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       Qual tipo sanguíneo torna 
o paciente mais vulnerável à 
COVID-19? E qual oferece uma 
bioblindagem natural? Pesqui-
sas no mundo inteiro vêm in-
vestigando a relação entre o 
tipo sanguíneo e o coronavírus 
SARS-CoV-19.1 

      O sistema sanguíneo ABO 
parece estar relacionado a 
algumas características clínicas 
dos pacientes com COVID-19 
indicando que certos grupos 
sanguíneos estão correlacio-
nados à severidade da doen-
ça1,2.  

      Estudos científicos recentes 
constataram que pacientes do 
grupo sanguíneo A e AB tive-
ram um risco aumentado de 
infecção viral enquanto o 
sangue grupo sanguíneo O foi 
associado a uma diminuição 
do risco para alguns estudos1-4 
mas não para outros.5 Além 
disso, tipos sanguíneos Rh+ 
foram associados com maiores 
taxas de pacientes contami-
nados por Covid-19.6 

    As pesquisas indicam que 
anticorpos anti-A (presentes 
em pessoas com sangue tipo B 
e O) podem bloquear a inte-
ração entre a proteína-chave 
“Spike” do SARS-CoV ao seu 
receptor na célula hospedeira, 
proporcionando uma proteção 
hemobioquímica, o que pode-
ria explicar por que os indiví-
duos com grupo sanguíneo A 
eram mais susceptíveis à Infec-
ção, enquanto os indivíduos 
com grupo sanguíneo O exibi-

am maior resistência (Fig. 1).7,8 São controversos os 
resultados que avaliaram a associação entre o tipo 
de sangue e o risco de progressão da infecção 
para doença grave que requer intubação ou que 
leva à morte.5,6  

       O tipo sanguíneo também foi associado às 
características clínicas do paciente (Tabela 1).2 

 

Tabela 1. Associação entre tipo sanguíneo do sistema ABO e 
algumas características clínicas de pacientes com COVID-19. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Outros estudos científicos relacionando os tipos 
sanguíneos de populações etnicamente distintas 
dos continentes ainda precisam ser conduzidos 
para assegurarem as conclusões e estratégias de 
prevenção, tratamento e intervenções médicas.   ▄ 
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Fig. 1. Distribui-

ção dos tipos 
sanguíneos A, B, 
AB e O e a taxa 

de sobrevivência 
por Copvid-19 
na população 

da Suécia.8 
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 BIOLOGIA QUE VALE                    2 

 Por Késia Mara Teixeira 

Graduanda do Curso de Lic. em Ciências Biológicas 2020 - IFMG|SJE  

           
 

Gravura 
de uma 

tartaruga 
marinha 
(Eretmo-

chelis 
imbricata 

ou 
tartaruga

-de-
pente). 

 

 

      Contaminantes emer-
gentes têm sido considera-
dos uma das principais pre-
ocupações para garantir a 
qualidade de água em todo 
o mundo (Fig.1.). 
      Hormônios sexuais são 
substâncias biologicamente 
ativas derivadas de ésteres 
de colesterol podendo ser 
de origem natural, tais como 
aqueles produzidos e libera-
dos por glândulas como a 
adrenal, testículos, ovários e 
placentas bem como os de 
produtos sintéticos produzi-
dos com fins terapêuticos na 
saúde humana e animal.  
        Quando excretados 
através da urina, os hormô-

nios sexuais seguem para a 
rede coletora, e são lança-
dos no meio ambiente em 
sua forma in natura ou pro-
cessados, podendo conta-
minar o ambiente aquático. 
      A principal preocupação 
ecotoxicológica implica na 
capacidade destas subs-
tâncias em causar altera-
ções nos seres vivos. Segun-
do estudos do Comitê Cien-
tífico da Toxicidade, Ecoto-
xicidade e Ambiente, a 
saúde humana pode ser 
comprometida pela ação 
desses hormônios ambien-
tais. Estudos revelaram alte-
ração hormonal em peixes 
(Rutilus rutilus) quando ex-

postos ao efluente de Esta-
ções de Tratamento de 
Esgoto (ETE) contendo taxas 
elevadas de hormônios 
sexuais.  
       A contaminação ambi-
ental por hormônios sexuais 
nas águas de superfície está 
relacionada ao aumento no 
índice de neoplasias de 
testículos, de mama e prós-
tata nos seres humanos, 
alterações nos órgãos re-
produtivos, feminilização de 
peixes machos, interferên-
cias na tireoide, no sistema 
neurológico, diminuição da 
fertilidade em animais, den-
tre outros efeitos observados 
em algumas espécies.  

