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Este estudo tem por objetivo mapear e discutir a produção acadêmica sobre conservação da
biodiversidade no Brasil, identificando aspectos e dimensões destacados e privilegiados em
diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas as
dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre o tema. A pesquisa caracteriza-se com
um estudo sobre o estado do conhecimento ou estado da arte. É um tipo de estudo
bibliográfico, inventariante e descritivo da trajetória e distribuição da produção científica
sobre o tema conservação da biodiversidade. A coleta de dados foi realizada no Banco de
Teses da CAPES, onde foram filtradas as pesquisas que apresentavam os termos
Conservação da Biodiversidade e Conservação da Diversidade Biológica. Num primeiro
momento foram identificados os trabalhos produzidos sobre a temática para o período
delimitado (1987 a 2010). Estes dados, foram organizados em um Banco, construído no
Microsoft Excel e submetidos a um processo de análise cienciométrica. Esta interação
inicial com a produção acadêmica possibilitou a identificação de dados bibliográficos e a
quantificação, mapeando o comportamento da produção em anos, por período e locais
(universidades e regiões brasileiras), grandes áreas e áreas do conhecimento e fontes de
financiamento. Em um segundo momento, foi inventariado, por meio da análise de
conteúdo dos resumos, o que foi produzido e como foram desenvolvidas as pesquisas.
Nesta fase em cada pesquisa foram identificados os temas priorizados, tendências, ênfases,
escolhas metodológicas, espaços em que as investigações foram realizadas e aproximações
entre os trabalhos. No período foram elaboradas 1.025 dissertações de mestrado e 392 teses
de doutorado sobre a temática. As pesquisas foram realizadas mais intensamente dentro da
grande área das Ciências Biológicas, simulando um crescimento exponencial ao longo dos
anos do estudo, tanto nas teses quanto dissertações; há também um destaque para a temática
nos trabalhos vinculados aos PPG das Ciências Agrárias e da Grande Área Multidisciplinar,
na Área de Avaliação Interdisciplinar. A região sudeste evidencia sua tradição nos PPG,
com elevado número de pesquisas sobre o tema, seguida pela região sul; as instituições
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públicas, especialmente federais, merecem destaque pelo número de trabalhos gerados. A
maioria das pesquisas têm sido realizadas a campo, a partir de levantamentos; a Mata
Atlântica é o domínio fitogeográfico onde o maior número de estudos foi realizado,
seguindo pelo cerrado, provavelmente em função do número de PPG situados nas regiões
de seus domínios. Com números cada vez mais elevados, os estudos sobre conservação da
biodiversidade demonstram a importância que os PPG têm dado a este assunto. As
preocupações globais associadas à conservação fizeram com que, no Brasil, a cada ano
aumentassem o número das pesquisas.
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