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EDITORIAL
Sejam todos bem vindos ao Boletim PETBIO 2015,

Gostaria de convidar alunos, professores, petianos e outros interessados a fazerem parte 
do nosso Boletim, enviando seus artigos, pontos de vista e/ ou resenhas para serem 
publicados. Na página 03 seguem as normas gerais e prazos para submissão. Nossos 
boletins são trimestrais e indexados. Acredito ser um espaço importante para divulgação 
científica, principalmente dos projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos em 
nossos laboratórios, nas escolas ou em espaços não formais de ensino. Além disso, e talvez 
mais importante, um incentivo para os nossos alunos no aperfeiçoamento de suas 
produções textuais. Esse ano, o Boletim traz como tema central a "Biodiversidade: 
Evolução dos Grandes Grupos", artigos que serão escritos pelos nossos petianos. As 
sessões "Escreva você também", resenhas e ponto de vista biológico são temas livres. 
Estamos esperando você!!

Boa Leitura!
Gisele Garcia Azevedo

Tutora do Grupo PETBIOLOGIA/UFMA
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 NOTÍCIA

Cientistas da universidade de Portsmouth, Inglaterra, acabam de descobrir a estrutura biológica mais resistente já 
vista. Ele foi descoberto através de testes de força e resistência efetuados nos dentes de um Patellogastropoda, um grupo de 
moluscos. Para se ter uma ideia, até então o título de material mais resistente era dado à teia de aranha, capaz de suportar 5 
vezes mais peso que um cabo de aço de mesmo diâmetro, porém, um cabo feito da mesma substância que os dentes do 
molusco seria até cinco vezes mais resistente que a maioria das teias de aranha.

Fonte:
Fonte: WEBB, J. Dente de molusco é material biológico ‘mais resistente’ que existe.

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/02/150218_dente_molusco_pai> Acesso em: 02/03/2015

 NOTÍCIANOTÍCIA

Cientistas ingleses descobrem o material biológico mais resistente do mundo 
Por: Rafael Rodrigues de Lima

Segundo Steven Hawkins, professor da Universidade de Southampton, os 
moluscos são como “escavadeiras”, capazes de furar rochas do litoral para se alimentar. 
Logo, não é surpreendente descobrir que logo eles possuem dentes tão resistentes. 
Estudos mais detalhados de engenharia reversa (ou seja, analise da estrutura, função e 
operação de um elemento para entender como ele funciona) podem pode trazer avanços 
para diversas áreas, da produção de espaçonaves a materiais cirúrgicos.
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Se você tem interesse em publicar um texto com 
relevância científica e de autoria própria, agora é sua 

chance! Saiba como abaixo.

   Boletim PETBio (ISSN 2237-6372) tem por objetivo 
promover a profissionalização dos alunos no que tange o jornalismo 
científico, buscando uma metodologia que incentive a leitura, 
capacidade de interpretação e síntese, expressão de opinião e 
desenvolvimento de senso crítico. Constitui-se de um meio de 
divulgação de avanços científicos e tecnológicos no meio acadêmico, 
áreas de atuação de laboratórios e trabalhos realizados dentro da 
Universidade Federal do Maranhão ou temas ligados às atividades de 
pesquisa, ensino e extensão da Instituição de Ensino Superior. O público-
alvo é composto não só por estudantes da área de ciências biológicas e 
relacionadas, mas por todos aqueles envolvidos na vida acadêmica.

Assim, queremos convidá-lo a enviar seu texto, contemplando 
a oportunidade de aprimorar sua escrita científica. À seguir estão as 
normas gerais para submissão:

• Somente serão aceitos textos que se adequarem às regras. O 
Comitê Editorial se reserva o direito de recusar os trabalhos que não 
atendam às normas estabelecidas ou que sejam considerados 
inadequados aos objetivos do Boletim PETBio;

• Será dada a preferência por composições feitas por alunos 
que mantenham vínculo ativo com cursos de graduação (e.g. 
modalidades bacharelado e/ou licenciatura de Ciências Biológicas, 
Oceanografia, Ciências Naturais, Farmácia, Física, Ciências da 
Computação, Ciências Sociais, etc.) a fim de estimular a comunidade 
acadêmica à participação da divulgação científica;

• Os artigos não podem ter sido publicados anteriormente em 
outro veículo de larga divulgação (inclusive em mídia eletrônica). Plágio 
será severamente combatido, podendo acarretar não só em recusa do 
texto submetido, mas denúncia do autor diante às normas de ética e 
conduta de publicação;

O • Considerando que o Boletim PETBio é essencialmente uma 
revista de divulgação científica, os textos serão avaliados quanto à sua 
adequação para leitura pelo público não especializado. Para tal, as 
composições serão lidas pela equipe de revisão e avaliação que compõem 
a comissão científica e, se necessário, por demais profissionais que 
possuam experiência na área. Essas opiniões serão de crucial importância 
para a aceitação ou recusa do texto;

• Os textos deverão ser submetidos ao endereço eletrônico 
cientificapetbio@gmail.com no formato .doc e/ou .docx. O arquivo 
deverá ser nomeado de acordo com o seguinte padrão: Nome da seção – 
Nome do autor (e.g. Resenha – Albert Einstein.doc). Deverão seguir as 
normas de formatação e diagramação exigidas, estando sujeitos a recusa 
caso as mesmas não sejam seguidas.

Para maiores informações acerca dos gêneros textuais aceitos e 
demais regras de submissão e formatação, basta fazer o download das 
normas na seção “Normas de Submissão” do site do PET Biologia (
http://pet.ufma.br/sites/biologia/normas-de-submissao/), ou entrar em 
contato por e-mail (cientificapetbio@gmail.com). Seguem abaixo os 
prazos para submissão às próximas edições de 2015:

• Até 15 de maio para submissão à edição 32 (junho);
• Até 15 de agosto para submissão à edição 33 (setembro);
• Até 15 de novembro para submissão à edição 34 (dezembro).
As submissões devem ser feitas até as 23:59hrs dos dias citados 

acima, pois arquivos enviados com atraso serão automaticamente 
recusados. O autor deve informar no assunto do e-mail a edição para 
qual o texto está sendo submetido.

Fique atento às datas, estaremos aguardando seu texto!

mailto:cientificapetbio@gmail.com
http://pet.ufma.br/sites/biologia/normas-de-submissao/
mailto:cientificapetbio@gmail.com


  

A vida em três domínios 
Por: Liana de Oliveira Trovão
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Fontes: 
WHOSE, C. R. et al. Towards a natural system of organisms: Proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya. Proc. Nati. Acad. Sci. USAProc. Nati. Acad. Sci. USA. 

v. 87, pp. 4576-4579, 1990.
MANFIO, G. P. Microorganismos, 2º cap. MicrobiotaMicrobiota, visto dia 15/02/15, disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/Aval_Conhec_Cap2.pdf>

      A biologia é uma ciência fascinante, que permite o 
estudo daquilo que há de mais intrigante na Terra: a vida. 
Uma dentre tantas outras importantes funções da Biologia é 
nomear e classificar os organismos vivos através da 
Sistemática, não com o intuito de gerar hierarquização, do 
pior para o melhor, ou do menos adaptado para o mais 
adaptado, ou mesmo do menos evoluído para o mais 
evoluído, mas como uma maneira de organizar e tornar 
possível o estudo mais aprofundado desse sistema tão 
complexo e dinâmico que os elementos vivos (e não vivos) 
formam.
        Os seres vivos estão presentes em diferentes níveis de 
organização, em ambientes com as mais diversas 
características e apresentam as mais diversificadas formas 
de manifestação de vida. Diante de tamanha diversidade, 
será possível encontrar uma característica comum que 
consiga enquadrar todos os grupos em um só? Analisando 
desde pequenos a grandes mamíferos, minúsculos insetos, 
passando por formas que não se locomovem como, por 
exemplo, as plantas e alguns animais sésseis, chegando até a 
estruturas que os nossos olhos não são capazes de detectar, 
constituídas de apenas uma célula, a forma mais básica da 
vida, é possível sim. A soma dos elementos do corpo de cada 
um desses exemplos gera uma propriedade emergente 
chamada vida, o que os enquadra no gigantesco grupo dos 
seres vivos.
      No entanto, como estudar as particularidades dos 
representantes desse grande grupo? Daí surge a necessidade 
de dividir e classificar em grupos menores. Nesse contexto, 
então, surgem três importantíssimos grupos: Archaea, 
Bacteria e Eukarya. Devido à tamanha grandeza e 
importância, esses grupos receberam a denominação de 
domínios, uma escala de abrangência superior a Reino e, 
portanto, a todas as classificações subsequentes. De maneira 
geral, esses grupos são conhecidos como as arqueobactérias, 
eubactérias e os eucariotas, respectivamente. As 
arqueobactérias são os seres que vivem em condições 
extremas, suportando temperaturas absurdamente altas, as 
chamadas bactérias termófitas. As eubactérias são as 
bactérias “verdadeiras” e os eucariontes são todos os 
organismos que possuem carioteca (envoltório nuclear).

