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Resumo
A Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional – UFRJ (SAE) foi
criada em 1927 por Edgar Roquette-Pinto, sendo considerada o primeiro
setor educativo de um museu no Brasil. Desde o início, sua missão foi
prover apoio didático em História Natural para instituições de ensino,
enfatizando os conhecimentos sobre a biodiversidade brasileira. Nesse
sentido, a coleção de material biológico e a produção de fotografias e
filmes educativos são uma característica da SAE, gerando um rico
acervo para empréstimo. Esta coleção didática/ científica tem mais de
1.500 lotes em seu acervo, organizados em 27/11/2014 da seguinte
maneira:
Porifera
69,
Cnidaria
126,
Platyhelminthes
12,
Nemathelminthes 6, Annelida 19, Crustacea 215, Chilopoda 13, Insecta
157, Cheliceriformes 112, Mollusca 128, Bryozoa 13, Echinodermata 84,
Ascidiacea 36, Peixes 205, Amphibia 78, Reptilia 166, Aves 33 e
Mamíferos 28. Há também 25 algas utilizadas em abordagens
ecológicas e sistemáticas. O volume de empréstimo desse material,
apenas em 2013, foi da ordem de 1.600 lotes para 82 instituições
formais e não formais de educação e mobilização social. Essa apostila
foi desenvolvida visando melhorar o atendimento ao público específico
que busca apoio didático, devendo ser utilizada como um exemplo das
possibilidades de ensino baseadas no uso do material biológico da SAE/
MNRJ-UFRJ. Os educadores e monitores em geral podem desenvolver
suas próprias interpretações e aproveitar a morfologia comparada das
espécies conservadas em álcool, a seco ou taxidermizadas para
apresentar temas de botânica, zoologia, ecologia, evolução e
conservação da natureza. Além disso, o material pode ser empregado
para conectar temas transversais obrigatórios do currículo escolar, como
matemática, línguas, história, geografia, educação física e artes.
Informações de manuseio do material biológico e sobre o sistema de
empréstimo transmitem aos alunos e técnicos da SAE e, principalmente,
aos usuários dos serviços do MNRJ, noções importantes que auxiliam
na manutenção e segurança desse importante acervo - patrimônio do
Brasil.
Palavras-chave: Biologia, Educação, Acervo, Conservação
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O Museu Nacional e a Seção de Assistência ao Ensino (SAE)
Com o objetivo de apoiar iniciativas formais de ensino de História
Natural nas escolas, Edgar Roquette-Pinto criou, em 1927, a atual
Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional. No seu início, a
SAE preparava e enviava material biológico para escolas, criando
uma série de coleções didáticas distribuídas por diferentes estados
brasileiros. Atualmente, essa prática foi substituída pela manutenção
e empréstimo de exemplares representativos dos principais grandes
grupos zoológicos terrestres e aquáticos encontrados no Brasil,
principalmente. Com isso, professores, alunos e o público em geral
têm acesso a uma grande possibilidade de conhecimentos sobre
zoologia, ecologia e conservação da natureza, os quais podem ser
trabalhados de uma maneira transdisciplinar.
A Coleção Zoológica da SAE tem mais de 1.500 lotes de animais
disponíveis para empréstimo a professores, educadores, gestores
públicos e agentes de mobilização social em geral. Sua importância
é crescente, considerando-se as dificuldades logísticas e os
impedimentos legais para a coleta, por pessoas não autorizadas ou
licenciadas, e a manutenção de animais silvestres em escolas.
Somando-se a isso, a sociedade contemporânea vive distante dos
elementos da natureza, principalmente dos animais silvestres.
Aproximar professores, estudantes e o público em geral de
elementos da natureza é um pressuposto da educação ambiental, o
que é alcançado com as distintas abordagens e empregos do
material biológico para empréstimo do Museu Nacional.
Nessa apostila, professores e educadores em geral encontrarão uma
fonte de informação básica para acessar e utilizar esse rico acervo
em espaços formais e informais de ensino e em atividades de
educação ambiental e mobilização social em prol da conservação da
natureza.
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A Coleção Zoológica e o serviço de empréstimo de material
Ao deparar-se com a grande variedade de animais que compõe o
acervo da Seção de Assistência ao Ensino, o público costuma
perguntar se o material é de verdade, se os animais estão vivos, se o
líquido dentro dos frascos é água e como foram coletados. Algumas
dessas perguntas parecem ter respostas óbvias para os
pesquisadores, mas demonstram a pouca familiaridade que as
pessoas, em geral, têm com uma coleção biológica.
Os animais atualmente tombados na SAE têm origens diversas
sendo alguns oriundos de doações de outras coleções científicas do
Museu Nacional. Esses animais, geralmente, por não possuírem
dados de procedência, têm pouca importância científica, mas grande
valor didático. Existem também exemplares doados por pessoas
físicas que encontraram os animais mortos ou mataram os mesmos
acreditando serem potencialmente perigosos, como cobras, lacraias
e escorpiões. Uma parcela pequena é oriunda de coletas específicas
para pesquisa e ensino, além de doações de outras instituições
científicas do Brasil e exterior. Poucos e valiosos lotes foram
incorporados de descartes de remodelagens das exposições
permanentes do Museu Nacional.
Todo o material é real e está conservado em álcool 70%, a seco ou
taxidermizado. O álcool garante que os exemplares sejam
preservados e não representa risco de intoxicação para professores
e alunos, diferentemente de outros fixadores (ex. formol). Esse
material requer uma constante dedicação para que seja preservado
por longos períodos em boas condições, já que o álcool tende a
evaporar e as amostras podem ficar expostas à infestação por
fungos e bactérias. A conservação a seco é utilizada para animais ou
partes desses que possuem pouca ou nenhuma matéria orgânica
propícia à fácil decomposição. Corais pétreos, conchas e insetos são
alguns exemplos que podem ser preservados a seco, depois de
devidamente tratados. As aves e mamíferos geralmente são
taxidermizados (empalhados).
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As técnicas de coleta empregadas pelos pesquisadores na obtenção
de material zoológico para pesquisa e ensino são direcionadas para
os diferentes grupos de animais e ambientes onde vivem. Abaixo
seguem algumas destas técnicas:
Armadilhas: estruturas com mecanismos de fechamento acionados
pelo contato do animal ou que possuam uma entrada que dificulte a
saída das espécies alvo. Funcionam com ou sem iscas para atrair os
animais e podem ser aquáticas ou terrestres.
Coleta manual: feita diretamente pelo coletor, utilizando as próprias
mãos e/ou instrumentos, como puçás, anzóis, arpões e carabinas.
Não utilizam iscas necessariamente e podem ser aquáticas ou
terrestres. Quando aquáticas podem exigir também o emprego de
mergulho livre (segurando o fôlego - apnéia) ou mergulho autônomo
(com cilindro de ar comprimido).
Redes: funcionam para coletar animais de uma maneira ativa
(arrasto) ou passiva (redes de espera). Servem em geral para
crustáceos, peixes, aves e morcegos. Nos ambientes aquáticos (mar,
rios e lagoas) as redes de arrasto e espera são muito empregadas, já
nos ambientes terrestres as redes de neblina capturam aves e
morcegos com grande eficiência.
Após a coleta, uma série de procedimentos técnicos devem ser
empregados para garantir a qualidade do material e das informações
de campo. Abaixo seguem listados alguns destes procedimentos.
Etiquetas: todo o material coletado deve receber uma etiqueta de
campo, confeccionada em papel vegetal e caneta nanquim, com
dados de procedência (local da coleta), data (dia/mês/ano),
identificação de campo (nome da espécie, quando conhecido, ou
nome popular, que caracteriza aquele animal) e coletor (pessoa
responsável pela coleta). Informações complementares são
interessantes, como coordenadas (latitude e longitude), cor, fixador
(álcool ou formol), nome do projeto, horário da coleta, sexo, tipo de
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ambiente, interação ecológica, registro fotográfico, de vídeo ou de
áudio, entre outras.
Acondicionamento temporário: o material, assim que coletado,
deve ser colocado em potes ou sacos plásticos de coleta e
etiquetados individualmente. O uso desses recipientes plásticos no
campo aumenta a segurança e facilita o transporte, já que ocupam
menos volume, são mais leves e resistentes do que os de vidro. As
etiquetas devem ser sempre inseridas dentro do recipiente de coleta
e informações redundantes (já na etiqueta) podem ser adicionadas
por fora, visando facilitar a identificação da amostra. Não deve-se
deixar informações da coleta do material apenas do lado de fora dos
recipientes, pois essas informações podem se perder, o que causaria
a “desvalorização” do material ou interpretações sistemáticas/
ecológicas/ biogeográficas equivocadas.
Fixação: a fixação do material biológico é uma etapa crucial para a
boa preservação dos exemplares coletados. Para a maioria dos
grupos taxonômicos utiliza-se o álcool diluído a 70%. Outro fixador
muito empregado é o formol 4%. No entanto, o formol é tóxico e
deve-se evitar ao máximo sua presença em coleções didáticas. Em
alguns grupos, como nos peixes, é comum a fixação em formol
seguida da conservação em álcool. Nesses casos, procura-se
também injetar o fixador nas partes internas dos animais coletados,
evitando que se inicie um processo de decomposição e consequente
perda do exemplar. Indica-se utilizar um volume de
fixador/preservador ao menos três vezes maior do que o volume da
amostra coletada, mantendo todas as partes do material biológico
imersas.
Transporte: o deslocamento do material coletado desde sua origem
(local de coleta) até o destino final (coleção oficial) requer um
planejamento específico, já que pode variar desde algumas poucas
horas até meses, dependendo da distância e logística. Além disso,
muitas vezes o material é despachado por transportadoras e
desloca-se sem o acompanhamento de um especialista. Para
minimizar possíveis danos à integridade das amostras, é
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fundamental acondicioná-las adequadamente. Para isso, os potes e
sacos de coleta devem ser mantidos dentro de bombonas plásticas,
vedadas, lacradas, e dispostas em posição vertical. Espaços vazios
entre potes e sacos devem ser preenchidos para firmar os
recipientes.