Fig.1. Concentrações de drogas ilícitas, produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais, hormônios, compostos industriais e pesticidas encontrados 

em amostras de águas superficiais coletadas do Estado de São Paulo entre 2006 e 2015. Em verde, concentração abaixo dos critérios de qualida-

de da água, em vermelho, concentrações maiores e cinza concentrações de compostos fora deste critério. 

     Diante de tal situação se 
faz necessário o estudo e 
aperfeiçoamento das técni-
cas utilizadas nas ETE, uma 
vez que os tratamentos 
convencionais (coagulação, 
floculação e precipitação), 
não estão em conformidade 
com o nível de remoção 
desejado. O processo de 
remoção adequado para 
um composto alvo tem de 
ser cuidadosamente seleci-
onado, levando em conta 
suas características, suas 
concentrações e suas dife-
rentes propriedades físicas e 
químicas.                              ▄   

Drogas ilícitas 
Produto farmacêutico e de 

higiene pessoal Hormônios Industrial Pesticidas 

A tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) tem esse nome por 
seu casco ser utilizado antigamente na fabricação de pentes. 
           No Brasil, são comuns na Bahia e Pernambuco, ilhas oceâni-
cas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Sua maturidade 
sexual é atingida após os 25 anos. As fêmeas colocam até 140 ovos 
em buracos na praia. Em média, a cada mil filhotes nascidos, ape-
nas um chega à maturidade, por causa de predadores, a ação 
humana como a pesca, a poluição e, principalmente, ocupação 
da orla. As tartarugas sempre voltam ao lugar onde nasceram para 
reproduzir. Isto é possível pela utilização dos campos magnéticos 
que criam trajetórias na terra que influenciam na direção em que 
os animais migram. O projeto brasileiro TaMar 
[https://www.tamar.org.br/] trabalha pela conservação das tarta-
rugas marinhas em média de 1.100 km de praias, com 23 bases de 
apoio em territórios reservados para a alimentação, desova e de-
senvolvimento destes animais, na costa marítima e ilhas espalhadas 
pelos oceanos ao longo de nove estados nacionais. 
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:              
 Por Derli Barbosa dos Santos 

   Professor do Curso de Lic. Ciências Biológicas - IFMG|SJE  
Aluna e professores do curso de 

Licenciatura em Ciências Bioló-

gicas desenvolveram projeto 

para identificação e aplicação 

de métodos para ensino e 

avaliação de Biologia 
 

         Analisando o contexto 
social atual, o ensino de bio-
logia tem como função agre-
gar ao aluno não só conhe-
cimentos básicos sobre os 
conteúdos aplicados, mas 
também fazer parte da for-
mação pessoal do aluno 
como cidadão ativo na soci-
edade. Para isso, é preciso 
que os métodos de ensino 
adotados possibilitem que os 
alunos sejam protagonistas 
nos processos de aprendiza-
gem e desenvolvam habili-
dades que os tornem aptos a 
identificarem e solucionarem 
problemas. Por esse motivo, 
três integrantes do curso de 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas do IFMG – Campus 
São João Evangelista, se pro-
puseram a desenvolver um 
projeto que pretende identifi-
car metodologias comumen-
te utilizadas no ensino e na 
avaliação da aprendizagem 
em biologia e sugerir, a partir 
de aplicação e análise de 
resultados, a utilização de 
novas ferramentas para o 
ensino. 
        O projeto, desenvolvido 
pela aluna Jéssica Soares de 
Souza, com orientação dos 
Professores Derli Barbosa dos 
Santos e Michelle Pires Tannu-
re, têm três pilares de desen-
volvimento, elaborados a 
partir da teoria de Delizoicov1: 
1.Identificação dos proble-

mas: por meio de pesquisa, 
identificar métodos utiliza-
dos por professores e conte-
údos difíceis de serem assi-
milados por estudantes de 
biologia do ensino médio. 

2.Organização do conheci-
mento: buscar alternativas 
metodológicas para auxiliar 
os alunos a compreende-
rem conteúdos complexos 
de forma colaborativa e 
ativa. 