          É muito comum, pensar em classificação de seres 
vivos apenas na divisão entre plantas e animais, porém, 
atualmente se sabe que a primeira mudança significativa 
aconteceu entre os domínios Bacteria e Eukarya. Isso foi 
possível devido ao uso de novos parâmetros de classificação, 
ou seja, não apenas os parâmetros morfológicos, mas 
também os moleculares. Os padrões moleculares são de 
grande ajuda para a taxonomia, pois permitem avaliar 
características distintas entre dois ou mais grupos que estão 
além da nossa capacidade de observação. E assim, através da 
inclusão desses parâmetros moleculares, foi definida uma 
nova divisão, que perdurou durante bastante tempo, em 
dois principais reinos: procariontes e eucariontes. Durante 
muito tempo acreditou-se equivocadamente que os 
procariontes eram um grupo monofilético (táxons que 
apresentam, necessariamente, um único ancestral comum). 
No entanto, descobriu-se a existência das archeobactérias, 
microorganismos que também são procariontes, mas que 
apresentam características muito distintas dos procariontes 
até então conhecidos. Algumas dessas características 
diferenciadas são: resistência a ambientes extremos com 
elevada temperatura, salinidade e pH, mecanismos de 
expressão e regulação gênica e diversidades metabólica e 
fisiológica. Atualmente, a ferramenta mais utilizada para o 
estudo desse grupo é a amplificação e análise filogenética 
dos genes ribossomais (DNAr ou RNAr 16S).
               O grupo das bactérias também conta bastante com 
a participação da biologia molecular para o seu estudo. 
Através da análise de RNAr 16S de organismos cultivados 
foi possível identificar cerca de 36 divisões dentro do 
Domínio Bacteria. Por conta disso, revisões taxonômicas 
nesse sentido tem sido cada vez mais frequentes, 
possibilitando a descoberta de novos grupos de bactérias e 
outros microrganismos. Essa alteração de nomenclatura e 
inclusão de novos grupos são controladas pelo “Código de 
Nomenclatura de Bactérias”, divulgadas pelo “Validation 
List” e publicadas trimestralmente no International Journal 
of Systematic and Evolutionary Microbiolgy (IJSEM).



  

A evolução de Hymenoptera: Uma abordagem 
das atuais hipóteses do surgimento do grupo

Por: Thayrine Luane Martins Sardinha

A ordem Hymenoptera, segundo Grimaldi & Engel (2005), compreende uma das quatro 
ordens de insetos “megadiversos” juntamente aos Diptera, Lepidoptera e Coleoptera. São popularmente 
conhecidos como vespas, abelhas e formigas. Atualmente são conhecidas cerca de 150.000 espécies, inclu-
indo fósseis e viventes, classificados em 98 famílias. Além de extremamente rico em espécies, o grupo é 
muito diverso comportamental e morfologicamente, possuindo uma grande amplitude de utilização de 
recursos e de distribuição biogeográfica.

Esse grupo se encontra inserido na superordem Holometabola, que contempla os inse-
tos que possuem desenvolvimento embrionário completo. Considerando a relação de parentesco 
de Hymenoptera com as outras ordens de Holometabola, várias hipóteses têm sido abordadas 
durante anos e quatro delas foram discutidas mais profundamente: 1- Hymenoptera como 
uma linhagem descendente de um grupo extinto de insetos que não eram holometábolos; 
2- Hymenoptera se posicionando como grupo-irmão de todos os outros insetos holome-
tábolos; 3- Hymenoptera como grupo-irmão de Mecopterida; e 4- Hymenoptera repre-
sentada como uma linhagem descendente de antigos neuropteróides, apresentando simi-
laridades com Raphidioptera. De acordo com Shcherbakov (2013), registros fósseis dão 
suporte para a hipótese 4. Contudo, trabalhos recentes utilizando dados morfológicos e 
moleculares recuperam a hipótese 2, na qual Hymenoptera se posiciona como grupo-irmão 
de todos os outros insetos holometábolos. Apesar de apresentar condições plesiomórficas no plano 
geral dos insetos holometábolos, os himenópteros apresentam várias condições derivadas únicas ao grupo, 
conferindo-lhe uma peculiaridade característica dentro dos insetos.

As propostas que tratam do surgimento do grupo sugerem que se deu entre 230 e 260 
milhões de anos atrás, no final do Permiano e início do Triássico. Registros fósseis de Xyelidae, a família 
mais basal de Hymenoptera, são bem documentados em formações geológicas triássicas da Austrália, Ásia 
Central e sul da África. Recentes trabalhos de filogenômica têm tratado sobre as origens e diversificações 
dos diferentes grupos de insetos, Misof et al. (2014) propõem uma origem um pouco mais antiga para Hyme-
noptera. Outros trabalhos que envolvem registro fóssil, dados morfológicos e moleculares sugerem que os repre-
sentantes da ordem teriam surgido há aproximadamente 309 milhões de anos.     

Outro aspecto bastante peculiar do grupo são os hábitos e suas origens. Dentro de Hymenoptera encontram-
se indivíduos fitófagos, predadores/carnívoros, parasitoides e xilófagos/micófagos. De acordo com alguns autores este cenário, 
que compreende os hábitos do grupo e os estudos filogenéticos, podem ser divididos em quatro fases. A primeira seria a 
radiação inicial de Hymenoptera, compreendendo os indivíduos que se beneficiam de recursos alimentares provenientes de 
angiospermas e de algumas coníferas. A segunda fase é caracterizada por uma transição para alimentação interna em plantas 
lenhosas, alguns representantes viventes apresentam esse hábito. A terceira fase foi crucial para a radiação adaptativa do grupo, 
com a transição de xilófagos/micófagos para hábitos de carnivoria em cavidades lenhosas, representantes viventes desta fase 
são as vespas parasitoides basais. A quarta fase está relacionada com a radiação de vespas parasitoides/predadores em diversos 
habitats. O hábito carnívoro possibilitou a exploração de diversos recursos e a colonização de novos ambientes. Novas 
organizações e inovações surgem nesse período, como a eussocialidade¹. Além disso, o hábito fitófago surge novamente em 
alguns organismos, embora essa condição não tenha semelhança com a condição inicial dos himenópteros mais basais.

A escassez de registros fósseis de Hymenoptera ainda é motivo de muita discussão. De acordo com alguns 
pesquisadores, o tamanho reduzido dos indivíduos e a distribuição limitada podem ser fatores que impedem a fossilização. 
Essa situação ocasiona ruídos nas análises, dificultando o trabalho dos pesquisadores para compreender a história evolutiva do 
grupo.
Fontes:
GRIMALDI, D., & ENGEL, M. S. 2005. Evolution of the insects. Cambridge University Cambridge University 
PressPress.
MISOF, B.; LIU.; MEUSEMANN, K.; PETERS, R.S.; DONATH, A.; MAYER, C.; ...& 
OTT, M. 2014. Phylogenomic resolves the timing and pattern of insects evolution. 
Science,Science, 346(6210), 763-767
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¹Eussocialidade: é o nível mais alto de organização social, 
caracterizado pela sobreposição de gerações dentro de um 
mesmo ninho, cuidado cooperativo com a prole e divisão de 
trabalho em grupos reprodutivos e não-reprodutivos
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Doenças negligenciadas são causadas por agentes infectoparasitários, sendo consideradas endêmicas em populações 
de baixa renda, devido a precariedade das condições sanitárias, pelos altos índices de infecção e mortalidade. Tal situação é 
agravada pelos investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos e controle.

