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1 – Professora Cristina, primeiramente agradecemos a sua disponibilidade para esta conversa que nos trará 

informações valiosas sobre uma das espécies mais emblemáticas da fauna silvestre brasileira, considerada extinta 

na natureza, a ararinha-azul (Cyanopsitta spixii). Seu percurso de vida está intimamente ligado à conservação dos 

psitacídeos, o grupo de aves mais visado pelo tráfico e comércio internacional, apesar de sua ilegalidade no Brasil. 

A genética desempenha um papel central no sucesso de reintrodução da espécie e esse é o motivo desta entrevista. 

Nos diga primeiramente, por favor, se em sua formação acadêmica escolheu a genética ou a genética a escolheu? 

Acredito que foi uma conjunção de fatores: eu gostava de genética e aproveitei um convite para trabalhar na área. Ou seja, 
eu ingressei na Biologia pensando em um dia trabalhar com genética, mas logo no início do curso fui convidada a fazer um 
estágio em fisiologia vegetal e desenvolvi um projeto por 18 meses. Depois desenvolvi meu projeto de iniciação científica 
na área de arqueologia, triando restos de alimentos consumidos por povos associados a sambaquis do litoral de São Paulo. 
Simultaneamente, fui convidada a fazer um estágio em genética humana, que se tornou meu projeto de mestrado. Como 
após mais de um ano eu praticamente não tinha resultados e surgiu uma bolsa para estagiar no exterior, minha orientadora 
e eu decidimos trocar o meu projeto de mestrado e ele passou a ser com psitacídeos. Eu utilizei a mesma metodologia 
laboratorial, mas em outro modelo animal. Esses dados permitiram realizar recomendações de pareamento de indivíduos 
de programas de reprodução em cativeiro visando aumentar o sucesso reprodutivo dos casais e, também, para identificar o 
sexo de indivíduos de algumas espécies sem diferença morfológica externa aparente (ou seja, machos e fêmeas sem 
dimorfismo). Essa recomendação de pareamentos em cativeiro tem sido feita para a ararinha-azul. Estimamos a similaridade 
genética entre os indivíduos do plantel e sugerimos que os pares menos similares sejam pareados para reprodução. 
Anualmente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que é o responsável pela coordenação 
dos Planos de Ação Nacionais de conservação de espécies ameaçadas no Brasil, usa esses dados genéticos em conjunto 
com outros dados de saúde e idade das aves para decidir os pareamentos a serem realizados. 

2 – Nos explique um pouco das conclusões a que chegou através dos estudos que desenvolveu no sentido de entender 

os processos que geraram e mantêm a elevada diversidade de espécies na região neotropical. 

Nossos estudos de filogenia (história evolutiva entre espécies) e filogeografia (história evolutiva dentro de espécies) 
permitiram inferir como eventos do passado (como por exemplo, a quebra do continente Gondwana, o soerguimento dos 
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Andes, ciclos de períodos glaciais e interglaciais) influenciaram as espécies que avaliamos. Ou seja, como as diferentes 
espécies responderam a essas mudanças ambientais. Em alguns casos as respostas foram semelhantes e, em outros não. É 
fascinante ver a grande diversidade de histórias. 

3 – Por que sua dedicação aos psitacídeos? E a ararinha-azul foi uma consequência dos estudos dentro do grupo de 

psitacídeos ou uma escolha como pesquisadora e conservacionista? 

Minha orientadora de mestrado e doutorado, a citogeneticista humana Professora Anita Wajntal, sempre quis trabalhar com 
psitacídeos e com a mudança de meu projeto de mestrado, ela visualizou a possibilidade de realizar o sonho dela. Eu também 
gostava de animais não-humanos e foi ótimo ter passado a trabalhar com psitacídeos e, mais tarde, com aves em geral. No 
caso da ararinha-azul, em 2002 fui convidada pelo então IBAMA a fazer parte do grupo de trabalho para a conservação da 
espécie. Desde então atuamos como consultores genéticos para a conservação dessa e de outras espécies de psitacídeos 
ameaçados (por exemplo, a arara-azul-de-Lear que também é endêmica da Caatinga).  

 
Foto 1 - Ararinha-azul (crédito da foto: Flávia Presti). 

4 – Sabemos que tem trabalhado em projetos na Mata Atlântica e na Caatinga. Em sua opinião, procede a afirmação 

de que a Caatinga ainda é preterida em relação aos demais biomas? Se sim, acha possível que a avifauna silvestre 

endêmica da Caatinga pode ser um pretexto válido para atrair maiores investimentos para pesquisa e conservação 

in situ? 

A urgência em trabalhar com organismos da Mata Atlântica é dada pelo estado de degradação desse domínio vegetacional. 
Como resta muito pouco da Mata Atlântica original há grande atenção em sua preservação. Do mesmo modo, não podemos 
deixar de nos preocupar com o estado de conservação da Caatinga. Nos dois casos, as maiores ameaças são ações humanas 
e, por isso, é essencial sensibilizarmo-nos para o problema. Assim, como em geral temos afeição pelas aves, elas podem 
ser bons modelos para chamarmos a atenção para a necessidade de preservarmos esses ambientes. 

5 – De seu conhecimento e vasta experiência, como a genética da conservação pode dialogar com outras linhas da 

pesquisa para enfrentar propositivamente as ameaças que a avifauna, com destaque para os psitacídeos, enfrentam 

para sobreviver em seus habitats? 

