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INTRO
A Bicho do Mato Instituto de Pesquisa começa o ano de
cara nova e com muitos projetos na frente.
Aqui, na nossa Newsletter mensal você vai encontrar todas as
informações sobre os nossos e outros cursos, palestras, noticias
e textos de atualidade cienífica.
Fique ligado!
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2

P H OTO M A G A Z I N E - C ATA LO G T E M P L AT E

C

urso de campo de Comportamento
e Ecologia de Primatas

Quando?
5 - 28 julho 2018

Onde?
Baracuhy Biological Field Station. Cabaceiras (Paraíba).

Para quem?
Para estudantes interessados em primatologia, comportamento animal,
ecologia tropical, conservação e biologia de campo.
ATENÇÃO: Curso em inglês
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O Dr. Paul A. Garber (Universidade de Illinois, Urbana, Illinois,
EUA) e a Dra. Nicola Schiel (Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil) têm o prazer de
informar que iremos oferecer um
curso de campo de três semanas
sobre ‘Comportamento, ecologia
e conservação de primatas’. Esta
é a segunda vez que estamos
ofertando o curso, que é projetado para estudantes interessados
em primatologia, comportamento
animal, ecologia tropical, conservação e biologia de campo. O
curso envolverá aulas, palestras
diárias e observações de campo
destinadas a desenvolver uma
sólida estrutura teórica e empírica para o estudo da diversidade e
complexidade dos ecossistemas
tropicais. Todas as palestras, instruções e trabalhos escritos serão
em inglês, portanto, os alunos que
participarem do curso devem ter
proficiência em inglês. O curso
contará, ainda, na forma de palestra, com a participação do Dr. Júlio
César Bicca-Marques (PUCRS,

Brasil) e o Dr. Cory Miller (UCSD,
EUA). Este curso está aberto para
estudantes de graduação, graduados recentes e estudantes de
pós-graduação em todo o mundo.
Cada aluno realizará um
projeto de pesquisa individualizado sobre o comportamento, a
ecologia ou a conservação de um
grupo de saguis comum (Callithrix
jacchus) que abrigam a Baracuhy
Biological Field Station. A área carateriza-se como um típico habitat
de Caatinga. O curso também contará com uma oficina de Sistemas
de Informação Global (SIG) e uma
oficina de Bioacústica. Além disso,
os alunos terão a oportunidade de
aprender sobre a cultura, comida
e história do Brasil, além de conhecer e interagir com pessoas locais que vivem nas comunidades
adjacentes ao local de campo.

assistentes de campo (2 alunos
de doutorado e 1 pós-doc) trabalharão em estreita colaboração
com os alunos para ajudá-los no
desenvolvimento e conduzir seu
projeto de pesquisa, incluindo a
formulação de objetivos e hipóteses, desenvolvendo um conjunto
apropriado de métodos de pesquisa, coleta e análise de dados e
redação de um relatório final. Os
tópicos de pesquisa serão: Efeitos
do tamanho corporal no comportamento de postura e locomoção;
Diferenças da idade ou do sexo
na dieta, atividade e padrões de
forrageamento; Cognição espacial e tomada de decisão; Custos
e benefícios das interações sociais afiliativas e agonísticas, os
sistemas de acasalamento de saguis e os benefícios da assistência cooperativa para lactantes.

O curso será de 5 a 28
de julho de 2018, na Baracuhy
Biological Field Station localizada a 4 km do município de Cabaceiras, no estado da Paraíba. Os

Para maiores informações ascese o nosso site:
https://primatefieldcourse2018.webnode.com/

Foto: https://primatefieldcourse2018.webnode.com/
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Quem escreve?