Doenças tropicais, como malária, Doença de Chagas, leishmaniose, dengue e esquistossomose, são algumas das 
principais causas de morbidade e mortalidade no mundo. As doenças negligenciadas incapacitam ou matam milhões de 
pessoas, representando uma necessidade médica que permanece não atendida. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, 2013 
(FIOCRUZ), as doenças negligenciadas, juntas, causam entre 500 mil e 1 milhão de óbitos anualmente. As medidas preventivas 
e o tratamento para algumas dessas enfermidades são conhecidos, mas não são disponíveis nas áreas mais necessitadas.

Dentro do contexto das doenças negligenciadas, destacam-se as leishmanioses humanas, um conjunto de doenças 
causadas por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania, que invadem as células e se multiplica, afetando 
diferentes tecidos, dando origem às manifestações clínicas da doença. Essas enfermidades se dividem em Leishmaniose 
Tegumentar Americana (LTA), que ataca a pele e mucosas, e Leishmaniose Visceral (LV), ou calazar, que ataca órgãos 
internos.

Estima-se que existam 350 milhões de pessoas em risco de contrair a infecção e que dois milhões de novos casos 
ocorram anualmente. No Brasil, nos últimos dez anos, sua letalidade aumentou em diversas regiões, inclusive onde não havia 
registro de transmissão anterior. O Nordeste é responsável pela maioria dos casos de leishmaniose, sendo que os estados da 
Bahia, Ceará, Piauí e Maranhão detêm a maioria absoluta dos casos humanos da doença. Em São Luís, casos de Leishmaniose 
Visceral têm sido relatados desde a década de 1980, constituindo atualmente um dos maiores problemas de saúde pública da 
região, dada a frequência com que vem acontecendo.

No Brasil, o tratamento das leishmanioses é realizado por meio do uso de fármacos recomendados pela Organização 
Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, mesmo sendo reconhecidos os efeitos tóxicos de tais medicamentos. Há pouca 
disponibilidade de medicamentos alternativos no mercado em combate a essa enfermidade. Um estudo recente sobre o 
financiamento mundial de inovação para doenças negligenciadas revelou que menos de 5% deste financiamento foi investido 
no grupo das doenças extremamente negligenciadas, como as leishmanioses. Esse é um problema global de saúde pública. As 
indústrias farmacêuticas são orientadas quase sempre pelo lucro. Com baixo poder aquisitivo e sem influência política, os 
pacientes e sistemas de saúde mais pobres não conseguem gerar o retorno financeiro exigido por estas empresas.

Não há vacina contra as leishmanioses humanas. No Brasil, o arsenal terapêutico utilizado para tratamento é muito 
restrito, sendo que as drogas de primeira escolha são os antimoniais pentavalentes (Sb+5) há mais de 60 anos. Os compostos 
disponíveis para uso são o Glucantime® e o Pentostam®. Entretanto, os mecanismos de ação desses fármacos não são 
completamente esclarecidos, bem como a interação desses compostos com biomoléculas, dentre elas o DNA. Todos os 
fármacos usados no tratamento das leishmanioses têm limitações quanto ao seu emprego, tais como custo elevado, dificuldade 
de administração, toxicidade e desenvolvimento de possível resistência do parasito, o que representa grande obstáculo para o 
sucesso da terapia.

A leishmaniose permanece como uma doença de grande impacto para a humanidade, porém não tem recebido da 
indústria farmacêutica a devida atenção no sentido de inovar e melhorar a qualidade dos medicamentos oferecidos à 
população. Isso é evidenciado pelo uso do Glucantime® há mais de seis décadas, mesmo conhecendo seus efeitos tóxicos. A 
descoberta dos mecanismos de ação das drogas antileishmaniais é essencial para serem encontradas novas opções terapêuticas 
e para se buscar alternativas de diminuir os efeitos colaterais e indesejados do medicamento. Nesse sentido, deve-se ampliar 
pesquisas desenvolvidas no Brasil para se conhecer os mecanismos de ação dessas drogas e encontrar agentes que possam 
modular (diminuir) o dano causado às biomoléculas, sem com isso diminuir a eficácia do medicamento no tratamento da 
doença.

 RESENHARESENHA

Leishmaniose: um desafio humano
                                                                   Por: Luís Cláudio Lima de Jesus

Fontes: 
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Desmitificando a evolução do ser 
humano moderno sob um ponto de 

vista molecular e paleontológico
Por: Igor Vinícius Pimentel Rodrigues

¹Alopatria: fenômeno no qual espécies que 
foram isoladas, geográfica e 
reprodutivamente por uma barreira externa, 
ocupam áreas geográficas adjacentes.
²Chifre da África: região que inclui Somália, 
Etiópia, Djibouti e Eritreia, localizada no 
nordeste do continente africano.

Sabe-se que os homens modernos formam o  grupo de organismos mais recente que se expandiu geograficamente pelo globo. 
O que poucos sabem é que eles conviveram com outras populações pertencentes ao  mesmo gênero (Homo) na Ásia e na Europa, indo 
de encontro ao ponto de vista, até então bem estabelecido, de que eles haviam, ao invés disso, causado a extinção dos congêneres 
durante o encontro. Antes, porém, que se introduza essa história com mais detalhes, é pertinente retraçar o percalço evolutivo do 
gênero Homo, que culminou, ao longo de milhares de milhões de anos, no surgimento da nossa espécie Homo sapiens, que apenas 
recentemente se tornou o único representante do gênero no planeta. 

O mais antigo representante do gênero é o H. erectus, que tem sua origem na África e que evoluiu a partir de um ancestral 
comum aos Australopithecus. Esta espécie logo colonizou a Ásia Ocidental e Oriental há 1,7 milhões de anos. Embora se tenha 
acreditado que as primeiras expedições fora da África tenham sido realizadas pelo H. erectus, alguns autores consideram os fósseis de 
Dmanisi, na República de Georgia, mais primitivos do que os deste, o que subsidia a ideia da dispersão pré-erectus. 

O erectus africano então evoluiu para uma linhagem de indivíduos que portavam cérebros maiores, conhecidos como 
heidelbergensis, 600.000 anos atrás. Cerca de 405.000 anos depois, seus descendente africanos já podem ser reconhecidos como sapiens 
e passam a ocupar a Eurásia, Austrália  e, finalmente, o Novo Mundo. Enquanto isso, uma segunda onda migratória de heidelbergensis 
deu origem aos Neandertais, em meados de 500.000 anos atrás, evoluindo na Europa e na Ásia Ocidental, enquanto que o H. erectus 
continuou ocupando o Extremo Oriente. Com a obtenção da sequência de DNA mitocondrial de cinco indivíduos neandertais de 
diferentes regiões da Europa como Alemanha, Croácia, Rússia e norte da Espanha foi reforçada a ideia de que eles formaram uma 
linhagem que se separou da dos ancestrais do homem moderno. O tempo necessário para que ocorresse a divergência evolutiva do 
último ancestral comum dos Neandertais e dos humanos modernos foi estimada em 424.000 anos, com base em taxas de divergência 
genética. Esta evidência sugere que essas populações evoluíram por alopatria¹ algum tempo depois da migração, que ocorreu 500.000 
mil anos atrás a partir da África para o sul da Ásia através do Chifre da África².

Currat e Excoffier (2004) avaliaram a amplitude da expansão dos humanos modernos e o contato com os Neandertais. Eles 
concluíram que a ausência de sequências de DNA mitocondrial dos neandertais nos europeus modernos correspondeu a 120 eventos de 
miscigenação, que ocorreu entre eles durante os seus 12.000 anos de convivência e que a taxa máxima de cruzamento entre as duas 
populações deve ter sido de apenas 0,1%. Este resultado corrobora a evidência ecológica que indica diferenças na exploração de habitat 
entre Neandertais, que ocorreu em diferentes ambientes de vegetação, e os humanos modernos, que ocorreu apenas em planícies 
abertas, na Europa.

Nossa história evolutiva não deve ser analisada sob um ponto de vista enviesado como, por exemplo, a ocorrência de uma 
inesperada aquisição de uma característica de alto valor adaptativo que possibilitou a capacidade de sobrevivência em ambientes que 
sofreram mudanças rápidas e imprevisíveis. Pelo contrário, deve ser embasada em uma teoria ecológica que preconize a habilidade dos 
nossos antepassados em se dispersar em novos e adversos habitats. Isso, aliado a novas descobertas paleontológicas, filogeográficas e de 
modelagem computacional de populações, permitirá, enfim, uma melhor compreensão acerca da evolução do nosso gênero. 