Quando trabalhamos com conservação é imperativo ter colaboradores das mais diversas áreas, como Biologia, Veterinária, 
Antropologia, Direito, Políticas públicas, Economia e tantas outras. Assim, dados genéticos só resultarão em conservação 
se estiverem integrados com as demais áreas de conhecimento. 

6 – Como professora do Instituto de Biociências da universidade brasileira presente nos primeiros lugares em vários 

rankings mundiais de instituições de ensino superior, a Universidade de São Paulo, o que considera ser a pedra de 

toque para estimular uma nova geração de pesquisadores a escolherem a genética da conservação como carreira? 
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Acho que tudo se inicia no Ensino Básico, quando aprendemos a gostar de Ciência, a compreender que nossas ações podem 
auxiliar ou prejudicar a sobrevivência das outras espécies que coabitam a Terra. Temos que aprender a importância de 
conviver em harmonia com os outros organismos. A genética provê diversas ferramentas que nos ajudam a responder 
questões científicas, algumas que podem ser aplicadas em conservação. Assim, acho que o principal é termos consciência 
de que nossas ações podem ou não ser prejudiciais à biodiversidade e, como Conservação exige uma conjunção de 
especialistas, pesquisadores interessados em genética podem vir a auxiliar de forma relevante nessa área. Ou seja, reforço 
a necessidade de discutirmos diversos pontos de vista e buscarmos um caminho satisfatório para todos e/ou para a maioria. 
Para isso é importante também trabalharmos nossa comunicação, de modo a sermos claros naquilo que queremos expor, 
transformando nossa linguagem científica em uma linguagem mais universal, para todos. 

7 – Partilhe conosco, por favor, conquistas relevantes que sua pesquisa em genética da conservação já trouxe ou tem 

o potencial de trazer para a reintrodução da ararinha-azul. 

Como mencionamos, temos estimado a similaridade genética entre ararinhas-azuis para recomendar a formação de casais 
do programa de reprodução em cativeiro. Após a reintrodução, podemos auxiliar o monitoramento das aves soltas caso 
penas forem encontradas e tiverem DNA para realizar a identificação individual. Nesse caso podemos ajudar a mapear a 
área de vida das ararinhas soltas. 

 
Foto 2 - Ararinha-azul (crédito da foto: Flávia Presti). 

8 – De que forma a universidade e nomeadamente você e seu grupo estão alinhados com o ICMBio no “Projeto 
Ararinha na natureza”, nesta nova fase que ambiciona trazer indivíduos de cativeiro para Curaçá, na Bahia, e 
gradativamente serem preparados para a soltura e vida livre? 

Baseado nos dados genéticos que temos produzido, os indivíduos de linhagens super-representadas (por exemplo, filhotes 
de casais que deixaram os mais elevados números de descendentes) podem ser selecionados para a soltura. Isso manteria 
as linhagens genéticas menos representadas em cativeiro para aumentarem sua representatividade no plantel cativo e para 
preservar a variabilidade genética da espécie. 

9 – Apesar da dimensão e toda a delicadeza do processo, será um marco histórico para a conservação de uma espécie 

no Brasil. Em termos de reconhecimento internacional, acredita que o sucesso destes esforços pode render ao Brasil 

maiores investimentos por parte de instituições estrangeiras, para a proteção de outras espécies da fauna silvestre, 

emblemática ou não? 
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A experiência a ser adquirida será muito grande, pois os desafios e obstáculos são complexos e em grande número. Assim, 
é importante que seja utilizada a melhor Ciência disponível para essa reintrodução. É essencial que todos os atores trabalhem 
em harmonia e, por isso, a tarefa não é fácil. 

10 – Pensando especificamente na Caatinga e em outras aves ameaçadas como a arara-azul-de-Lear, por exemplo, 

como vislumbra que a pesquisa com genética pode seduzir empreendimentos que margeam unidades de conservação, 

como os parques eólicos, solares ou mineradoras, para que adotem comportamentos corporativos favoráveis à 

proteção das espécies e seus habitats? 

O conhecimento de como a variabilidade genética das populações de diferentes espécies se distribui no espaço geográfico 
pode indicar áreas que sejam prioritárias para a conservação. Por exemplo, se for encontrada uma linhagem geneticamente 
diferenciada exclusiva de uma determinada área, pode ser decidido que esse local deve ser preservado, ou seja, que 
empreendimentos não sejam instalados aí. 

11 – Finalmente, como popularizar o conhecimento gerado pela genética da conservação, uma matéria quase sempre 

temida, para que a interação com a sociedade aconteça com maior efetividade e a interdisciplinaridade se faça mais 

presente em nossas instituições?  

Aqui volto a reforçar a necessidade de aprendermos desde cedo a importância da Ciência para nossa sobrevivência. Também 
temos que aprender a conviver e a respeitar diferentes pontos de vista. Além de aprendermos a nos comunicar na linguagem 
daqueles que queremos sensibilizar. Infelizmente nada disso é tarefa simples. 

Professora Cristina, em nome de toda a equipe da RG News agradecemos suas palavras e esperamos poder 

contribuir com esta matéria para cativar mais atenções para esta magnífica espécie que é a ararinha-azul, uma 

verdadeira embaixadora do bioma Caatinga. 