Tombamento: o material biológico coletado deve ser tombado ao
chegar ao local de destino (coleção). O tombamento consiste em
catalogar cada exemplar, atribuindo-lhe um número de registro
(tombo). Essa catalogação pode ser em um livro de tombo
preenchido manualmente ou informatizada. A informatização de
coleções científicas e didáticas é uma tendência mundial, o que não
exclui a possibilidade de haver também uma cópia dos registros em
papel, como segurança. Há diversos programas computacionais
utilizados para organizar coleções biológicas, como File Maker Pro,
Access e Excel. A Coleção Zoológica Didática/ Científica da Seção
de Assistência ao Ensino do Museu Nacional está atualmente
informatizada no Excel, apresentando facilidade de manuseio na
entrada, busca e atualização de dados. Utiliza-se um arquivo único,
dividido por pastas individuais para cada grande grupo zoológico,
programadas para buscas por temas específicos, conforme a
necessidade da pesquisa a ser feita.
Curadoria: manter coleções zoológicas requer espaço físico e
cuidado constante de profissionais capacitados (curadores e
técnicos), além de um ambiente climatizado para assegurar o
controle dos níveis ideais de luminosidade, temperatura e umidade.
Esses requisitos fazem da curadoria dessas coleções um trabalho
altamente específico e caro. O ideal para uma coleção zoológica é
ser mantida livre de poeira, umidade, raios solares e calor. Isso evita
a proliferação de fungos, bactérias e insetos que podem atacar o
material, assim como diminui a evaporação dos preservadores.
Os mais de 1.500 lotes zoológicos tombados na coleção da
SAE/MNRJ encontram-se acondicionados em frascos de vidro,
guardados em armários subdivididos por grandes grupos de animais
e em ordem numérica de tombo. Esses armários têm portas de vidro
que facilitam a visualização do material, o que auxilia na manutenção
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(permitindo a identificação da necessidade de troca ou
complementação de preservador), e na escolha de exemplares por
professores que constantemente procuram a SAE/MNRJ em busca
de apoio didático.
Empréstimo: o material do acervo da Coleção Zoológica da
SAE/MNRJ encontra-se disponível ao empréstimo para atividades de
ensino, mobilização social, pesquisa científica e difusão/
popularização da ciência. Os empréstimos ocorrem mediante
cadastro de pessoas físicas (geralmente professores), escolas,
universidades, organizações não governamentais e autarquias
municipais, estaduais e federais. O período de empréstimo é de sete
dias corridos, podendo ser prorrogado por igual período, mediante
solicitação formal do responsável pelo empréstimo. O prazo máximo
de tolerância para atrasos na devolução do material é de três dias, a
partir do qual a pessoa ou instituição responsável pelo empréstimo
passa a ser penalizada com a impossibilidade de retirada de material
por até seis meses.
Após a seleção do material, o responsável assinará uma guia de
saída com a relação dos itens emprestados, contatos, destino e
previsão de retorno, emitida em quatro vias. A primeira permanece
na SAE, duas ficam nas portarias do MNRJ e a quarta acompanha o
material. No momento da devolução do material, as guias da SAE e
de quem retirou o material serão rubricadas para dar baixa no
empréstimo. Uma das guias ficará arquivada no setor.
Todo o material será devidamente embalado, preferencialmente com
plástico bolha fixo com elásticos, folhas de jornal e pedaços de
isopor, visando proteger os frascos de vidro, caixas de insetos, peças
secas e animais taxidermizados. Os lotes serão acondicionados em
caixas plásticas. Esse processo e os materiais empregados serão
fornecidos pela SAE no momento da saída do material. O solicitante
do empréstimo deve repetir esse procedimento no transporte de volta
ao MNRJ.

Para maiores informações, por favor, acesse:
www.museunacional.ufrj.br
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Os principais grandes grupos zoológicos na SAE
Filo Porifera (do latim pori = poros; ferre = suportar, possuir)
As esponjas são animais filtradores e sésseis, que vivem fixos ao
fundo do mar ou em rios, lagos e lagunas. A água circula pelo corpo
da esponja através de pequenos canais, formando o sistema
aquífero, uma característica exclusiva desses animais. Pelos póros
(óstios) a água entra no sistema e deixa a esponja por ósculos
dispersos pela superfície, concentrados ou únicos. Elas são divididas
em 3 Classes: Calcarea, Demospongiae e Hexactinellida,
compreendendo mais de 8.000 espécies.
Classe Calcarea (esponjas calcárias): as esponjas calcárias
possuem espículas de carbonato de cálcio, não têm fibras e
geralmente são brancas ou amarelas e frágeis.
LOTES: SAE: Pf35 e Pf64.
Classe Demospongiae (esponjas silicosas): essa é a Classe de
esponjas com maior número de espécies. Elas podem ter o corpo
formado exclusivamente por espículas silicosas, por espículas e
fibras ou apenas por fibras. Quanto maior a concentração de fibras
nas esponjas, maior sua elasticidade.
LOTES: SAE: Pf02, Pf22, Pf25, Pf32, Pf34, Pf37, Pf62 e Pf66.
As esponjas organizam-se em nível celular, não formando tecidos,
mas possuem células totipotentes, ou seja, capazes de mudanças na
sua forma e função. Seu esqueleto pode ser formado por fibras de
espongina, espículas silicosas, variações nas fibras com espículas, e
espículas calcárias sem espongina. A maioria das espécies de
esponjas é assimétrica, mas algumas poucas espécies tem simetria
radial.
Os poríferos alimentam-se de matéria orgânica dissolvida e
particulada, mas principalmente de bactérias e vírus. Com isso, as
esponjas interagem fortemente com a água ao seu redor,
propiciando uma condição ecológica favorável para o
desenvolvimento de diversas espécies de invertebrados e
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vertebrados. Algumas espécies servem desde alimento para
tartarugas e peixes até camuflagem para ouriços-do-mar e
caranguejos.
Curiosidade: as esponjas se defendem dos peixes, moluscos,
estrelas e tartarugas produzindo toxinas que podem causar
dermatites nos seres humanos. A esponja Tedania ignis é um bom
exemplo dessa característica de certas espécies. As esponjas
possuem substâncias potentes no combate à vírus e bactérias,
sendo atualmente empregadas na produção de remédios.
Relação com o Homem: as esponjas são utilizadas desde a
antiguidade como utensílio de higiene, servindo como esponjas de
banho. A principal ameaça contra as esponjas é degradação dos
corpos de água. A diminuição na qualidade da água em rios, lagos,
lagunas e no mar, causada pela poluição e o assoreamento, pode
extinguir localmente muitas espécies. Esponjas de água-doce ainda
podem ser encontradas no Parque Nacional da Restinga de
Jurubatiba - RJ, dentro das lagunas de Carapebus e Quissamã.
Dicas de abordagem: explorar o modo de vida filtrador e séssil (fixa)
das esponjas com relação à necessidade de preservação da
qualidade da água. Apontar a presença dos ósculos, orifícios visíveis
ao olho nu, por onde a água deixa o sistema aquífero.
Filo Cnidaria (águas-vivas, anêmonas, corais)
Os cnidários agrupam os corais, anêmonas e gorgônias, além das
águas-vivas. Diferente das esponjas, eles apresentam tecidos e um
sistema nervoso primitivo. O sucesso do grupo se deve, em parte, a
alternância de gerações de formas polipóide (assexuada) e
medusóide (sexuada). Geralmente os pólipos são sésseis enquanto
as medusas são de vida livre. A arquitetura básica consiste em uma
boca central e tentáculos radiais que capturam e levam alimento para
o pólipo – elemento fundamental tanto das espécies solitárias quanto
coloniais. Possuem cnidas, estruturas urticantes que dão nome ao
grupo. Essas estruturas são exclusivas dos cnidários e encontradas
principalmente nos tentáculos, onde além da função de defesa e
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captura do alimento, podem ajudar na locomoção e fixação do
animal.
As aproximadamente 10.000 espécies de cnidários são divididas em
4 Classes: Hydrozoa, Anthozoa, Cubozoa e Scyphozoa.
Classe Hydrozoa (hidróides): os hidróides são geralmente coloniais
e apresentam alternância de gerações, com pólipos fixos ao fundo do
mar na fase assexuada e medusas planctônicas sexuadas. Os
corais-de-fogo têm potentes nematocistos capazes de causar forte
irritação na pele das pessoas e produzem um esqueleto carbonático
rígido como os dos corais verdadeiros.
LOTES: SAE: Cn50, Cn92, Cn94, Cn99 e Cn100.
Classe Anthozoa (anêmonas, corais e gorgônias): nesse grupo, as
solitárias anêmonas são bem reconhecidas pelo grande público,
principalmente pela associação que possuem com o peixe-palhaço,
protagonista do filme Procurando Nemo. Vale lembrar que não há
esse tipo de associação em águas brasileiras, mas sim anêmonas
gigantes que desenvolvem associações com camarões nos recifes
do Brasil.
LOTES: SAE: Cn01, Cn02, Cn25, Cn40, Cn42, Cn52, Cn91,
Cn103, Cn105, Cn111, Cn114, Cn117 e Cn119.
Grande parte dos cnidários é de animais coloniais, incluindo os
corais construtores de recifes. Os corais podem formar estruturas
rígidas características que, junto com outros organismos,
desenvolvem os recifes coralíneos. Esses ambientes apresentam
rica biodiversidade e são importantes para a manutenção de um
grande número de espécies de crustáceos, moluscos e peixes com
alto valor econômico.
Curiosidades: Como se formam os recifes de corais?
As colônias vão se formando por brotamento, reprodução
assexuada, onde os pólipos jovens permanecem próximos aos
parentais. A fixação de carbonato de cálcio na base de cada pólipo
vai mantendo a colônia unida e formando enormes estruturas
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submersas que chegam até a superfície em alguns locais. O Brasil
possui o maior complexo coralíneo do Atlântico Sul, situado no
Banco dos Abrolhos - BA, onde há espécies raras e endêmicas.