3.Aplicação dos métodos: aplicar 
os métodos ativos encontrados 
e materiais elaborados para ve-
rificação de potencial de ensi-
no/avaliação do método esco-
lhido. 

         Considerando que são inú-
meras as metodologias que se 
pode utilizar, primeiramente foi 
feita uma pesquisa, para enten-
der um pouco mais a realidade 
do público alvo. Com a colabo-
ração dos alunos do terceiro ano 
do ensino médio do IFMG-SJE, 
que compartilharam sua visão 
acerca da disciplina de Biologia, 
das metodologias de ensino e das 
avaliações utilizadas em seu con-
texto acadêmico, obteve-se os 
seguintes dados: para 31,1% dos 
alunos, o conteúdo mais comple-
xo para compreender em Biolo-
gia é biologia celular. Outras 
questões basearam-se na per-
cepção que o aluno tem do 
professor: 43% consideram a aula 
expositiva com uso de slides a 
estratégia de ensino utilizada com 
maior frequência e 50% conside-
ram que o método de avaliação 
da aprendizagem mais usado é a 
prova teórica. Outra informação 
obtida é sobre a preferência dos 
alunos em relação a métodos: 
25% preferem aula expositiva 
com uso do quadro como estra-
tégia de ensino e 25% preferem 
como método de avaliação lista 
de exercícios. Percebe-se que é 
comum a utilização de metodo-
logias tradicionais, focadas na 
transmissão do conhecimento. 
          A partir dos dados obtidos 
na pesquisa, foram elaborados 
dois materiais paradidáticos (ba-
seados na ludicidade e no prota-
gonismo do aluno). Os materiais 
encontram-se em fase de ajustes 
finais após aplicação e avaliação 
e podem ser obtidos em contato 
com os integrantes do projeto. 
       O primeiro produto é uma 
coleção de 27 cartas com es-
quemas de processos de transpor-

te através da membrana celular 
(Fig. 1). O objetivo é associar três 
cartas em sequência envolvendo 
o meio extracelular antes do 
transporte da substância, a região 
da membrana responsável pelo 

transporte e o meio intracelu-
lar antes da passagem da 
substância identificando o 
processo ocorrido. 
       O segundo produto trata-
se de um jogo estilo RPG com 
o tema fotossíntese (Fig. 2). 
Cartas relacionam a fotossín-
tese a atividades cotidianas, 
conectando os impactos da 
ação desordenada do ho-
mem e a sobrevivência dos 
seres autótrofos que susten-
tam a cadeia alimentar e a 
manutenção da biosfera. 

       A expectativa, a partir 
da produção e divulgação 
desses materiais, é que o 
ensino de biologia possa ser 
feito através de novos mé-
todos e estratégias que 
sejam eficientes e moder-
nos, tornando a aprendiza-
gem atrativa e significativa 
para o estudante. 
 

Bolsista:  
Jéssica Soares de Souza 
Orientador:  
Derli Barbosa dos Santos 
Coorientadora:  
Michelle Pires Tannure          ▄ 

Fig. 1. Cartas temáticas do produto didático sobre “Transportes 

pela Membrana Celular”. Fonte: os autores. 

 

Fig. 2. Tabuleiro temático do produto didático sobre “Fotossíntese”. 

Fonte: os autores. 
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  JANELA PARA A MINHA TERRA       4 

Por MARCELO FILARDI  | Professor do Curso de Ciências Biológicas IFMG|SJE 

 
O IFMG campus São João evangelista recebe docentes, discentes e técnicos-
administrativos de várias cidades. “JANELA PARA A MINHA TERRA” é uma celebração em grati-
dão à cidade de origem dessas pessoas envolvidas, de alguma forma, com o brilho do Cur-
so de Ciências Biológicas.  

 

 

 
Arco de entrada da cidade. Pintura na pracinha N.S. da Conceição. 

Fotos enviadas por VANESSA CARVALHO, Graduanda do Curso de Lic. Ciências Biológicas 2020 IFMG | SJE. 

 
 

 

 

 
 

Fotos enviadas por ROBSON COELHO DA CRUZ, graduando 
do curso de Lic. Ciências Biológicas 2020 IFMG | SJE. 