Fontes: 
CURRAT, M.; EXCOFFIER, L. Modern humans did not admix with Neanderthals during their 
range expansion into Europe. PLoS BiologyPLoS Biology, v. 2, n. 12, 2004.
FINLAYSON, C. Biogeography and evolution of the genus Homo. Trends in Ecology and Trends in Ecology and 
EvolutionEvolution, v. 20, n. 8, p. 457–463, 2005.
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Genes do desenvolvimento: um ponto de vista genético 
sobre a evolução dos grandes grupos
Por: Emilly Caroline dos Santos Moraes

Desde a publicação da “Origem das Espécies” de Charles 
Darwin, emergiu na comunidade científica um interesse geral em 
responder questões relacionadas ao processo de evolução e 
diferenciação dos planos corporais dos seres. Atualmente, os 
avanços da Genética, Biologia do Desenvolvimento e da interação 
destas com a evolução, permitem o entendimento sobre mecanismos 
evolutivos por trás das diferenças entre os grupos, e, além disso, 
como diferentes planos corporais dos 35 filos do reino animal 
evoluíram a partir de formas mais simples.

Parte dessas questões é explicada pela ação de genes em 
organismos-modelo, que são responsáveis pela regulação do 
desenvolvimento, da mesma forma com que a comparação entre 
esses genes e seus homólogos contidos em outros organismos 
contribui positivamente nas respostas sobre a interação entre 
desenvolvimento de uma espécie e a evolução do seu grupo 
filogenético. A prova disto é o fato de que genes Hox¹ do corpo da 
Drosophila, e a organização da segmentação do corpo de diversos 
grupos, como os mamíferos, por exemplo, possibilitaram pesquisas 
sobre genes com papéis similares nos demais animais pertencentes 
ao Bilateria, em que se provou que além da existência dos genes 
homólogos aos Hox de Drosophila, também manteve-se a 
conservação do seu padrão eixo ântero-posterior. Em adição, não 
somente existem  homólogos destes genes em quase todos os grupos 
de animais, mas também sua organização foi mantida ao longo da 
evolução dos grupos de animais bilaterais.

Outro exemplo de genes que desencadeiam cascata 
regulatória nos organismos em desenvolvimento é o gene Pax6, 
indutor do desenvolvimento dos olhos. Em um experimento 
realizado quando uma Drosophila teve o gene eyeless (homólogo do 
Pax6) substituído por um gene Pax6 de um camundongo, pode-se 
observar a formação de um olho normal, mostrando que assim como 
os genes Hox, os Pax6 também mostram grande importância na 
regulação do desenvolvimento.

A partir da interação entre conceitos genéticos aliados à 
Biologia do Desenvolvimento, tornou-se possível debater e traçar 
hipóteses sobre as origens dos padrões corporais dos animais. Um 
ponto a ser somado e levado em consideração é o fato de que os 
padrões de desenvolvimento são decorrentes de um processo de 
transição lenta; afirmação sustentada pelo registro fóssil, no qual os 
grupos dos Bilateria evoluíram numa faixa de 35 a 45 milhões de 
anos, marcando a transição entre os períodos Vendiano e 
Cambriano, entre 560 e 520 milhões de anos. Além disso, há 580 
….....
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milhões de anos, o grupo de metazoários vendianos era composto 
em sua maioria de animais diblásticos, organismos similares aos 
cnidários, enquanto os fósseis cambrianos já registram 
representantes dos triblásticos atuais.

A questão é: se essas novas formas de vida não podem ter 
surgido de uma hora para outra, como se deu o surgimento desses 
organismos triblásticos? Será que os genes responsáveis pela 
regulação do desenvolvimento nos triblásticos já estavam presentes 
nos organismos diblásticos? E ainda, como e quais eram as formas 
dos ancestrais triblásticos?

Sobre os genes reguladores, é possível afirmar que genes 
tipo Hox e Pax também foram achados em hidrozoários, onde 
possuem a mesma função reguladora e na organização dos eixos 
como nos outros organismos, corroborando com a ideia de que essa 
modulação gênica é antiga e possivelmente herdada dos 
protozoários. Também é importante ressaltar que nos triblásticos, 
essa modulação gênica se diversificou e diferenciou-se em uma 
imensa teia de conexões gênicas, gerando inúmeros planos 
corpóreos.

Com relação às formas ancestrais dos organismos 
triblásticos, acredita-se que fósseis foram produzidos pela escavação 
de vermes que continham celoma, e, supostamente, estes vermes 
cavadores do pré-cambriano são candidatos à ancestrais dos 
triblásticos que sofreram incidência de radiação, alterando os 
planos corporais, além da já atuação dos genes Hox, no eixo ântero-
posterior, e por genes Pax6, pelo desenvolvimento de 
fotorreceptores.

Im
ag

em
: K

all
io

p i
 M

on
oy

lo
s, 

m
od

if i
ca

da
.

Fontes: HARTFELDER, K. Genética do desenvolvimento e evolução dos grandes 
grupos de animais. Genética na escolaGenética na escola, , 2006. São Paulo. 
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Genes Hox em moscas e pessoas. A organização ântero-posterior do corpo 
é controlada por diferentes genes Hox. Moscas possuem um conjunto de 

oito desses genes, enquanto humanos possuem sete conjuntos. Em ambos, 
a atividade do gene corresponde com sua posição no DNA.

¹Genes Hox: conjunto de genes que permitem que os segmentos 
do corpo mantenham a sua identidade e expressem  suas 
características, além de controlarem a expressão de outros genes
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Muito já se especulou sobre a origem das aves. As discussões afloraram há mais ou menos um século e meio com a 
descoberta inicial dos restos fósseis de Archaeopterix lithographica, a espécie que, acredita-se, ser a ave mais primitiva que se 
conhece. Hoje em dia, a origem dinossauriana das aves já é mais sustentada e os paleontólogos, em geral, concordam que elas 
são derivadas de um grupo de pequenos dinossauros terópodes, uma subordem de Saurischia – uma das duas divisões básicas 
dos dinossauros. Um tema que também vem gerando bastante discussão é a evolução das penas das aves e, nas últimas duas 
décadas, com descobertas mais recentes de fósseis, principalmente no nordeste da China, houve um grande avanço na 
compreensão de como esse processo ocorreu, o que contribuiu bastante no entendimento da relação evolutiva entre 
dinossauros e aves. 
            Muitas visões tradicionais sobre a origem e a evolução das penas das aves já foram revistas. Por exemplo, o que muita 
gente não sabe é que as penas nem sempre foram exclusivas das aves. Hoje se sabe de relatos de diversos tipos de penas em 
dinossauros, incluindo terópodes e ornitísquios (a outra divisão básica dos dinossauros), principalmente do começo do 
Cretáceo (cerca de 120 milhões de anos atrás) e da segunda metade do Jurássico (cerca de 160 milhões de anos atrás). Outro 
exemplo é que, provavelmente, as penas originalmente não tinham a função de auxiliar no voo, mas exerciam outras funções 
como isolamento térmico, display sexual, camuflagem, etc. Tendo isso em vista, tais estruturas são a chave para entender as 
forças e os eventos evolutivos  que levaram ao surgimento de aves voadoras.
       Quando se trata desse assunto, não há como não mencionar a espécie de vertebrado mais estudada pelos paleontólogos, a 
já mencionada Archaeopterix lithographica. A  informação sobre a plumagem da mesma, até então limitada aos espécimes de 
Berlim e de Londres, ainda era incipiente quando comparado aos fósseis encontrados na China (Archiornis e Xiaotingia), que 
possuem penas bem preservadas. Isso é evidenciado com o 10º esqueleto fóssil de Archaeopterix descoberto em Solnhofen, na 
Alemanha, que contribuiu pouco para o entendimento da evolução das penas, ao contrário da excelente preservação da 
morfologia do esqueleto, corroborando a importância desse taxon para elucidar a relação dinossauros-aves.
            Esse quadro mudou com a publicação do trabalho de Forth e colaboradores em 2014, relatando a descoberta do 11º 
esqueleto fóssil de Archaeopterix. Este, ao contrário do anterior, possui as penas bem preservadas e não só sobre asas e cauda, 
mas também sobre o corpo incluindo a parte distal das pernas. Dessa forma, esse novo 
espécime é mais importante ainda para o entendimento da evolução das penas. E para 
isso, os pesquisadores mapearam a ocorrência dessas penas nas diversas partes do cor-
em uma análise filogenética do clado Maniraptora, terópodes incluindo aves e alguns 
dinossauros aparentados. Eles concluíram que a distribuição das penas é altamente 
variável mesmo antes do advento do voo, corroborando a hipótese que diferentes as-
pectos funcionais foram envolvidos primariamente na evolução dessas estruturas. Isso 
sugere que a função  aerodinâmica, que evoluiu independentemente em alguns dinos-
sauros com penas e na maioria das aves, é mais provavelmente uma exaptação, ou seja, 
uma adaptação que não foi produzida por pressões seletivas para a sua função atual.
           Outras questões ainda são bastante controversas, como as penas presentes nas 
pernas. Elas seriam as asas dos membros posteriores? Elas trabalhavam em conjunto 
com as asas anteriores em um modo de voo planado de quatro asas?  O Archaeopterix 
era um bom voador? Ainda não há evidências suficientes para confirmar ou rejeitar 
qualquer uma dessas hipóteses. Como sugerido por Forth e colaboradores, é evidente que a distribuição das penas durante a 
origem e a evolução das aves foi mais complexa do que o reconhecido, além de que a diversidade de tipos nas primeiras aves e 
em seus ancestrais deve ser produto de interações complexas entre várias forças seletivas. Ainda é preciso de muito estudo 
para elucidar essas questões. Quem sabe não surge o 12º Archaeopterix para desvendar esses questionamentos?  