Algumas espécies de corais são endêmicas do Brasil, ou seja,
exclusivas de nossas águas. Uma delas é o coral-cérebro
(Mussismilia hispida), que recebe esse nome pela similaridade que a
colônia tem com um cérebro. Essa espécie é comum nos costões
rochosos do Estado do Rio de Janeiro.
Qual a relação entre corais e microalgas?
Na superfície dos corais vivem microalgas em simbiose,
aproveitando-se do ambiente seguro contra herbívoros. Essas
microalgas, também chamadas zooxanthelas, realizam fotossíntese
e acabam liberando compostos orgânicos para a nutrição dos corais,
beneficiando ambos os organismos. Essa associação ecológica dos
corais verdadeiros com microalgas lhes conferem as colorações
esverdeada, azulada ou amarronzada. A perda dessas microalgas
pelos corais leva ao branqueamento, que pode inclusive causar a
morte de alguns pólipos ou de toda a colônia.
Relação com o Homem: a poluição das águas e a retirada de corais
da natureza têm prejudicado a saúde dos recifes coralíneos em todo
o mundo, assim como as mudanças climáticas (aquecimento global e
acidificação dos oceanos) e pesca excessiva de algumas espécies.
Dicas de abordagem: apresentar o plano corporal dos cnidários
realçando a boca central e os tentáculos dispostos radialmente.
Comparar espécies solitárias e coloniais.
Filo Platyhelminthes (planárias e tênias)
Os platelmintos são animais de corpo achatado e alongado,
diversificados em mais de 20.000 espécies de vermes de vida livre
na água doce e salgada ou parasitas de outros animais. Possuem
simetria bilateral que leva a uma centralização e sofisticação do
sistema nervoso. Os platelmintos, no entanto, têm uma limitação no
crescimento em volume corporal, daí sua estrutura corpórea
achatada. A ausência de órgãos complexos de circulação e trocas
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gasosas faz com que esses animais fiquem na dependência da
difusão direta para dentro e fora do organismo, assim como no seu
interior, entre células. Essas trocas são facilitadas pelos movimentos
do corpo. Para uma oxigenação efetiva, esses animais contam com
grande parte das células localizadas próximas do ambiente,
facilitando as trocas gasosas.
Classe Turbellaria: os platelmintos de vida livre, como as planárias,
apresentam forma ovalada, cabeça pouco definida e epiderme
celular ciliada que promove a locomoção no ambiente aquático.
LOTES: SAE: Pl10 e Pl11.
Classe Trematoda: abarca na sua maioria platelmintos
endoparasitas, que possuem especializações como ganchos,
ventosas e redução de sistema digestivo, nutrindo-se diretamente do
hospedeiro. Espécies do gênero Schistosoma, por exemplo,
possuem como hospedeiro intermediário moluscos e como
hospedeiro final vertebrados. A esquistossomose, doença grave e
concentrada na zona rural, é um típico caso de saúde pública, pois
tem na falta de saneamento básico e na degradação ambiental
agentes potencializadores.
Lotes: SAE: Ml131 (abordar o molusco vetor).
Classe Cestoda: platelmintos exclusivamente endoparasitas com
ausência de sistema digestivo, adaptação evolutiva ao modo de
obter alimento (diretamente do hospedeiro). Nesses animais a
parede do corpo é revestida por tegumento que o protege da ação
das enzimas do hospedeiro e dobras que aumentam a área
superficial do tegumento, permitindo uma captação de nutrientes
mais efetiva através da parede do corpo. Ventosas, ganchos orais e
estruturas adesivas anteriores e posteriores ajudam o parasita na
sua fixação e locomoção no interior do hospedeiro.
LOTES: SAE: Pl01, Pl02, Pl03, Pl04, Pl05 e Pl06.
Relação com o Homem: exemplos clássicos de vermes solitários
são as espécies Taenia solium e Taenia sagittata. Elas vivem no
trato digestivo de vertebrados e acabam utilizando os seres humanos
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como hospedeiros definitivos. A contaminação é através da ingestão
de carne bovina ou suína crua que contenha o estágio de cisticerco.
Espécies do mesmo grupo das Taenia podem alcançar 10 metros de
comprimento e algumas podem matar o vertebrado que está sendo
parasitado.
Dicas de abordagem: apresentar esses animais no contexto da
importância com os cuidados básicos de higiene e preparo dos
alimentos (cozimento) para se evitar a infestação por parasitas do filo
Platyhelminthes.
Curiosidades: as planárias têm grande capacidade de regeneração,
sobrevivendo mesmo ao corte do corpo. Isso ocorre pois possuem
células totipotentes, que são capazes de diferenciarem-se em tipos
celulares distintos que darão origem a tecidos diversos no animal.
Filo Annelida (do latim anulatus = com anéis)
O grupo é formado por vermes segmentados marinhos,
dulciaquícolas e terrestres, compreendendo cerca de 16.500
espécies. O corpo é alongado e formado por uma série de
segmentos em forma de anéis, podendo variar desde poucos
milímetros até 3 m de comprimento. Os anelídeos apresentam um
sistema nervoso desenvolvido. A locomoção desses animais é feita
com ajuda do esqueleto hidrostático, ou seja, o líquido do celoma é
impulsionado pelas camadas musculares circulares e longitudinais
(abaixo da epiderme) e as cerdas (quando presentes). As cerdas são
estruturas de ancoragem dispostas lateralmente que conferem
mobilidade para poliquetos-de-fogo, por exemplo. A locomoção pode
ser por rastejo e escavação. As sanguessugas utilizam as ventosas
para se fixarem em um ponto do substrato, estendendo e contraindo
o corpo para se mover.
Classe Polichaeta: parente das minhocas terrestres, os poliquetos
constituem uma classe dentro do filo Annelida e são na maioria
marinhos. Algumas espécies, como o imponente poliqueto-de-fogo,
vivem caminhando por fundos rochosos em busca de alimento,
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enquanto outras têm vida séssil, permanecendo dentro de tubos de
calcário construídos por elas mesmas.
LOTES: SAE: Ad10, Ad11 e Ad12.
Classe Clitellata: compreende as minhocas e sangue-sugas, com
todas as espécies apresentando complexos sistemas reprodutivos
hermafroditas. Possuem o clitelo, uma região de tecido glandular
visível no corpo que é fundamental na estratégia reprodutiva do
grupo. Nessa região é secretado o muco para a cópula, a albumina
para nutrição dos ovos e o casulo onde o ovo é depositado.
LOTES: SAE: Ad02, Ad09, Ad17 e Ad19.
Subclasse Oligochaeta: o grupo abriga as minhocas e tem
representantes de água doce e raros marinhos. A riqueza de
espécies chega a 6.000. São animais cavadores importantíssimos
para a boa aeração, porosidade e nutrição do solo.
Subclasse Hirudinoidea: abrigam as sanguessugas, que são
animais com as características extremidades do corpo
especializadas para sucção. Vivem na maioria em ambientes de
água-doce ou marinhos, com algumas poucas espécies
semiterrestres, obtendo alimento como ectoparasitas, predadores ou
carniceiros.
Curiosidades: as minhocas são capazes de melhorar muito a
qualidade do solo. Quando se deslocam embaixo da terra, elas
fazem túneis que facilitam a penetração da água da chuva no solo e
a ventilação das raízes das plantas. Além disso, as fezes da minhoca
sofrem ação de bactérias do solo produzindo o húmus, considerado
um adubo natural, rico em nitrogênio, potássio e fósforo, essenciais
para o crescimento das plantas.

Filo Arthropoda
Os artrópodes formam o maior grupo animal, com mais de 1.000.000
de espécies divididas em cinco subfilos: Trilobitomorpha (extinto),
Crustacea, Cheliceriformes, Myriapoda e Hexapoda. De uma
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maneira geral, caracterizam-se pela simetria bilateral, segmentação
do corpo (interna e externa), presença de exoesqueleto e pares de
apêndices articulados.
Subfilo Crustacea: os crustáceos são animais com uma grande
diversidade de formas e capacidade de colonizar ambientes
diversos. Cracas, caranguejos, siris, lagostas e camarões são
comuns em nossas águas. Alimentam-se predando no plâncton e
devorando carniça no fundo.
Relação com o Homem: camarões e lagostas são crustáceos
intensamente explorados, principalmente no nordeste do Brasil. A
relevância econômica e a fartura desse grupo em nossas águas
atraiu a atenção de navios pesqueiros franceses, levando a um
incidente diplomático que contou com a movimentação de frota
militar na região. Muitas espécies de crustáceos estão sobre
pescadas, ou seja, capturadas em quantidades acima do que as
populações podem repor no ambiente. No sentido de garantir a plena
vitalidade de populações e ecossistemas, áreas naturais protegidas
mantêm um sítio de reprodução que garante a reposição de recrutas
e renovação de “estoques” mesmo em áreas distantes.
Dicas de abordagem: comparar a morfologia dos diferentes grupos
de crustáceos, com atenção à segmentação do corpo, presença de
antenas e apêndices especializados. Explorar temas da geografia,
como limites territoriais marinhos, soberania e política externa tendo
como tema gerador a pesca de lagostas mencionada anteriormente.
Abordar a conservação da natureza através de discussões sobre o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),
sustentabilidade na pesca, poluição marinha, saneamento básico e
balneabilidade de praias, rios, lagunas e lagos.
Curiosidades: a diferença morfológica básica entre os siris e
caranguejos está no último par de patas. Nos siris podemos reparar
que o último par de patas é adaptado para a natação, como remos;
enquanto que no caranguejo esse último par de patas serve para
caminhar, como pinças que se prendem ao fundo.
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LOTES: SAE: Cr123, Cr124, Cr139, Cr206 (Maxillopoda); Cr07,
Cr09, Cr11, Cr13, Cr15, Cr43, Cr73, Cr79, Cr141, Cr218, Cr220
(Malacostraca).