 
 

 

Igreja Matriz São João 

Evangelista. 

Bosque Municipal. 
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Por Danielle Maria Rocha | Graduanda em Ciências Biológicas e Bolsista PIBID IFMG SJE 

      Marcelo Filardi | Professor do Curso de Ciências Biológicas - IFMG|SJE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) oferece 

bolsas de iniciação à do-

cência aos alunos de cur-

sos presenciais que se de-

diquem ao estágio nas 

escolas públicas e que, 

quando graduados, atua-

rão no exercício do magis-

tério. O objetivo é anteci-

par o vínculo entre os futu-

ros mestres e as salas de 

aula da rede pública. Com 

essa iniciativa, o PIBID faz 

uma articulação entre a 

educação superior (por 

meio das licenciaturas), a 

escola e os sistemas esta-

duais e municipais. 

    Em 2020, o Curso de 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas do IFMG cam-

pus São João Evangelista 

inaugurou o projeto viabili-

zado pela Profa Fabiana 

Couto, do campus IFMG 

Bambuí.  

Os pibidianos de-
senvolvem diver-
sas atividades pa-
ra ajudar os alunos  

das escolas no entendi-
mento da matéria. E muitas 
dessas atividades se efeti-
vam e são utilizadas como 
complemento nos próxi-
mos anos e com outros 
alunos... 

A produção de ma-
teriais didáticos é 
um dos objetivos do  

PIBID. Os pibidianos desen-
volvem diferentes tipos de 
materiais didáticos que 
poderão ser utilizados nas 
escolas-modelo por muitos 
anos. Com a elevada car-
ga horária dos professores, 
muitas vezes fica inviável 
para o docente produzir 
estes materiais. Sendo 

assim, o bolsista auxilia na 
construção deste novo mo-
delo pedagógico. Essas 
diferentes abordagens fa-
zem com que os professores 
consigam elaborar aulas 
mais criativas e que sejam 
mais interessantes para os 
alunos. O processo de ensi-
no-aprendizagem também 
pode ser divertido! 

Um desafio do tra-
balho na Licencia-
tura é... 

...a falta de investimento na 
Educação Brasileira. Preci-
samos com urgência de 
novas políticas educacio-
nais, que assegurem condi-
ções básicas para os estu-
dantes e que estes tenham 
motivação suficiente e inte-
resse em tornar-se professo-
res da Educação Básica. 

Com quantos capí-
tulos se faz o “livro 
da vida” de um pro-
fessor biólogo?  

Um professor de biologia 
sempre estará escrevendo 
novos capítulos que irão 
compor o seu “livro da vida”. 
Ser professor significa querer 
aprender e transmitir o sa-
ber! Somos seres inacabados 
em um constante processo 
evolutivo! A ciência também 
evolui, sendo assim, o co-
nhecimento é a única forma 
de acompanhar o processo. 

O que nunca deve 
entrar no planeja-
mento de aula de um 
professor inspirador? 

Metodologias ultra-
passadas. Precisamos 
inovar também no 

âmbito educacional, estimu-
lar metodologias alternativas 
e que façam diferença no 
processo educacional. 
Aprender sobre um conteú-
do também significa ter que 

aprender a transmitir esse 
conteúdo da melhor for-
ma possível! 
 

Com quantos li-
vros, provas e tra-
balhos escolares 

se faz um excelente aluno 
em Biologia? 

Acredito que co-
nhecimento nun-
ca é demais, o 

aluno precisa encarar este 
processo com responsabi-
lidade e estar ciente que 
o período que ele perma-
nece na Instituição, é 
crucial para a formação 
do profissional de quali-
dade. Portanto, estude 
muito! 
 

Uma cientista:  
 

Lynn Margulis pela elegan-
te “Teoria da Endossimbi-
ose” e contribuições na 
área da Microbiologia. 

 

 Uma frase:  

 

“A sorte favore-

ce o espírito 

preparado”- 
Louis Pasteur.   
 

Um livro:  
“O relojoeiro cego – A 

teoria da evolução contra 

o desígnio divino” (Richard 
Dawkins).                 ▄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROFA FABIANA APARECIDA 

COUTO, do campus 
Bambuí, está na Coor-

denação do PIBID 
Ciências Biológicas 
IFMG|BAMBUÍ|SJE. 