Fontes:  
FOTH, C.; TISCHLINGER, H.; RAUHUT, O. W. M. New specimen of Archaeopteryx provides insights into the evolution of pennaceous feathers. NatureNature 511, 79-
82. 2014.      
Mayr, G.; Pohl, B.; Peters, D.S. A well-preserved Archaeopteryx specimen with theropod features. ScienceScience 310, 1483–1486. 2005.
XU, X.; YOU, H.; DU, K.; HAN, F. An Archaeopteryx-like theropod from china and the origin of Avialae. NatureNature 475, 465–470. 2011
ZHOU, Z. Dinosaur evolution: feathers up for selection. Current BiologyCurrent Biology 24 (16), 751-753. 2014.

A importância das penas na 
evolução das aves
Por: Marco Antônio de Menezes Ferreira

Fotografia do fóssil do 11º espécime de 
Archaeopteyx.  (Extraído de Foth et al., 2014)



  

Após a origem da vida, o repentino surgimento dos diferentes planos corporais modernos é considerado o mais 
importante acontecimento evolutivo. Neste, ocorre o aparecimento dos grandes grupos de metazoários, tais como filos. 
Desta maneira, os filos podem delimitar os padrões corporais básicos. Assim, a imensa diversidade de espécies animais é 
agrupada em poucos filos, ou seja, existem poucos planos corporais básicos para compor toda fauna da terra. Mas essa 
diversificação nem sempre existiu. Segundo os registros fósseis, a origem dos grandes grupos animais se deu no período 
Cambriano, em que se sucede a divergência dos grandes grupos de metazoários, sendo designado este intervalo de explosão 
cambriana. Segundo estudiosos, neste período ocorreu, de uma só vez,  o aparecimento de praticamente todos os filos 
animais atuais. A diferença é que neste período encontravam-se mais filos e estes apresentavam poucas espécies, enquanto 
hoje existem menos filos, porém estes são compostos por um grande número de espécies. 

Ainda hoje este período é tema de grande discussão, pois ainda há um grande nevoeiro a respeito da explosão 
cambriana. Então, algumas hipóteses foram escritas para explicar por que este período foi uma grande oportunidade para a 
caminhada evolutiva dos metazoários. Algumas dessas hipóteses falam de causas físicas, como o limite crítico de oxigênio, 
ou a grande quantidade de nutrientes. Outras já atribuem a causas biológicas como o esqueleto ou predação. Dentre estas, 
são mais aceitas as relacionadas à temperatura e ao conteúdo de oxigênio nas encostas marinhas rasas, já que a fauna 
presente no início do cambriano era exclusivamente marinha, e que posteriormente sofreu uma variação originando todos 
os planos corporais atuais, por meio da conservação dos padrões de desenvolvimento embrionário e dos genes envolvidos, 
bem como os planos corporais que não ultrapassaram as barreiras da seleção natural. 

Além do apresentado, existem outras questões importantes acerca deste período, como o fato de conciliar esse 
súbito aparecimento de variedade com a evolução gradual pela seleção natural proposta por Darwin. Entretanto, ao 
observar os diferentes padrões de desenvolvimento na história fóssil, nota-se que a evolução destes padrões dificilmente 
seguiu num percurso gradual, uma vez que a evolução de todos os grandes grupos de bilateria aconteceu em 
aproximadamente 35 a 40 milhões de anos, entre 560 e 520 milhões de anos atrás. Esta problemática rende aos 
paleontólogos e geólogos um vigoroso programa para investigar este período. Além disso, alguns avanços na sistemática 
molecular estão resolvendo parte dos problemas topológicos dos clados envolvidos neste evento. 

Uma das ferramentas moleculares é o relógio molecular. Este assume que as mutações se acumulam linearmente 
ao longo do tempo, gerando uma taxa que posteriormente é extrapolada para calcular o tempo da divergência dos filos. 
Porém, infelizmente, alguns aspectos da evolução explicados por métodos moleculares são controversos, logo que alguns 
estudos com relógio molecular revelam que o tempo de divergência dos metazoários antecede a explosão cambriana, o que 
gera grande dúvida e discussão entre os estudiosos. Além disso, os relógios moleculares datam a divergência dos 
protostomos e deutorostomos há cerca de 1200 milhões de anos, enquanto estudos anteriores e não moleculares datam essa 
separação em 1500 milhões de anos.  Desta maneira, percebe-se que a imprecisão dos relógios moleculares ainda representa 
uma problemática, principalmente quanto à divergência de filos, uma vez que elas não corroboram com os registros 
anteriores. 

A explosão cambriana como a origem evolutiva desses planos corporais ainda tem suas lacunas, a serem debatidas e 
pesquisadas. O que temos certeza é que durante este breve tempo, muitos traços fósseis encontrados constituem a principal e 
as mais aceitas evidências de vida dos metazoários, o arauto da origem dos grandes grupos.

(1). DARWIN, C. A Origem das Espécies, no meio da seleção natural ou a luta pela existência na naturezaOrigem das Espécies, no meio da seleção natural ou a luta pela existência na natureza, 1 vol., tradução do doutor 
Mesquita Paul, 2003. (2). VALENTIN, J. W.; JABLONSKI, D. and ERWIN, D. H. Fossils, molecules and embryos: new perspectives on the 

Cambrian explosion. Printed in Great Britain © The Company of  Biologists LimitedPrinted in Great Britain © The Company of  Biologists Limited, 1999. (3) DAMINELI, A.; DAMINELI, D. S.C. 
Origens da vida, estudos avançados 21Origens da vida, estudos avançados 21 (59), 2007. (4) Lee, M.S.Y.; Soubrier, J. and Edgecombe, G. D. Rates of Phenotypic and Genomic 

Evolution during the Cambrian Explosion. Current BiologyCurrent Biology 23, 1889–1895, October 7, 2013. (5) FORTEY, R.A.; BRIGGS, D.E.G.; WILLS, 
M.A. The Cambrian evolutionary ‘explosion’: decoupling cladogenesis from morphological disparity. Biological Journal of the Linnean Biological Journal of the Linnean 

SocietySociety (1996), 57: 13–33. 

Origem dos grandes grupos de animais: Um 
grande passo da evolução. 

Por: Daniella de Jesus Castro Brito
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Em uma guerra é essencial conhecer seu oponente, saber seu modo de ação e suas fraquezas. Assim, o inimigo mais perigoso 
é o que passa despercebido aos nossos olhos. As bactérias são organismos microscópicos que se encontram praticamente em todo 
lugar, inclusive compondo nossa biota normal. Mas há um grupo de bactérias que se proliferam assim que ocorre uma lesão tecidual 
ou um simples decréscimo de nossa imunidade e iniciam um quadro infeccioso, as ditas patogênicas. Felizmente, elas não se 
mantiveram invisíveis por muito tempo e, com o advento do microscópio, o misterioso mundo dos microrganismos passou a ser 
estudado.