Subfilo Hexapoda: esse grupo é formado por três classes, sendo a
maior delas Insecta, que une os insetos com diferentes formas e
capazes de colonizar os mais variados ambientes terrestres e de
água doce. Estima-se que há mais de 1 milhão de espécies descritas
e milhões de insetos para cada ser humano vivo. Os insetos
apresentam 3 pares de pernas e órgãos sensoriais especializados,
como olhos e antenas, possibilitando-lhes explorar diversos
ambientes.
Relação com o Homem: entre as relações benéficas estão a
polinização das plantas, a produção de mel pelas abelhas, a
confecção de tecido pelo bicho da seda, além de servirem de
alimento para o Homem em algumas culturas. Por outro lado,
algumas espécies podem se desenvolver como pragas na
agricultura, causando perdas na qualidade e quantidade do plantio.
Os insetos podem ser vetores de doenças graves, como a dengue,
que se constitui um problema de saúde pública no Brasil.
Dicas de abordagem: apresentar as partes corporais (cabeça, tórax
e abdômen), ressaltar os apêndices (patas e antenas), os olhos
compostos, os ciclos de vida (metamorfose), a alta taxa reprodutiva,
a organização social e correlacionar as pragas de gafanhotos em
algumas monoculturas com a biologia reprodutiva e princípios de
ecologia de populações.

Curiosidade:
abelhas,
cupins
e
formigas
apresentam
comportamento social, ou seja, os indivíduos interagem entre si,
através da divisão e cooperação na execução das tarefas dentro de
uma sociedade. Os indivíduos estéreis ajudam os reprodutores e
ocorre cuidado parental. Os olhos de muitas espécies voadoras são
capazes de captar comprimentos de ondas da luz no ultravioleta,
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permitindo encontrar flores ideais para obter néctar em grandes
distâncias.
LOTES: SAE: In01, In03, In08, In10, In25, In37, In40, In44, In66,
In80, In89, In118, In119, In137, In146 e In154.
Subfilo Myriapoda: grupo formado por artrópodes terrestres
segmentados (lacraias e centopéias), de corpo dividido em dois
segmentos (cabeça e tronco), esse último longo e com grande
número de pernas. Na Coleção Zoológica da SAE o grupo é
representado pela classe Chilopoda, que possui o primeiro par de
patas modificado em garras de peçonha. Existem cerca de 2.800
espécies de quilópodes descritas; são caçadoras noturnas e
alimentam-se de insetos, lagartixas e até camundongos.
Relação com o Homem: a peçonha das lacraias causa sintomas
típicos de intoxicação em humanos, como dor, febre e vômito. Esses
animais são tão adaptados ao meio urbano que podem escalar a
parte interna de tubulações de esgoto e entrar em apartamentos de
andares altos.
Dicas de abordagem: apresentar a repetição e diferenciação de
pares de patas (com atenção às diferenças e tamanhos), a
locomoção em movimentos ondulatórios, que pode atingir 40 km/h
em algumas espécies e adaptações a predação.
Curiosidade: há registro científico de uma espécie de lacraia sendo
predada por uma anêmona-do-mar, sugerindo a capacidade desses
artrópodes de se locomoverem pelo fundo do mar em locais rasos da
região entre marés.
LOTES: SAE: Ch01, Ch04, Ch17 e Ch18.
Subfilo Cheliceriformes: grupo de animais com mais de 70.000
espécies apresentando o corpo dividido em duas regiões: Prosoma e
Opistosoma, sendo indistinguível uma cabeça e na subclasse
Pycnogonida nem mesmo se distingui divisão clara. Do prosoma
saem as quelíceras, que auxiliam na alimentação, defesa, locomoção
e cópula, e quatro pares de patas locomotoras. O opistosoma é
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composto por até 12 somitos e um télson (esporão dos Xiphosuras e
Escorpiões). Dentro do grupo estão animais peçonhentos, como as
aranhas e escorpiões. As aranhas são mais conhecidas pela
formação de teias, que servem de armadilha para as presas e fio de
segurança, além de sustentar o ninho e os sacos de ovos. As
aranhas utilizam as quelíceras para inocular a peçonha, enquanto os
escorpiões usam o télson bem característico.
Relação com o Homem: o escorpião amarelo Tityus serrulatus,
encontrado nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, é o mais
peçonhento da América do Sul e causa acidentes graves,
principalmente em crianças, podendo inclusive levar à morte. Medem
cerca de 7 cm de comprimento e se escondem em locais escuros,
quentes e úmidos.
Dicas de abordagem: comparar a morfologia das aranhas e
escorpiões, segmentação do corpo e apêndices. Pedipalpo com
quela nos escorpiões e presença de télson, espinho terminal ligado
às glândulas de peçonha. Comparar a morfologia e fisiologia de
diferentes espécies de escorpiões, como o amarelo e o imperador,
onde o segundo, apesar de maior, é o menos peçonhento.
Apresentar a riqueza de espécies de aranhas, comparando modos
de alimentação com teias (aranha-de-curral) e ataque direto
(caranguejeira e armadeira).
Apresentar a febre-do-carrapato ou febre maculosa, que é uma grave
doença causada pela bactéria Rickettsia rickettsii que vive
obrigatoriamente no interior de células de seus hospedeiros (cavalos,
capivaras, cães, gambás e Homem) e tem os carrapatos como
vetores de transmissão. Utilizar exemplares de carrapato, cão,
gambá e Homem para ilustrar a transmissão da doença.
Curiosidade: explorar os significados dos nomes populares que
fazem alusão ao hábito desses animais, como a viúva-negra que se
alimenta do macho após a cópula e a aranha-armadeira que ataca
com as patas dianteiras erguidas (armadas).
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LOTES: SAE: Xi01 (Xiphosura); Ar02, Ar07, Ar08, Ar09, Ar13,
Ar20, Ar29, Ar37, Ar51, Ar58, Ar67, Ar84, Ar86, Ar104 e Ar110
(Arachnida).
Filo Mollusca
Os moluscos são animais de corpo mole com cerca de 93.000
espécies conhecidas, as quais têm ou não uma concha protetora.
São marinhos, dulciaquícolas ou terrestres e possuem uma estrutura
formada por dentes quitinosos, a rádula, utilizada para raspar o
alimento. Geralmente o pé é grande e muscular, com sola
rastejadora. A concha espiral é utilizada como abrigo para a parte
mole na maioria dos gastrópodes marinhos e terrestres. Nas
espécies terrestres, o teto da cavidade do manto é vascularizado,
lembrando um pulmão rudimentar adaptado à respiração aérea. Os
bivalves apresentam duas valvas articuladas e unidas por ligamento,
deixando o animal no interior com seu corpo comprimido
lateralmente. A cabeça dos bivalves é reduzida e o pé em forma de
machado é adaptado a escavação e ancoragem no substrato mole.
Alguns bivalves, como os da família Pectinidae, apresentam modo de
vida epifaunal, vivendo livres sobre o fundo do mar. Outros se fixam
ao substrato duro através de fios secretados pela glândula do bisso,
como os mexilhões. Em alguns grupos ocorre redução e perda da
concha, como em Cephalopoda (lulas e polvos). Os cefalópodes se
locomovem por propulsão a jato, com saída forçada da água de
dentro da cavidade do manto por um funil central, deslocando o
animal com rapidez, uma adaptação ao modo de vida pelágico e
predador desses animais.
Os moluscos dividem-se em sete grandes classes,
Gastropoda, Bivalvia e Cephalopoda as três mais populares.

sendo

Classe Gastropoda (caramujos e lesmas): os gastrópodes mais
conhecidos são os caramujos, que possuem, na sua maioria, uma
típica concha espiralada. Essa concha rígida protege o animal de
predadores e contra a perda de água. Eles vivem em ambientes
terrestres, marinhos e de água doce.
	
  

23	
  

LOTES: SAE: Ml02, Ml06, Ml07, Ml21, Ml26, Ml34, Ml37, Ml46 e
Ml131.
Classe Bivalvia (mexilhões e ostras): os bivalves têm como principal
característica a presença de duas conchas protetoras articuladas
(que dão o nome à Classe) e unidas por forte musculatura. Essas
conchas permanecem abertas ou fechadas conforme as
necessidades do animal em obter alimento, evitar a perda de água
quando expostos ao ar e proteger-se de predadores. Vivem
exclusivamente em ambientes marinhos e de água doce.
LOTES: SAE: Ml08, Ml16, Ml126, Ml28, Ml30, Ml89, Ml90 e Ml113.
Classe Cephalopoda (polvos e lulas): a maioria dos cefalópodes
tem como principal característica a perda da concha ou sua redução
e internalização na forma de uma “pena” com consistência
cartilaginosa, como nas lulas. Os polvos e lulas possuem tentáculos
ligados diretamente em suas cabeças, o que confere o nome ao
grupo. A separação entre a Ordem Decapoda (lulas) e a Ordem
Octopoda (polvos) se dá basicamente pela presença de 10
tentáculos na primeira e oito na segunda. Vivem exclusivamente no
ambiente marinho, junto ao fundo ou na coluna d`água.
LOTES: SAE: Ml11, Ml23, Ml25, Ml41, Ml104 e Ml117.
Dicas de abordagem: comparar o número e a forma dos tentáculos
das lulas e dos polvos, fazendo uma referência ao nome das ordens
(Decapoda e Octopoda). Apresentar as modificações morfológicas
marcantes entre espécies bentônicas (polvos) e nectônicas (lulas).
Curiosidades: o polvo é um dos invertebrados mais inteligentes,
sendo capaz de moldar seu corpo ao ambiente para manter-se
camuflado, utilizando uma técnica eficaz na fuga de predadores e no
ataque contra presas.
Os polvos possuem 8 braços com ventosas em toda sua extensão,
as quais servem pra locomoção, captura de alimento e cópula. Esses
animais possuem alguns órgãos sensoriais sofisticados como os
olhos, próximo aos dos vertebrados, o saco da tinta, que secreta
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fluido escuro para despistar os predadores, e os cromatóforos
(células pigmentares no corpo) capazes de copiar o padrão do fundo,
por exemplo, camuflando o animal no ataque e na defesa. Enquanto
os polvos vivem mais junto ao fundo (bentônicos), as lulas se
deslocam a grandes velocidades na coluna d´água (nectônicas). As
lulas possuem 10 braços com ventosas geralmente nas
extremidades. A maioria das lulas mede cerca de 60 cm, mas
algumas espécies do Oceano Pacífico podem atingir 13 metros de
comprimento; por isso são os maiores invertebrados vivos na Terra.