 
A Profa Fabiana é bió-

loga (UNIFOR|MG), 
mestre, doutora 

(UFLA|MG) e pós-
doutora (UMINHO|PT) 

em Microbiologia. 

 

 

 

 

https://uab.capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid/pibid 
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           Por Marcelo Filardi 
           Professor do Curso Ciências Biológicas  IFMG|SJE          

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Fotografias tiradas sob a perspectiva do aluno, do professor ou técnico-

administrativo do IFMG SJE. Momento eternizado que não volta! Nunca mais. 
 
 
 

 

 
“Intitulada” 

Foto: Ricardo Gomes de Oliveira  
(TAE IFMG | SJE) 

“Intitulada II” 

Foto: Ari Medeiros Braga Neto  
(TAE IFMG | SJE) 

 
 

 

     A flor-cadáver (Amorphophallus titanum) pertence à família 
Araceae e é considerada a maior inflorescência do mundo, 
chegando a atingir 3 m de altura e pode pesar até 75 kg. É en-
dêmica das florestas tropicais do oeste da Sumatra, Indonésia.1  

    A flor exala um forte odor de carne podre que atrai insetos 
polinizadores. A volatilização das substâncias odoríferas aconte-
ce através da termogênese (Fig.1), elevando o metabolismo dos 

tecidos florais, principalmente à noite.2                        ▄ 

Fig. 1. Imagem termográfica da flor-cadáver 

revelando sua capacidade de alcançar 

temperaturas próximas a dos seres humanos. 

a, visitantes no Jardim Botânico Bonn, 

Alemanha; b, imagem termográfica com a 

escala de temperatura ao lado.2 
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1. Amorphophallus titanum. Fonte: <https://www.naturalista.mx/taxa/62194-Amorphophallus-titanum> Acesso em 11 fev 2021. 

2. Barthlott, W. et al. A torch in the rain forest: thermogenesis of the Titan arum (Amorphophallus titanum). Plant Biol., 11(4), 499-505, 2009. 
3. Amorphophallus titanum. Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Titan-arum1web.jpg> Acesso em 11 abril 2021. 
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cisei desse perdão; 
Amar incondicionalmente, pois tam-
bém preciso desse amor; 
A alegrar a quem precisa; 
A pedir perdão; 
A sonhar acordado; 
A acordar para a realidade (sempre 
que fosse necessário); 
A aproveitar cada instante de felicida-
de; 
A chorar de saudade sem vergonha de 
demonstrar; 
Me ensinou a ter olhos para “ver e ouvir 
estrelas”, embora nem sempre consiga 
entendê-las; 
A ver o encanto do pôr-do-sol; 
A sentir a dor do adeus e do que se 
acaba, sempre lutando para preservar 
tudo o que é importante para a felici-
dade do meu ser; 
A abrir minhas janelas para o amor; 
A não temer o futuro; 
Me ensinou e está me ensinando a 
aproveitar o presente, como um pre-
sente que da vida recebi, e usá-lo co-
mo um diamante que eu mesmo tenha 
que lapidar, lhe dando forma da ma-
neira que eu escolher.” 

Aparentemente, não houve enganos na edição anterior (Ano 1 N.4). Até a data de publicação desta Edição! 

“Às vezes, a única coisa verdadeira num jornal é a data.” Luis Fernando Veríssimo. 

 

ERRAR É 

BIOLÓJICO 

A vida me ensinou… 
A dizer adeus às pessoas que amo, sem 
tirá-las do meu coração; 
Sorrir às pessoas que não gostam de 
mim, para mostrá-las que sou diferente 
do que elas pensam; 
Fazer de conta que tudo está bem 
quando isso não é verdade, para que eu 
possa acreditar que tudo vai mudar; 
Calar-me para ouvir; aprender com 
meus erros. 
Afinal eu posso ser sempre melhor. 
A lutar contra as injustiças; sorrir quando 
o que mais desejo é gritar todas as mi-
nhas dores para o mundo. 
A ser forte quando os que amo estão 
com problemas; 
Ser carinhoso com todos que precisam 
do meu carinho; 
Ouvir a todos que só precisam desaba-
far; 
Amar aos que me machucam ou que-
rem fazer de mim depósito de suas frus-
trações e desafetos; 
Perdoar incondicionalmente, pois já pre-

 

 

 

 

 


