contribuir para o 
fortalecimento das pesquisas em Ensino de Ciências no estado.

PETBio UFMA: - Para os alunos interessados em participar do grupo, 
como funciona a organização, o cotidiano do grupo e suas reuniões?

Professores do GEPECBIO: A cada semestre letivo, nós reestruturamos 
o calendário de reuniões, buscando atender as diferentes demandas e 
adequarmos o dia escolhido para as reuniões que contemple a maioria 
dos membros. Durante este semestre (2018.1), nossas reuniões 
acontecem às terças-feiras, sendo iniciadas às 09h, na sala do GPECBio, 
que fica localizada no 1º andar do prédio da Biologia. Os interessados 
em conhecer o grupo podem vir acompanhar as reuniões nesse dia da 
semana, e podem decidir se pretendem se tornar efetivos no grupo, 
passando a receber atribuições e tarefas pertinentes ao funcionamento 
do GPECBio. A organização do grupo segue calendário e programação 
de apresentações de pesquisas dos membros, discussões, definições 
de atividades como comissões para organização de eventos, escrita de 
artigos, trabalhos para eventos, capítulos de livros, além das reuniões 
que ocorrem em horários alternativos, a exemplo dos projetos de 
pesquisa que coordenamos, que possuem outras demandas. O grupo 
é bastante receptivo e atua em colaboração almejando o crescimento 
acadêmico e profissional de todos os participantes.   

   im
agem

: Logo do GEPECBIO
/ retirada do facebook.

Boletim PETBio UFMA / nº 43 / Março de 2018         23



 A Arara-Vermelha-Grande (Ara chloropterus) encontra-se distribuida na Amazônia brasileira e em rios costeiros margeados 
por florestas no leste do país, sendo encontradas originalmente no Espirito Santo, Rio de Janeiro e interior do Paraná.  Também estão 
presentes em outros países da América do Sul, como Panamá, Paraguai e Argentina. Entretanto, apesar de sua da ampla distribuição, 
essa espécie corre sério risco de extinção, fato devido, principalmente, a devastação do seu habitat natural.
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