Em Cabo Frio - RJ já capturaram lulas com 1 m de comprimento.
Relação com o Homem: os moluscos servem de alimento,
principalmente os mexilhões, ostras, polvos e lulas. Eles também
podem ser vetores de doenças graves, como a esquistossomose.
Ameaças à conservação: algumas espécies não suportam a
diminuição da qualidade da água causada pela poluição e outras são
pescadas intensamente.
Filo Echinodermata (estrelas, ouriços e pepinos)
Os equinodermos são animais com o corpo coberto por espinhos,
representados por aproximadamente 7.000 espécies. Eles são
divididos em 5 Classes com diferentes formas corporais: Crinoidea,
Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea. Possuem
simetria básica penta-radial. Vivem estritamente em ambientes
marinhos, com algumas poucas espécies ocupando a água salobra.
Classe Crinoidea: os lírios-do-mar têm forma de cálice e a boca
voltada para cima. Fixam-se ao fundo do mar através de um
pedúnculo, permanecendo com os tentáculos abertos para captura
de alimento diretamente do plâncton.
LOTES: SAE: Eq22, Eq46 e Eq47.
Classe Asteroidea: as estrelas-do-mar possuem cinco ou mais
braços, os quais podem se regenerar com certa facilidade. Na perda
de um braço, outro logo cresce em seu lugar, podendo também uma
nova estrela “crescer” a partir de um único braço.
LOTES: SAE: Eq02, Eq16, Eq18, Eq33 e Eq61.
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Classe Ophiuroidea: os ofiuroides ou serpentes-do-mar possuem
cinco braços articulados, ramificados ou não, originados diretamente
de um disco central. Deslocam-se pelo fundo do mar através de
movimentos ondulatórios dos braços, lembrando a locomoção das
serpentes.
LOTES: SAE: Eq13, Eq41 e Eq78.
Classe Echinoidea: os ouriços-do-mar e as bolachas-da-praia, ou
patas-de-cavalo, têm o corpo globoso ou discoide, geralmente com
espinhos bem desenvolvidos. Os espinhos podem ser longos ou
curtos, finos ou grossos, dependendo das espécies e seus hábitos
de vida. Vivem sobre fundos duros ou enterrados na areia. São
animais muito relevantes no controle do crescimento de algas em
ambientes recifais.
LOTES: SAE: Eq07, Eq10, Eq17, Eq28, Eq36, Eq50 e Eq88.
Classe Holothuroidea: os pepinos-do-mar têm o corpo macio e
alongado no formato de uma salsicha. Sua boca é circundada por
tentáculos retráteis utilizados para a captura de alimento. Alimentamse de matéria orgânica ingerida em meio a detritos no fundo do mar.
LOTES: SAE: Eq12, Eq15, Eq27, Eq55 e Eq62.
Filo Chordata (do latim: Chord = fio)
Os cordados são animais que possuem notocorda e um tubo nervoso
dorsal oco, pelo menos em algum estágio de vida. O nome do filo
deriva da presença da notocorda (“fio no dorso”), que é um agregado
de células envolto por camada fibrosa e flexível que dá sustentação
no sentido da boca ao ânus dos animais. Essa estrutura pode estar
presente apenas nos primeiros estágios de vida (embrionários) ou
permanecer com modificações nos animais adultos. Dividem-se em
ascídias (Subfilo Urochordata) e vertebrados (Subfilo Vertebrata).
Subfilo Urochordata: as ascídias são invertebrados marinhos que
se alimentam de matéria orgânica em suspensão. Vivem fixas ao
fundo do mar, desde costões rochosos rasos até fundos de lama em
águas profundas. Elas podem ser solitárias ou coloniais,
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apresentando diferentes formas e cores. Ascídias são conhecidas
também por produzirem potentes compostos químicos utilizados para
defesa contra predadores e no controle de organismos incrustantes
na superfície do animal.
LOTES: SAE: Ur02, Ur19 e Ur35.
Subfilo Vertebrata: os vertebrados formam um grupo diversificado e
capaz de ocupar vários nichos ecológicos terrestres e aquáticos.
Incluem animais com vértebras, exceto as lampréias, geralmente
com dois pares de membros, crânio e cauda (perdida em alguns
estágios de vida de determinados grupos). Nos peixes, a cauda
evoluiu para nadadeiras potentes, enquanto nos girinos são
fundamentais à natação. Na espécie humana a cauda é vestigial,
notada nas últimas vértebras da coluna.
Superclasse Pisces: o que conhecemos hoje por “peixes”, na
verdade, não é um grupo de animais com origem evolutiva comum
exclusiva (o ancestral dos “peixes” também é compartilhado pelos
anfíbios, répteis e mamíferos).
Esse grupo é conhecido por apresentar como características
escamas dérmicas, respiração branquial e membros em forma de
nadadeiras. Os peixes, na sua maioria, estão divididos em:
Chondrichthyes: grupo que reúne os peixes de esqueleto
cartilaginoso. Possuem boca com mandíbula (gnatostomados);
nadadeiras impares e pares; de cinco a sete pares de brânquias; a
epiderme com muitas glândulas de muco e escamas compostas de
dentina e esmalte (também encontradas na dentição humana);
fecundação interna (machos com clásper). São divididos em dois
grupos: Holocephali (quimeras) e Elasmobranchii (raias e tubarões).
Dentro de Elasmobranchii diferenciamos tubarões pelo corpo
achatado lateralmente e presença de 5 - 7 fendas branquiais laterais,
enquanto as raias têm o plano corporal achatado dorso-ventralmente
e 5 fendas branquiais no ventre.
LOTES: SAE: Pe16, Pe44, Pe67 e Pe106.
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Osteichthyes: grupo que reúne os peixes de esqueleto ósseo.
Diferentemente dos peixes cartilaginosos, possuem fecundação
externa e sempre desenvolvimento indireto; também têm bexiga
natatória (ausente em peixes cartilaginosos), a qual pode
desenvolver a capacidade de respirar o ar atmosférico (ex: Dipinoi).
Este grupo é dividido em Actinopterygii (com nadadeiras raiadas) e
Sarcopterygii (com nadadeiras carnosas e lobadas), cujos
integrantes são aparentados dos primeiros tetrápodes.
LOTES: SAE: Pe23, Pe31, Pe34, Pe41, Pe48, Pe50, Pe54, Pe57,
Pe59, Pe60, Pe64, Pe65, Pe66, Pe73, Pe81, Pe83, Pe88, Pe98,
Pe102, Pe147 e Pe175.
Classe Anfíbia: os anfíbios caracterizam-se pela forte distinção nos
estágios de desenvolvimento do ciclo de vida, com a fase inicial
totalmente dependente da água, na maioria das espécies.
Geralmente, antes do processo de metamorfose, as larvas têm
cauda e brânquias. Em poucas espécies houve a evolução de um
ovo capaz de suportar ambientes terrestres úmidos, a medida que
outras não abandonam a água durante toda a vida. Existem cerca de
3.000 espécies de anfíbios divididas em três Ordens: Anura (sapos,
pererecas e rãs), Caudata (Urodela – salamandras) e Gymnophiona
(Apoda – cobras-cegas).
Ordem Anura: os anuros são conhecidos como as rãs, sapos e
pererecas e são bastante peculiares na morfologia e modificações
morfológicas e fisiológicas nas fases do ciclo de vida. Os anuros têm
como características a perda da cauda na fase adulta e membros
posteriores adaptados para o salto. Os dedos dos membros
anteriores são geralmente quatro e os dos posteriores cinco,
apresentando diferenças morfológicas de acordo com cada ambiente
e modo de vida das espécies.
LOTES: SAE: An02, An03, An04, An14, An18, An36, An73 e
An79.
Classe Reptilia: os répteis agrupam uma grande linhagem de
animais que foram capazes de conquistar o ambiente terrestre
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amplamente. Muito do sucesso dessa ampliação de território está
relacionada à evolução do ovo amniótico, que possui uma membrana
embrionária protegendo o embrião de danos físicos e dessecação.
Com isso, os répteis conseguiram superar as limitações de água de
muitos ambientes terrestres. Existem mais de 6.000 espécies de
répteis ainda vivas, mas esse número foi maior no passado
geológico. Os animais classificados como répteis abrigam duas
linhagens de Amniota, os Anapsida (tartarugas) e Diapsida (todos os
demais grupos de répteis + as aves). Nos primeiros a região atrás
dos olhos é totalmente fechada por placas ósseas, enquanto nos
segundos há um par de arcos na região pós-frontal do crânio.
LOTES: SAE: Rp02, Rp03, Rp07, Rp11, Rp26, Rp27, Rp29, Rp33,
Rp37, Rp39, Rp41, Rp43, Rp53, Rp54, Rp59, Rp70, Rp85, Rp123 e
Rp134.
Classe Aves: grupo dos animais com corpo recoberto por penas,
detentores de bicos córneos e com membros superiores adaptados
em asas, além de ossos pneumáticos (ocos), o que permite a
redução de seu peso e facilita o voo. Não é considerado um grupo
natural, pois compartilham o mesmo ancestral que um grupo de
dinossauros (repteis). Atualmente há mais de 8.000 espécies de
aves distribuídas por todas as regiões do globo terrestre, com
incríveis adaptações ao voo e à natação.
São animais ovíparos (como colocam ovos da mesma forma que
seus ancestrais répteis, pode-se afirmar que "o ovo veio antes da
galinha") e endotérmicos, portanto independentes do calor solar para
o bom funcionamento de seu organismo. Suas penas são compostas
de queratina, mesma molécula presente na pele de mamíferos e nas
escamas dos répteis, presas umas às outras por diminutos ganchos.