O nosso sistema imune é nossa principal defesa, mas sempre que necessita de reforço, pode contar com uma série de 
medicamentos que auxiliam no combate às infecções, os antibióticos. Esses medicamentos atuam de diversas maneiras a fim de 
impedir a proliferação bacteriana (ação bacteriostática) ou provocar morte celular (ação bactericida). E foi, para muitos, um passo à 
frente nessa guerra e ,sem dúvida, ganhou muitas batalhas. A penicilina, a primeira linha de antibióticos, teve um enorme impacto 
científico e social, sendo ainda utilizada, embora de forma menos frequente devido as suas restrições. 

Mas, se descobrimos sua fraqueza, por que não ganhamos a guerra? As bactérias multiplicam-se em um período 
vertiginosamente curto, dessa forma, é de se esperar que esses organismos evoluam  numa escala de tempo muito pequena. Uma 
mutação que conferisse caraterística tão vantajosa, como a resistência a antibióticos, não poderia ser omitida pela seleção natural, e 
sua hereditariedade garantiria uma nova geração de superbactérias. Outra importante característica, que contribuiu para a dispersão 
dos genes de resistência, foi um processo de transferência horizontal de genes, isto é, a capacidade de transferir material genético de 
uma bactéria para outra, quer sejam da mesma ou de espécies diferentes, e que se dá pelos mecanismos de transformação (a bactéria 
adquire o material exógeno presente no meio), transdução (o material genético é transferido por bacteriófagos) e conjugação (as 
bactérias trocam material genético ao manterem contato entre si).

Por isso, apesar de atualmente existirem uma gama de antibióticos que controlam as infecções bacterianas, há também 
inúmeras cepas resistentes aos mesmos, o que é cada vez mais preocupante numa época em que o uso dos medicamentos vem sendo 
feito de forma indevida. A consequência disso é a perda de sua eficácia, requerendo cada vez mais novos compostos no mercado. 
Assim, a corrida armamentista ainda persiste, apesar da descoberta de novos medicamentos ser extremamente difícil, tendo em vista 
que grande parte dos compostos advinha de triagens do solo possíveis de serem cultivadas em laboratório, recurso que se tornou 
escasso desde 1960, dando uma trégua de anos na busca por novos antibióticos. Até que, no início desse ano, uma publicação na 
revista Nature de título sugestivo “A new antibiotic kills pathogens without detectable resistence”  Um novo antibiótico mata ―
patógenos sem resistência detectável  relatou a descoberta do antibiótico ― teixobactin, a partir de bactérias gram-negativas, até agora 
chamadas de Eleftheria terrea, cultiváveis  por meio  de métodos que as permitam crescer em ambiente natural. 

E como um cavalo de tróia, o teixobactin promete atacar o adversário, que ainda está despreparado para lidar com essa nova 
arma. O mesmo tem ação bactericida somente em gram-positivas ligando-se a dois lipídios presentes na parede celular 
desencadeando lise. Os estudos não apontaram nenhuma cepa mutante para resistência ao teixobactin, todavia, isso não representa o 
tão esperado ataque final. O que poderá acontecer é uma imobilização do oponente por um bom tempo, uma vez que a nova arma 
ataca componentes lipídicos essenciais da parede celular cuja fabricação é comandada por genes desses microrganismos, o que torna 
mais difícil uma mutação para resistência sem que haja consequência para os mesmos. E, mesmo que não seja o fim da resistência, 
essa é a primeira de muitas munições que nos servirão em nosso tempo de crise.

A luta contra os inimigos invisíveis 
 

 RESENHA RESENHARESENHA

Por: Elda Ramos Macedo

Fontes: 
LOSEE L. LING et al. A new antibiotic kills pathogens without detectable resistence. NatureNature, vol. 517, n° 7535, p. 455-459. Janeiro,2015.
CASTANHEIRA, B.A.M.G. Mecanismos de resistência aos antibióticosMecanismos de resistência aos antibióticos. Disponível em: <http://recil.ulusofona.pt/handle/10437/4632> acesso em: 
12/02/2015. 
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  á exatos 156 anos, Charles Darwin publicava a teoria 
científica que viria a mudar a forma como entendemos a natureza. 
No lançamento de seu livro intitulado "A origem das espécies" 
(1859), a evolução por seleção natural era apresentada ao mundo. 
Este processo foi concebido pela observação de que a prole gerada 
pelos parentais nunca iria sobreviver em sua totalidade e que 
existiam diferenças sutis entre os indivíduos que formavam a 
população, sendo que estes traços poderiam conferir diferentes 
taxas de sobrevivência e de reprodução (ou seja, um fitness 
diferencial), passíveis de serem transmitidos ao longo das gerações 
(apresentando, portanto, herdabilidade). Gerações sucessivas 
iriam, por fim, substituir os membros da população pela prole dos 
parentais mais adaptados ao ambiente, local onde a seleção natural 
atuaria através da seleção de traços vantajosos e eliminação de 
traços desvantajosos (DARWIN, 2009; LEWONTIN 1970). Em 
poucas palavras, a evolução através da descendência com 
modificações nada mais é do que a modificação de traços herdáveis 
em uma população ao longo de gerações sucessivas, sendo que este 
processo deu origem a toda a diversidade biológica conhecida, do 
nível molecular ao nível de organismo, unificando assim todos os 
sistemas biológicos (DI GIULIO, 2011).

Muitos avanços foram feitos em relação à compreensão 
dos mecanismos e processos que permeiam o processo evolutivo. 
Do entendimento da origem da diversidade através de mutações e 
de recombinações (CAVALIER-SMITH, 2002) até a forma como 
estas se espalham e se mantêm nas populações, perpassando por 
processos como a seleção sexual, deriva genética e, até mesmo, 
eventos epigenéticos (WILLIAMS, 2008). Porém, muitos mistérios 
ainda existem em relação ao processo evolutivo, em especial em 
certas áreas, cujo o seu poder unificador parece não possuir 
jurisdição. Entre estes campos, o da origem da vida parece ser o 
mais nebuloso e controverso (HEDGES, 2002). 

Parece ser contraditório que a biologia moderna, 
considerada por muitos como a ciência mais proeminente do 
século 21, nos forneça quase todas as respostas em relação à vida 
existente nos dias atuais, porém quase nada em relação à origem da 
vida na Terra, que presumivelmente surgiu há aproximadamente 
3,5-4 bilhões de anos (FORTERRE; GRIBALDO, 2007). Embora o 
paradigma evolucionista nos permita conectar todos os seres vivos 
até um ancestral comum (DI GIULIO, 2003) e que o paradigma 
biológico permita entender os requisitos básicos para a existência 
de sistemas vivos, em pouco ou nada estes campos do 
conhecimento contribuem para o entendimento de como a vida 
surgiu primeiramente no universo físico (MANN, 2012). De forma 
p

poética, poder-se-ia dizer que a árvore da vida permanece sem uma 
raiz. Para elucidar este aparente abismo, este artigo tem como 
objetivo expor as principais linhas de pensamento e de pesquisas que 
tentam desvendar de que forma ocorreu a transição entre a matéria 
inanimada e as primeiras formas de matéria viva, chegando, assim, 
ao último ancestral comum (DOOLITTLE, 2000), de onde toda a 
diversidade do planeta Terra teve origem.

Para entendermos como os sistemas vivos surgiram é 
necessário que se tenha uma boa definição do que seria o fenômeno 
da vida. Uma definição para tal, porém, é difícil e controversa, sendo 
que muitas vezes se escolhe elencar uma lista de pressupostos 
necessários para se considerar algum sistema vivo do que de fato 
uma definição para tal (MCKAY, 2004). Essa abordagem é 
problemática, uma vez que os sistemas que aqui serão abordados 
estão no limiar entre o inanimado e o vivo. Sendo assim, uma 
definição robusta e funcional do fenômeno da vida se faz necessário. 
Uma possível saída para este impasse está na resposta dada pelos 
cientistas Humberto Maturana e Francisco Varela ao 
questionamento: "o que é a vida?". Para estes cientistas, a vida é um 
sistema autopoiético, caracterizado como uma rede fechada de 
produções moleculares, cujos produtos geram, através das suas 
interações, a mesma rede de moléculas que lhes deram origem 
(MATURANA; VARELA, 1980). Assim, este sistema possui a 
capacidade de se auto-organizar, autogerar e de se autoperpetuar, 
sendo isso conseguido através de interações e processos dentro do 
próprio sistema, com o auxílio de energia e matéria do exterior. Essa 
definição é dinâmica, não dependente de escalas temporais ou 
evolutivas para ser empregado e cria um requisito mínimo para se 
classificar um sistema vivo (FLEISCHAKER, 1990). Partindo desse 
princípio, nossa busca se concentra no primeiro sistema capaz de 
gerar uma membrana e uma rede de processos metabólicos capazes 
de produzir e substituir os componentes do próprio sistema, este 
poderia ser entendido como uma protocélula, de onde os domínios 
da vida teriam se diversificado. 