Foto: https://primatefieldcourse2018.webnode.com/

Dr. Nicola Schiel
Department of Biology
Program in Ethnobiology and Conservation
Federal Rural University of Pernambuco, Brazil
Dr. Nicola Schiel holds a bachelor’s degree in Biological Sciences from the Federal University of Paraíba (1996), an MSc. in Animal Biology from the Federal University of
Pernambuco (2000) and a Ph.D. in Zoology from the University of Vienna (2004). She is currently an Associate Professor at the Federal Rural University of Pernambuco in
the Department of Biology and the Program of Ethnobiology and Conservation. She first began working on issues of primate behavior in 1994. She has experience in
the area of Animal Behavior, acting mainly in the following subjects: behavior, ecology, and animal cognition. More recently, she has been working in Ethnobiology.
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FEBRE AMARELA
O professor Júlio Cesar Bicca-Marques, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, é um dos pesquisadores que
vem tentando esclarecer a relação
entre os primatas não-humanos e a
febre amarela. Segundo o Dr. Bicca-Marques, os primatas (em especial dos bugios - gênero Alouatta) são nossos Anjos da Guarda.
“ Os macacos são muito mais
sensíveis a esse vírus de origem
africana trazido para o Brasil pelo
homem. Além disso, eles não têm
acesso à vacina! A morte de macacos em grande quantidade devido à doença alerta os órgãos de
saúde sobre a necessidade de
vacinação da população humana.
- Os macacos NÃO são reservatórios
da
doença!
- Os macacos NÃO são os
responsáveis
pela
chegada do vírus em suas matas!

- Os macacos NÃO são responsáveis
pela disseminação da doença!
Ao contrário do que alguns meios
de comunicação sugerem, os macacos, em especial os bugios um
dos grupos mais afetados, usam
áreas restritas em suas matas e
raramente usam o solo e áreas
descampadas/desmatadas para se
deslocar de um local para outro.
É IMPOSSÍVEL que os macacos
levem a doença adiante. Os mosquitos vetores-reservatórios (transmissores do vírus) e as pessoas,
por outro lado, têm um poder de deslocamento muito maior. Além disso, as fêmeas de mosquito podem
passar o vírus para as suas filhas
ainda no ovo; ou seja, o mosquito
já nasce com o vírus da febre amarela, sem a necessidade de picar
uma pessoa ou animal infectado.
- A pequena parcela da população

que não pode receber a vacina
depende dos nossos Anjos da
Guarda para se proteger. Sem os
Anjos da Guarda nas matas, essas pessoas só saberão que o
vírus chegou na sua região quando já estiverem expostas a ele.
Vale salientar, ainda, que a maior
parte das pessoas infectadas pelo
vírus da febre amarela não apresenta sintomas ou apresenta apenas sintomas leves. Isso significa
que a maior parte das pessoas
infectadas sequer fica sabendo
que está com o vírus em seu corpo. O risco de morte da minoria
que desenvolve a forma maligna
da doença, por outro lado, é bastante alto (as estimativas indicam
50%; ou seja, uma em cada duas
pessoas com a forma maligna).”

“Se a população brasileira estivesse vacinada contra a febre amarela (o Brasil produz a vacina), não estaríamos vivenciando todas essas mortes humanas. Não é muito mais simples?”

Para ler o artigo enteiro:
http://bichodomatoip.org/utilidade-publica-macacos-e-febre-amarela/
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Quem escreve?
“Os animais não transmitem
o vírus. O vilão é o mosquito
transmissor”.
(ICBio, 6 Fev. 2017)

Foto: 2005 Finding SpecieS inc,

Dr. Júlio César Bicca-Marques
School of Sciences
Program in Zoology
Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Brazil
Dr. Júlio César Bicca-Marques is a biologist, M.Sc. in Ecology and Ph.D. in Anthropology with expertise in primatology. He is a Professor at the School of Sciences
of the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul in Porto Alegre, Brazil, and a Research Associate of the Department of Anthropology of the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. He is interested in primate ecology, behavior, cognition and conservation biology. He has studied several species
in the wild and published on all major New World monkey radiations. He is a member of the Neotropical Section of the Primate Specialist Group/SSC/IUCN.
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www.bichodomatoip.org
contato@bichodomatoip.org
(31) 2515-2578
Av. Côncul Antônio Cadar, 600. São Bento. BH
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