Este "cobertor" auxilia as aves em seu controle térmico, reduzindo a
perda de água e formando uma estrutura aerodinâmica que
possibilita o voo. As aves marinhas têm a necessidade de
impermeabilizar suas penas contra o contato com a água, o que
ocorre pelo espalhamento (com o bico) de secreção oleosa
produzida por glândula localizada junto da cloaca.
LOTES: SAE: Av01, Av02, Av05, Av21, Av22 e Av28.
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Classe Mammalia: grupo de animais caracterizado pelas glândulas
mamárias, corpo recoberto por pêlos e dentes diferenciados, cada
tipo com uma função específica (incisivos, caninos, pré-molares e
molares). Nos mamíferos a pele possui epiderme e pêlos
queratinizados, com uma camada de gordura subjacente formando
um isolante térmico que auxilia a manter a temperatura interna
corporal constante (animais homeotérmicos). A endotermia permite
que os mamíferos regulem a temperatura interna do corpo,
capacitando a ocupação de ambientes com temperaturas muito
variáveis. A maioria do grupo é formada por animais vivíparos que
apresentam fecundação interna e desenvolvimento direto (exceto os
monotremados que depositam ovos, como os ornitorrincos).
São divididos em 3 grandes grupos:
Prototheria: monotremados, mamíferos com cloaca (abertura única
para sistemas digestório, urinário e reprodutor). Únicos mamíferos
que depositam ovos. Ex: ornitorrinco e equidna.
Metatheria: mamíferos vivíparos que apresentam placenta
rudimentar, a qual tem pouco tempo de utilidade para o filhote que
nasce antes de estar totalmente formado. Após o nascimento, o
filhote completará seu desenvolvimento no marsúpio (bolsa de pele
no ventre da fêmea), alimentando-se do leite materno.
LOTES: SAE: Ma01, Ma19 e Ma23.
Eutheria: constituindo a maioria dos mamíferos, esses animais têm
a placenta duradoura e o filhote já nasce completamente formado.
Esse grupo desenvolveu diversas formas e habilidades. Há desde
pequenos quadrúpedes, como os ratos, passando por animais
bípedes, como os seres humanos, e formas aquáticas com
nadadeiras, como os golfinhos, alcançando até mesmo a capacidade
de voar, como os morcegos.
LOTES: SAE: Ma03, Ma04, Ma10, Ma12, Ma15 e Ma21.
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ABORDAGENS ECOLÓGICAS
Tópicos que podem ser abordados com o uso da Coleção:
1. Teias alimentares;
2. Espécies Exóticas/ Invasoras;
3. Espécies ameaçadas de extinção;
4. Compartimentos marinhos;
a. Plâncton
b. Nécton
c. Bentos
5. Adaptações e estratégias de defesa;
a. Mecânica
b. Camuflagem
c. Aposematismo
d. Mimetismo
e. Compostos químicos
f. Autotomia
6. Relações entre os seres vivos;
a. Sociedade
b. Colônias
c. Simbiose
d. Mutualismo
e. Comensalismo
f. Canibalismo
g. Competição Intraespecífica
h. Competição Interespecífica
i. Predação
j. Herbivoria
k. Parasitismo
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CONCEITOS BÁSICOS
Espécie: há mais de 20 conceitos de espécies reconhecidos na
literatura científica, demonstrando a complexidade que o termo pode
ter nos distintos contextos morfológicos, ecológicos, evolutivos e
conservacionistas, por exemplo. O mais empregado é o conceito
biológico de espécies, no qual entende-se que uma espécie é um
conjunto de organismos (fungos, plantas ou animais) unidos pela
possibilidade de troca de material genético (reprodução sexuada),
deixando descendentes férteis. Ou seja, dentro da espécie os
organismos reproduzem-se entre si.
LOTES: seleção de exemplares já sugeridos, comparando
espécies em distintos graus de afinidade (gênero, famílias,
ordens, classes e filos).
População: conjunto de indivíduos da mesma espécie. As
populações podem ter distribuições restritas ou amplas e são
formadas por poucos ou muitos indivíduos. Essas características são
muito importantes para o sucesso evolutivo das espécies. Ao
imaginarmos uma espécie que só tenha uma população pequena e
restrita a uma área geográfica diminuta, esta estará sob um processo
evolutivo peculiar, podendo ser extinta com maior facilidade do que
outra em condições opostas. Um processo natural de doença, um
evento climático intenso e atípico (forte seca, frio excessivo ou
chuvas torrenciais), queimadas, erupções vulcânicas ou queda de
meteoros, por exemplo, são cenários que ocorreram e ocorrem no
planeta Terra e podem causar extinções pontuais ou em massa. As
espécies com grandes populações que vivem em diferentes áreas,
de maneira contínua ou fragmentada, têm maiores chances de
sobreviverem aos eventos catastróficos que fazem parte da história
geológica do nosso planeta. Nesse sentido, essas características
populacionais contribuem para a manutenção ou extinção local/ total
das espécies atualmente sob pressão antrópica (de origem humana)
que vem causando fortes perdas de ambientes, comunidades,
populações e espécies.
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LOTES: seleção de exemplares já sugeridos, comparando
populações com diferentes densidades e escalas de distribuição
geográfica/ batimétrica.
Comunidades: conjunto de populações de poucas ou muitas
espécies, incluindo suas relações ecológicas. Dentro das
comunidade as populações se relacionam em uma rede, onde cada
uma influencia a outra de maneiras e intensidades distintas ao longo
do tempo (dia-noite, estações do ano e períodos geológicos) e do
espaço (área geográfica). Algumas relações são características de
comunidades específicas dos diversos ambientes terrestres e
marinhos. Nas florestas de Mata Atlântica, os animais estão
adaptados à umidade elevada, ambiente sombreado, alta
competição por espaço e por recursos alimentares. Nos ambientes
marinhos, como em recifes coralíneos, costões rochosos e
manguezais, as adaptações são outras, tendo as espécies que
estarem preparadas para lidar com as variações de salinidade,
sedimentação, intensidade luminosa, temperatura, disponibilidade de
oxigênio, entre outras.
LOTES: seleção de exemplares já sugeridos, compondo-os em
ambientes terrestres e marinhos.
Alguns ecossistemas típicos do Brasil podem ser abordados com
apoio do material biológico da SAE. Nesse sentido, indica-se buscar
caracterizar as relações ecológicas entre as espécies e o ambiente
físico, assim como impactos na natureza decorrentes de
especulação imobiliária, pesca indiscriminada, desmatamento, caça,
tráfico de plantas e animais silvestres, entre outros assuntos.
Manguezal: esse ecossistema é típico do encontro de rios com o
mar, podendo recobrir extensas áreas ao longo de rios, no fundo de
baías e nas margens de lagunas costeiras na maior parte do litoral
brasileiro. As principais características são a variação alta de
salinidade ao longo dos ciclos de maré, a presença de sedimento
lamoso e a alta capacidade de depuração da comunidade. Isso faz
dos manguezais ecossistemas importantes para a manutenção da
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vida e de recursos pesqueiros fundamentais para populações
tradicionais.
LOTES: SAE: Pf26; Cr22, Cr94, Cr139; Ml90; Pe31, Pe102, Pe12;
Rp26, Rp37 e Rp45.
Costão rochoso: caracterizado pela forte ligação das espécies com
o substrato rígido, que vai desde a zona entre marés até o contato
com o fundo de areia/ cascalho. Nesse ecossistema há uma nítida
diferença na distribuição das espécies ao longo da profundidade
(zonação), o que pode ser relacionado com as adaptações
morfológicas e fisiológicas dos organismos. Nas ilhas ao longo do
litoral geralmente os costões rochosos são mais preservados do que
diretamente na linha de costa, o que pode ser explicado pela menor
pressão antrópica.
LOTES: SAE: Pf01, Pf02, Pf07, Pf14, Pf66; Cn38, Cn41, Cn42,
Cn61, Cn92; Ad06; Ml07, Ml08, Ml22, Ml44, Ml89, Ml98; Br01;
Eq10, Eq16, Eq22, Eq33, Eq41, Eq68; Pe03, Pe07, Pe12, Pe23,
Pe48, Pe50, Pe54, Pe69 e Pe88.
Recife coralíneo: caracterizado pela alta riqueza de espécies, os
recifes são formados por organismos construtores, como algas
coralináceas, corais, moluscos e briozoários, que criam grande
complexidade de ambientes. Muitas espécies são típicas desses
ecossistemas, que podem ser comparados com florestas tropicais na
complexidade de relações ecológicas e produtividade. Os recifes
coralíneos desenvolvem-se nas regiões tropicais e o Brasil abriga o
maior complexo coralíneo do Atlântico Sul, no Banco dos Abrolhos –
BA. Nele são encontradas espécies raras e endêmicas de corais.
LOTES: SAE: Pf02, Pf07, Pf67, Pf70; Cn41, Cn42, Cn61, Cn92;
Cr141, Cr169, Cr184, Cr204; Ml02, Ml03, Ml40, Ml42, 104; Eq41,
Eq46, Eq60, Eq68; Ur09, Ur35; Pe07, Pe32, Pe50, Pe83, Pe84,
Pe124, Pe183, Pe188, Pe191 e Pe203.
Mata Atlântica: caracterizada pela alta biodiversidade, elevada
umidade e baixa incidência solar no solo. As florestas de Mata
Atlântica são alvo de desmatamento para especulação imobiliária,
retirada de madeira e expansão da agricultura. Nelas há uma forte
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interdependência de plantas e animais, já que muitas espécies são
responsáveis pela polinização, dispersão de sementes e ciclagem de
nutrientes. Muitas espécies em áreas de Mata Atlântica sofrem
perdas populacionais pela caça e tráfico de animais silvestres.
LOTES: SAE: Ad02; Ar03, Ar65, Ar66, Ar108, Ar113; Ch04; Cr73;
In01, In10, In38, In42, In50, In77, In92, In106, In107, In124, In149;
Ml47, Ml87, Ml97, Ml58; Rp22, Rp23, Rp28, Rp32, Rp35, Rp45,
Rp64, Rp66, Rp92; Ma06, Ma11, Ma19, Ma24, Ma26 e Ma27.