O processo que permitiu o surgimento de sistemas vivos a 
partir de compostos não vivos foi nada mais nada menos do que a 
abiogênese. É importante ressaltar porém, que a teoria da abiogênese 
moderna não é a mesma da antiga teoria levantada por Aristóteles, 
que a matéria bruta geraria, de forma espontânea, organismos vivos 
complexos (SHELDON, 2005). Esta questão foi resolvida há muito 
tempo, por Louis Pasteur, ao demostrar por experimentos que 
apenas a matéria viva pode gerar matéria viva (RAULIN-CERCEAU, 
2001). A nova abiogênese, entendida como o processo natural no 
qual a vida surgiu, pelo menos uma vez, da matéria não viva a partir 
d



  

um processo de evolução química, 
no qual lentos processos naturais 
teriam dado origem a moléculas 
com propriedades semelhantes a 
de organismos vivos (BAHADUR, 
1974). Em seus trabalhos teóricos, 
a atmosfera teria sido o local onde 
grande parte das transformações 
químicas teriam ocorrido a partir 
da interação de gases (metano, 
amô

de compostos orgânicos simples gerados de forma abiótica 
(WARMFLASH; WEISS, 2005; PERETÓ, 2005), possui inúmeros 
pontos de apoio, advindos das mais diferentes ciências, entre elas a 
matemática, a química orgânica e inorgânica, o estudo da vida 
artificial, a astrobiologia, a geologia, a genética, entre outras, cuja 
junção se convencionou denominar “ciência da protovida” 
(MANN, 2013). Neste campo, tenta-se descobrir os processos 
químicos que deram origem aos compostos orgânicos que teriam se 
juntado para formar os primeiros sistemas, que mais tarde 
apresentariam o fenômeno da vida, através de processos como 
replicadores químicos, evolução química e molecular e redes 
autocatalíticas (LOAKES; HOLLIGER, 2009; HEIN; TSE; 
BLACKMOND, 2011; LUDLOW; OTTO, 2011). Apesar de parecer 
um conceito alienígena, estas teorias estão presentes no mundo da 
ciência há bastante tempo, sendo que o próprio Darwin especulou 
que uma “sopa primordial” poderia ter dado origem ao primeiro ser 
vivo do planeta (DARWIN, 2000). 

Essa mesma ideia foi desenvolvida e aperfeiçoada de forma 
inicial por Alexander Oparin em 1924 e por John Burdon Sanderson 
Haldane em 1925. Para estes dois cientistas, a vida surgiu a partir de 

amônia, dióxido de carbono, água e sulfato de hidrogênio) com 
descargas elétricas, que, por sua vez, originariam os primeiros 
elementos orgânicos, como por exemplo aminoácidos (FRY, 2006). 
Anos mais tarde, essa possibilidade foi experimentalmente 
demonstrada por Stanley L. Miller, no famoso experimento 
executado em 1953 (BADA; LAZCANO, 2003). Este evento 
desencadeou a procura pelos processos que teriam ocorrido na terra 
primitiva, no fim do Éon Hadeano, há aproximadamente 3,8 bilhões 
de anos, que originaram os primeiros compostos orgânicos capazes 
de sofrer evolução química (LINE, 2002). Estas idades aproximadas 
são especuladas em virtude da descoberta dos primeiros registros 
fósseis de organismos vivos achados em rochas datadas de 3,4 
bilhões de anos, na Austrália, (NOFFKE et al., 2013) e aos registros 
de substâncias orgânicas achadas em rochas datadas de 3,7 bilhões 
de anos, descobertas na Groenlândia (OHTOMO, 2014). 

Devido às pesquisas na área da protovida, sabe-se hoje que 
todas as moléculas orgânicas que constituem os organismos vivos 
podem ser produzidas de forma abiótica, desde carboidratos 
(BENNER et al., 2010), lipídios (SEGRÉ et al., 2001), aminoácidos 
(TINGLE; HOCHELLA, 1993), até mesmo nucleotídeos (POWNER 
et al., 2009). A pergunta que se tenta responder não é mais “se”, mas 
como esses compostos se organizaram para formar os sistemas 
vivos. Para elucidar essa questão, inúmeras hipóteses existem, cada 
qual com sua validade, e muitas com experimentos demonstrando 
sua viabilidade. Por uma questão de organização, neste artigo 
somente serão abordados algumas dessas hipóteses. A ideia original 
de um único local ser o berço dos sistemas vivos foi abandonada 
pela

Por: André Alvares Marques Vale

“Devido às pesquisas na área da protovida, 
sabe-se hoje que todas as moléculas 

orgânicas que constituem os organismos 
vivos podem ser produzidas de forma 

abiótica”

 ORO, 1961). Embora se tenha um 
grande número de processos que 
gerem substâncias orgânicas a 
partir de processos inorgânicos, 
sempre se teve dúvida em relação a 
como essas substâncias 
interagiram entre si, uma vez que 
as mesmas provavelmente se 
encontravam extremamente 
diluídas nos oceanos da Terra 
prim deasss

pela maioria dos cientistas. As pesquisas mais avançadas se 
sustentam na diversidade de ambientes e de fontes de energia que, 
por sua vez, poderiam ter contribuído com produtos específicos e 
gerado processos capazes de transformar as substâncias de formas 
pouco usuais. Desta forma, acredita-se que a vida surgiu dentro do 
grande “reator químico”, que era a Terra nos seus primeiros bilhões 
de anos, e que os eventos que originaram a vida eram processos 
comuns, que se inter-relacionaram de forma especial (STÜEKEN et 
al., 2013). 

Gases presentes na atmosfera, como nitrogênio, dióxido de 
carbono, monóxido de carbono e água na forma de vapor, poderiam 
ter reagido dentro de nuvens de cinzas expelidas por vulcões 
atingidos por descargas elétricas violentas. Neste sistema, um 
grande número de substâncias é produzido, entre elas aminoácidos 
através da reação de Strecker (JOHNSON et al., 2008). Além disso, 
raios ultravioleta podem interagir com vapor de água e dióxido de 
carbono para formar formaldeído e cianeto, que, por sua vez, podem 
gerar um grande número de carboidratos, moléculas anfifílicas 
(moléculas que possuem uma região hidrofílica e uma região 
hidrofóbica) e até mesmo bases nitrogenadas (PINTO et al., 1980; 
ORO

primitiva. Uma maneira que poderia ter permitido a interação 
destes compostos é a existência de superfícies argilosas. Inicialmente 
proposta por Bernal (1949), esta hipótese se fundamenta no fato de 
que minerais argilosos possuem superfícies capazes de organizar as 
moléculas sobre elas depositadas. Isso ocorre em consequência de 
sua extensa superfície cristalina (100 me2/g), que obriga as 
moléculas a seguirem seu padrão cristalográfico conforme se 
depositam na superfície. Além disso, pela sua tendência em formar 
lâminas sobrepostas e à sua carga elétrica, este composto também é 
capaz de concentrar substâncias diluídas, permitindo assim a 
interação química entre elas. Ferris (2002) demonstrou que a argila 
de montmorilonita (mineral composto de silicato de alumínio, 
magnésio e cálcio hidratado) é capaz de polimerizar monômeros de 
nucleotídeos ativados (que perderam uma molécula de água através 
de processos de desidratação sobre superfícies metálicas) em 
polímeros semelhantes a RNA de até 50 unidades.