1. Teias alimentares:
As relações de produção e consumo de matéria orgânica na
natureza podem ser ilustradas como uma teia alimentar na qual os
organismos estabelecem complexas interações nos ecossistemas.
Pode-se definir diferentes níveis tróficos nas teias alimentares: 1)
produtores primários (autotróficos - fotossintetizantes ou
quimiossintetizantes - plantas e bactérias); 2) consumidores
primários (herbívoros); 3) consumidores secundários (carnívoros); 4)
saprófagos (organismos decompositores).
Para ilustrar as relações de produtores e consumidores sugere-se
utilizar também as algas da coleção da SAE, além dos animais, e
produzir ligações diretas entre os consumidores através da
amarração de barbantes entre os frascos. Isso dará a noção mais
forte das diversas relações existentes na natureza, em seus distintos
ambientes e ecossistemas, lembrando a imagem de uma grande
teia. Com isso, pode-se abordar aspectos conceituais de perda de
espécies (biodiversidade), em escalas locais e regionais, e
implicações nas relações interespecíficas.
LOTES: Al12, Al16, Al20, Al23 e Al24.
2. Espécies Exóticas/ Invasoras:
As espécies podem ser consideradas exóticas quando são
introduzidas em áreas ou regiões geográficas diferentes de sua
distribuição natural. As espécies exóticas são consideradas
invasoras quando se tornam um problema nas novas áreas de
distribuição. Elas podem se reproduzir sem controle e passam a
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representar ameaças para espécies nativas, comprometendo até
mesmo o equilíbrio de ecossistemas, nos quais competem por
espaço e alimento. Em alguns casos, espécies invasoras alimentamse de espécies nativas, agravando o seu impacto no meio ambiente
local, o que pode gerar consequências sociais no caso de espécies
com importância na subsistência e economia.
Espécies invasoras que se adaptam às condições ambientais no
local de invasão geralmente produzem grandes populações, as quais
causam
fortes
desequilíbrios
ecossistêmicos.
Vantagens
competitivas e ausência de predadores naturais também favorecem
algumas espécies invasoras. Um exemplo recente de espécie
invasora é o coral-sol (Tubastraea tagusensis e Tubastraea
coccinea), que se espalha ao longo da costa brasileira mudando o
cenário natural de costões rochosos, principalmente no Estado do
Rio de Janeiro. O caramujo-africano (Achatina fulica) tornou-se uma
praga agrícola e é um potencial vetor de doenças humanas, estando
densamente distribuída em alguns locais, como a Ilha Grande - RJ.
Há espécies exóticas que caracterizam-se como importantes
recursos alimentares e econômicos, como o mexilhão (Perna perna),
que tem origem africana e acredita-se tenha sido introduzido nos
costões rochosos do Brasil via embarcações em rotas do tráfico de
escravos.
LOTES: SAE: Ml36, Ml39, Ml46, Ml91 e Ml122; Cn59 e Cn111.
3. Espécies ameaçadas de extinção:
A extinção é um evento natural no qual uma espécie é eliminada de
uma certa localidade (extinção local) ou do planeta (extinção global).
No entanto, as extinções de espécies têm aumentado nos últimos
séculos sob influência direta do Homem. Isso ocorre pela forte
pressão antrópica sobre os recursos naturais, destruindo ambientes
e retirando espécies com alto valor econômico ou que compitam com
os seres humanos.
Espécies que possuem distribuição geográfica restrita, baixa
densidade populacional e longo processo de reprodução são
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geralmente as mais suscetíveis aos processos de extinção.
Extinções locais e globais podem ocorrer com espécies altamente
exploradas, as quais têm suas capturas acima da capacidade de
reposição necessária à manutenção das populações. Organismos
com estas características foram inseridos em listas de espécies
ameaçadas de extinção, buscando priorizar ações de conservação e
evitar que sejam extintas.
LOTES: SAE: Eq04, Eq18, Eq33, Eq61 e Eq62.
4. Compartimentos marinhos:
a. Plâncton - conjunto de seres (microorganismos, plantas
e animais) que se deslocam passivamente na água,
arrastados pelas correntes marinhas.
LOTES: zooplâncton.
b. Nécton - conjunto dos animais com movimentos ativos,
capazes de nadar e vencer as correntes, deslocando-se
na coluna d`água.
LOTES: SAE: Pe32, Pe85, Pe96, Pe104 e Pe185; Ml11
e Rp53.
c. Bentos - conjunto dos seres que vivem junto do fundo,
alguns são fixos (sésseis) e outros se deslocam pelo
substrato (sedentários e errantes).
LOTES: SAE: Pf07, Pf13, Pf16; Cn07, Cn16, Cn25,
Cn42, Cn61, Cn91; Cr15, Cr90, Cr137; Ml06, Ml07,
Ml08, Ml16, Ml25; Eq38, Eq41, Eq46, Eq61; Ur02, Ur35;
Pe22, Pe116, Pe175, Pe188 e Pe202.
5. Adaptações ou estratégias de defesa:
a. Mecânica: defesa baseada na dificuldade do predador
em alcançar a presa, seja pela presença de espinhos,
carapaça rígida ou escamas.
LOTES: SAE: Cr102, Cr217; Ml15, Ml21; Eq44, Eq87;
Pe04, Pe71, Pe83; Rp47 e Rp70.
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b. Camuflagem: capacidade dos animais em se
camuflarem com o ambiente para tirar alguma vantagem.
A camuflagem é útil ao predador, que ataca sem ser
visto, e também à presa, que se torna pouco visível no
ambiente onde está camuflada.
LOTES: SAE: In38, In39; Ml25; Pe73, Pe83, Pe87,
Pe94, Pe105, Pe106; Rp45, Rp60 e Rp64.
c. Aposematismo: é uma característica adaptativa de
alguns
animais
não-palatáveis,
venenosos
ou
peçonhentos
que
frequentemente
anunciam
a
impalatabilidade através de cores de alerta, conhecidas
como colorações aposemáticas. As cores vibrantes são
geralmente utilizadas nessa estratégia (ex. vermelho e
amarelo).
LOTES: SAE: Rp61.
d. Mimetismo: ao invés de se parecerem com o meio, os
animais que praticam o mimetismo tentam se parecer
com outros maiores ou perigosos. Algumas mariposas e
borboletas que apresentam falsos ocelos nas suas asas
mimetizam os olhos de um animal maior. As cobras
corais falsas se passam pelas corais verdadeiras na
coloração, lembrando um animal perigoso (peçonhento).
LOTES: SAE: Rp41 e Rp61.
e. Compostos Químicos: alguns animais também
apresentam compostos químicos como estratégia de
defesa. As esponjas e corais se destacam entre os
invertebrados, enquanto os sapos e pererecas, assim
como os baiacus (peixes), são fortes exemplos do
potente arsenal químico que estes animais desenvolvem
por conta própria ou através de associações com
bactérias. Nos anfíbios e peixes mencionados, glândulas
específicas produzem toxinas; já nas esponjas a
produção de moléculas complexas ocorre ao nível das
células.
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LOTES: SAE: Pf07, Pf25, Pf31 e Pf37; Pe55 e Pe83.
f. Autotomia: habilidade de descartar uma parte do corpo
para distrair o predador e possibilitar a fuga. Essa
estratégia de defesa (sobrevivência) baseia-se na
capacidade de regenerar a parte perdida. Ocorre na
cauda dos lagartos e lagartixas, na liberação de parte do
trato digestivo dos pepinos-do-mar e nos braços das
estrelas-do-mar, por exemplo.
LOTES: Eq04 e Eq73; Rp08 e Rp57.
6. Relações entre os seres vivos
a. Sociedade: grupo de indivíduos da mesma espécie que
vivem juntos de forma permanente e cooperando entre si.
Nas sociedades de abelhas e formigas os indivíduos
diferenciam-se na morfologia e função.
LOTES: SAE: In30 e In106.
b. Colônias: grupo de organismos da mesma espécie que
formam uma entidade diferente dos organismos
individuais. Por vezes, alguns destes indivíduos
especializam-se em determinadas funções necessárias à
colônia. Como exemplo, podemos citar os cnidários,
especialmente as caravelas e muitos corais verdadeiros.
Nas caravelas há diferentes formas e funções nos pólipos
da colônia, já nos corais verdadeiros os pólipos são
semelhantes na forma e função de defesa, captura e
digestão de alimento.
LOTES: SAE: Cn02, Cn16, Cn38, Cn55, Cn91, Cn94 e
Cn122.
c. Mutualismo: relação entre duas espécies com benefícios
mútuos, ou seja, para ambas. No entanto, não há uma
relação de dependência à sobrevivência das espécies.
Algumas espécies de peixes exercem relações
mutualísticas com outras do mesmo grupo, assim como
crustáceos (camarões limpadores) também o fazem em
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estações de limpeza no fundo do mar. Os caranguejos
(paguro ou ermitão) e anêmonas desenvolvem outra
relação mutualística interessante. Nela, os paguros
servem de meio de transporte para as anêmonas, fixadas
nas conchas (de moluscos) carregadas por esses
crustáceos, aumentando a captação de alimentos. Por
vez, esses cnidários protegem o paguro contra o ataque
de predadores em razão da presença de substâncias
urticantes, contidas nos nematocistos de seus tentáculos.
LOTES: SAE: Cn25; Cr204 e Cr216.
d. Simbiose: relação na qual duas espécies necessitam
uma da outra para sobreviverem. As microalgas fornecem
matéria orgânica à alimentação dos corais, os quais dão
proteção para as algas no interior de suas células.
Espécies
polinizadoras
especificas
evoluíram
conjuntamente com as plantas, havendo adaptações
morfológicas em ambas que permitem a polinização das
plantas e a obtenção de néctar para os animais.
LOTES: SAE: Cn72, Cn91, Cn93, Cn101, Cn105 e
Cn109.
e. Comensalismo: associação em que um indivíduo
beneficia-se enquanto outro não sofre vantagem ou
desvantagem. Pode ocorrer no aproveitamento de restos
alimentares, abrigo, captação de luz e provimento de
nutrientes. Exemplos comuns são pequenos ofiuroides,
poliquetos, crustáceos e corais vivendo no interior ou na
superfície de esponjas marinhas. Os hóspedes muitas
vezes beneficiam-se do fluxo de água e do abrigo seguro
do hospedeiro, que, no entanto, não sofre benefícios ou
prejuízos com a relação.
LOTES: SAE: Pf02, Pf25, Pf70, Pf71; Cn72; Eq41.
f. Canibalismo: predação de indivíduos da mesma
espécie. Pode ocorrer entre filhotes, entre adultos e
filhotes e entre adultos. Algumas espécies de tubarões
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têm fetos bem desenvolvidos que predam seus irmãos
dentro na fêmea prenha, havendo uma forte seleção para
um rápido desenvolvimento embrionário. O atobá-marrom
geralmente preda filhotes de ninhos vizinhos,
principalmente em áreas densamente povoadas.
Lotes: SAE: Pe07, Pe44, Pe187; Av31.
g. Competição Intraespecífica: disputa entre indivíduos da
mesma espécie por recursos no ambiente. A competição
pode ser também pelo acasalamento, geralmente
empreendida entre machos sexualmente maduros, como
nas fragatas e bugios.
LOTES: SAE: Av22; Ma24.
h. Competição Interespecífica: disputa entre indivíduos de
espécies diferentes por recursos no ambiente. Essa
competição geralmente é por alimento. Os girinos, por
exemplo, podem ser predados por insetos aquáticos e
também por peixes e cobras.
LOTES: SAE: In01, In22, In135; Cr73, Cr97; Pe204;
An51, An55, An74; Rp64, Rp96, Rp114 e Rp147.
i. Predação: captura e consumo de um ou mais animais
sobre outros de espécies diferentes. Os predadores
alimentam-se de suas presas, havendo uma hierarquia
na relação trófica dos predadores de topo sobre os de
base. Tubarões, gaviões e algumas cobras podem ser
considerados predadores de topo. Todas essas espécies
acabam sendo também abatidas pelos seres humanos,
um predador de topo há milhares de anos.
LOTES: SAE: In107, In113, In137; Eq33; Pe07, Pe14,
Pe87, Pe104, Pe203; Rp06, Rp27; Ma01, Ma21, Ma26.
j.

	
  

Herbivoria: consumo de um vegetal (capaz de produzir
matéria orgânica a partir da energia solar) por um animal.
Esses animais são consumidores primários.
LOTES: SAE: Eq67, Eq71, Eq88; Rp53; Ma27.
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k. Parasitismo: aproveitamento indesejável de uma
espécie sobre outra. O parasitismo beneficia uma espécie
(parasita) em detrimento de outra (parasitada), o que
pode ocorrer no interior do corpo ou na sua superfície. Os
parasitas desenvolveram adaptações para otimizar a
obtenção de alimento com mínimos gastos de energia. O
carrapato parasita mamíferos e aves, consumindo o
sangue diretamente do hospedeiro. Vermes (lombrigas e
tênias) que vivem no sistema digestivo de mamíferos,
incluindo os seres humanos, são outros exemplos de
animais parasitas.
LOTES: SAE: Ad02, Ad19; Ne01, Ne04; Pl01, Pl03,
Pl06 e Pl12.
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Abordagens Interdisciplinares
A implementação de um programa de ensino em História Natural
deve contemplar a formação de pontes entre as diversas áreas do
conhecimento, cumprindo com diretrizes da Política Nacional de
Educação Ambiental através da transdisciplinaridade na abordagem.
Contextualizar as espécies em um cenário natural com interações
ecológicas e pressões antrópicas auxilia no entendimento do
contexto holístico da natureza. Uma sociedade detentora de
conhecimentos sobre os complexos processos da natureza, que
constantemente sofrem ajustes de equilíbrio, terá maior sensibilidade
e capacidade à defesa dos recursos naturais.
Diferentes possibilidades interdisciplinares podem ser desenvolvidas
tendo os animais como tema transversal. Abaixo, são apresentadas
algumas ideias relacionadas com essa abordagem em distintas
áreas do conhecimento.
Artes (luz/fotografia): abordar como os animais captam a luz e
enxergam os diferentes comprimentos de ondas; apresentar técnicas
básicas de fotografia para pesquisa científica.
Geometria (formas naturais): comparar a morfologia dos animais
com as formas geométricas e adaptações evolutivas, construção de
ninhos e colmeias, simetria bilateral e radial, crescimento esférico e
geometria fractal.
Álgebra (estimativas de população, número de pólipos,
múltiplos): abordar as repetições em segmentos corporais de
algumas espécies (lacraias), inserindo conceitos de operações
matemáticas simples.
Educação Física (movimento dos animais/esportes): apresentar a
locomoção dos animais comparando com a movimentação nos
esportes; relacionar golpes e canções (ladainhas) de capoeira com
nomes populares de espécies animais.
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História
(navegações
e
transporte
de
espécies
exóticas/invasores): abordar o transporte de carga, de espécies
animais e o tráfico de pessoas (escravidão) na modificação da
paisagem; introdução de espécies exóticas/ invasoras; comparação
da ocupação do solo e pressões sobre populações naturais.
Geografia (mudança da paisagem ao longo dos ciclos
econômicos; escassez de água e o replantio da Floresta da
Tijuca): abordar o desenvolvimento econômico ligado ao
desmatamento e perda de habitat para os animais; relações de
densidade populacional humana e degradação ambiental; questões
atuais de falta de água e soluções do passado (replantio),
relacionando os animais como dispersores de sementes.
Português (grafia e significado dos nomes científicos (latim),
conhecimentos contidos nos nomes populares): abordar a
importância da nomenclatura, sua origem, letras maiúsculas e
minúsculas dos nomes científicos (binomial); apresentar a tradução
dos nomes científicos em latim para o português através do Google
Tradutor e relacionar com as características morfológicas ou
peculiaridades de cada espécie/ gênero/ família/ ordem/ classe/ filo;
mostrar as variações regionais dos nomes populares e seus
significados.
Inglês (nomes das espécies na língua inglesa, espécies com
grafia influenciada pelo inglês): correlacionar os nomes de
espécies em inglês e seu significado em relação às características
específicas; mostrar espécies cujos nomes científicos derivaram de
uma grafia inglesa, como Mussismilia braziliensis.
Química (propriedades químicas das águas do mar, rios,
lagunas e lagos - salinidade, pH, oxigênio dissolvido, nitrato e
fosfato): relacionar as adaptações das espécies para viverem em
diferentes condições químicas no meio aquático; mudanças da
qualidade ambiental e alterações na química da água/ impacto nos
animais; diferentes resposta das espécies e seus modos de vida.
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Física (correntes, densidades, ondas, pressões e ventos):
relacionar a morfologia e a locomoção dos animais com as
características do meio físico; aproveitamento do vento, gravidade,
correntes; adaptações dos animais para viverem em diferentes
temperaturas e pressões.
Biologia (riqueza de espécies, adaptações morfológicas e
ecológicas, Unidades de Conservação): apresentar os animais em
seu contexto ecossistêmico, abarcando as relações com o Homem;
abordar conceitos de classificação e nomenclatura (sistemática/
taxonomia) e morfologia comparada; correlacionar a perda de
biodiversidade à necessidade de criação de Unidades de
Conservação (proteção de: espécies raras/ endêmicas e paisagens
naturais singulares); contextualizar a conservação da natureza com
os modos de vida de comunidades tradicionais (quilombolas, índios e
caiçaras) e seus usos da biodiversidade.
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Legendas das Figuras em Anexo
Anexo 1: Fotos de alguns grupos de invertebrados para empréstimo
na SAE. A, esponja marinha (Pf32); B, coral-verdadeiro (Cn61); C,
octocoral (Cn31); D, lombriga (Ne01); E, poliqueto-de-fogo (Ad06); F,
crustáceo-de-mar-profundo (Cr201); G, aranha (Ar36); H, escorpiões
(Ar109); I, lacraia (Ch06); J, caixa de insetos; K, gastrópode (Ml22);
L, bivalve (Ml43); M, estrela-do-mar (Eq16); N, lírio-do-mar (Eq80);
O, ascídia (Ur17). Fotos: Carolina Mathias, Lucas Restum, Marina
Maldonado, Renata Gomes e Vítor Silva.
Anexo 2: Fotos de alguns grupos de vertebrados para empréstimo
na SAE. A, peixe cartilaginoso (Pe103); B, peixe ósseo (Pe31); C,
metamorfose de anuro (An36); D, cobra (Rp05); E, lagarto (Rp71); F,
ave (Av21); G, tamanduá-mirim (Ma26). Fotos: Carolina Mathias,
Lucas Restum e Renata Gomes.
Anexo 3: Fotos de alguns exemplares da SAE para abordagens de
morfologia comparada. A, polvo (Ml96); B, lulas (Ml97); C, siri
(Cr167); D, caranguejo (Cr83). Fotos: Renata Gomes e Vítor Silva.
Anexo 4: Fotos de diferentes tipos de mostras do material zoológico
da SAE. A e B, temática sobre o Monumento Natural das Ilhas
Cagarras no Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico do RJ (A)
e no Museu Histórico do Exército no Forte de Copacabana (B); C,
temática sobre biodiversidade marinha no evento Museu Vai à Praia,
em Itaipú - Niterói; D e E, interativa O Mar Brasileiro na Ponta dos
Dedos, no Museu Nacional; F, interativa Bichos para ver, tocar e
aprender na Quinta da Boa Vista. Fotos: Fernando Moraes.
Anexo 5: Fotos de parte do acervo para empréstimo da SAE e
alguns processos de empréstimo. A, guarda do material no Museu
Nacional; B, guarda e exposição no Museu Nacional; C, embalagem
de material taxidermizado (empalhado); D, embalagem de material
úmido (álcool 70%); E e F, acondicionamento de material para
transporte. Fotos: Fernando Moraes e Marina Maldonado.
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