Teoriza-se que estes oligonucleotídeos produzidos de 
forma inorgânica variariam em sequência e em comprimento, em 
virtude da interação diferencial com as superfícies cristalinas que os 
formaram e os reagentes originais presentes no momento da sua 
formação. Nesta fase, a primeira seleção química ocorreria devido à 
tendência que os polímeros em geral têm de sofrer hidrólise na 
presença de água, assim apenas aqueles capazes de se autorreplicar 
poderiam continuar a existir (DEAMER; WEBER, 2010). Dessa 
forma, teria surgido o primeiro “ribozyme” ou RNA catalítico, uma 
molécula capaz de agir como uma enzima, catalisando reações 
específicas (TAKADA et al., 1983). Estas estruturas, descobertas por 
Kruger 
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análise filogenética de genes 
ultraconservados, que 
demonstram o surgimento de 
todos os organismos da Terra a 
partir de um único sistema vivo ou 
então de uma mega comunidade 
que trocava de forma promíscua 
inf os

Kruger e colaboradores (1982), demonstraram a possibilidade do 
RNA ser tanto uma molécula capaz de guardar informação quanto 
um catalizador biológico. Tais descobertas viriam a fundamentar o 
que se convencionou chamar de mundo de RNA (GILBERT, 1986), 
um possível passo no processo da evolução química em que vários 
RNAs catalíticos foram gerados e, mais tarde, teriam sofrido outro 
processo de seleção, desta vez relacionado à capacidade de se 
autorreplicar com a maior fidelidade possível. Tal teoria é 
parcialmente corroborada por experimentos em laboratório, nos 
quais ácidos ribonucleicos capazes de catalisar sua própria síntese 
foram criados in vitro (JOHNSTON et al., 2001) e que sequências 
randômicas dessa substância sofrem processo de seleção, sendo isso 
demonstrado em experimentos cujas sequências capazes de se 
autorreplicar com maior rapidez e fidelidade acabam por se 
tornarem dominantes em populações inicialmente equivalentes 
(BARTEL; SZOSTAK, 1993; WOCHNER et al., 2011). Acredita-se 
que um desses replicadores de alta eficiência tenha sido 
encapsulado por vesículas de substâncias anfifílicas produzidas por 
calor anídrico na presença de metais (DEAMER et al., 1970).

Dessa forma, o RNA encontraria um local protegido das 
int
 asss 

mecânicos, as próprias reações químicas que aconteceriam dentro 
desta protocélula seriam capazes de desencadear energia para que 
outros processos químicos acontecessem, alguns, talvez, permitindo 
a interação do conteúdo interno com o conteúdo externo através de 
processos simples como gradientes metálicos, que, com o decorrer 
do tempo, se tornariam mais complexos. Esta rede de interações 
químicas, cujos integrantes foram reunidos inicialmente de forma 
acidental ou ao acaso, poderiam ter competido com estruturas 
semelhantes, até que uma em particular tenha adquirido uma 
identidade própria, através dos processos de autonomia parcial do 
meio (RUIZ-MIRAZO; MORENO, 2004), produção e manutenção 
dos seus componentes (LUISI, 2003) e, por fim, capacidade 
endógena de gerar e regular informação (KOVÁC, 2006). Esta 
estrutura, cada vez mais independente do meio e fiel à sua própria 
arquitetura, viria a ser o primeiro ser vivo.

Esta teoria, que ficou conhecida como a hipótese do 
mundo de RNA, afirma que esta primeira estrutura autorreplicante 
teria sido a precursora de todas as outras estruturas vivas (COPLEY 
et al., 2007). Inúmeras são as evidências que apontam esta 
possibilidade, em especial o fato de o ácido ribonucleico ser capaz 
de catalisar todos os grupos químicos e moléculas responsáveis por 
transferir informação necessárias para a vida (CECH, 2012; 
YARUS, 2011). Além disso, muitos cofatores críticos para a 
manutenção dos processos vitais primários (ex: ATP, NADH, 
Acetilcoenzima A) são diretamente relacionados à estrutura dos 
nucleotídeos formadores dessa substância (HARTMAN, 1975). 
Uma evidência “física” deste processo evolutivo poderia ser a 
estrutura do ribossomo moderno, uma vez que o mesmo nada mais 
é do que um RNA catalítico, cujo sítio efetor, responsável pela 
catálise das ligações peptídicas, não possui aminoácidos 
(ROBERTSON
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“Muitos cientistas acreditam que a troca de 
genes no sistema LUCA impossibilitaria a 
construção de uma filogenia do mesmo”

(ROBERTSON; JOYCE, 2012). Devido a isso, muitos cientistas o 
consideram a “prova do crime”, pois provavelmente o seu 
antepassado molecular era feito totalmente de nucleotídeos, embora 
o atual possua aminoácidos que lhe conferem estabilidade.          

Se continuarmos em nossa linha de raciocínio ficaria 
relativamente fácil entender que esta estrutura, inicialmente 
composta apenas de RNA, sofreria modificações que lhe 
permitiriam uma maior eficácia em sua própria manutenção, uma 
vez que aquelas que fossem ineficientes tenderiam a perder espaço 
para as mais bem adaptadas. Desta forma, acredita-se que o RNA 
responsável por guardar a informação estrutural da arquitetura 
molecular foi substituído pelo DNA, cuja natureza é mais estável, e 
que a função catalítica foi lentamente transferida para as proteínas, 
cuja capacidade catalítica é mais específica e eficiente, sendo o 
ribossomo moderno um perfeito exemplo desta transição, uma vez 
que une RNA e proteínas para desempenhar sua função (CECH, 
2012). Acredita-se que neste momento de transição surgiu o 
ancestral de toda a vida na terra, que em 1999 recebeu o nome de 
LUCA, um acrônimo para “The last universal common ancestor” 
(LAZCANO; FORTERRE, 1999). Sua existência é evidenciada pela 
anál 

informação genética, uma vez que os limites entre os organismos 
vivos eram quase inexistentes (CAIRNS-SMITH, 2003; 
THEOBALD, 2010). Esse último fato explicaria as divergências 
encontradas nas filogenias dos três grandes domínios, Bacteria, 
Archaea e Eukarya, propostos por Carl Woese em 1977. Sabe-se que 
os genes compartilhados por estes clados resultam no que foi 
chamado de unidade da bioquímica dos sistemas vivos, e que LUCA 
era relativamente complexo, com um sofisticado sistema genético e 
metabólico, provavelmente pautado em RNA (HARRIS et al., 2003; 
SRINIVASAN; MOROWITZ, 2008). Especula-se também que 
LUCA tenha sido um mega organismo/comunidade termófilo, uma 
vez que o ambiente da Terra era mais quente há 3,5 bilhões de anos 
(NISBET; SLEEP, 2001) e devido ao fato que a filogenia das archaeas 
e das bactérias mais antigas apontem uma relação mais próxima 
com representantes hipertermófilos atuais (WÄCHTERSHÄUSER, 
2006). 

Muitos cientistas acreditam que a troca de genes no 
sistema LUCA impossibilitaria a construção de uma filogenia do 
mesmo, dificultando a compreensão de como os três domínios se 
diversificaram a partir dele (DOOLITTLE, 2000). Porém, pesquisas 
avançadas utilizando dados de evolução molecular, tanto de RNA 
quanto da complexidade das membranas, assim como de vias 
metabólicas, permitiram construir hipóteses bem fundamentadas, 
recriando os possíveis caminhos que se sucederam após a 
diversificação dos sistemas vivos. Uma filogenia interessante é 
apontada por Glansdorff e colaboradores (2008), que acreditam na 
existência de um LUCA complexo, com um protonúcleo e a 
capacidade de processar RNA mensageiro. Essa hipótese é 
particularmente interessante, uma vez que leva em conta que os 
processos que deram origem aos domínios Archaea e Bacteria 
foram,

intempéries que um dia lhe 
deram origem, como já foi 
demostrando em laboratório 
(HANCZYC et al., 2003). Dentro 
deste ambiente relativamente 
estável, porém com capacidade 
de se dividir através de processos 
mecânicos
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atuarforam, na verdade, de evolução reducional. Outro fator inusitado é 
que estes pesquisadores colocam as estruturas virais como sendo 
fundamentais para a troca de informações genéticas após a 
diferenciação inicial dos domínios e, até mesmo, pela transição do 
genoma de RNA para DNA, o que explicaria o fato dos vírus serem 
alocados em clados inusitados quando são incluídos nas árvores 
filogenéticas dos três domínios (FORTERRE, 2006).

A verdade é que nunca saberemos exatamente quais foram 
os caminhos que levaram à formação do fenômeno vida e como de 
fato ela se diversificou. Porém, isso não nos impede de tentar 
descobrir como possivelmente isso ocorreu. Os estudos no campo 
da protovida nos permitirão entender como a evolução une todos os 
sistemas vivos e, de certa forma, até mesmo os não vivos. É 
interessante pensar que a própria Terra, que um dia teve seus 
oceanos borbulhando com substâncias orgânicas, atmosfera 
tempestuosa com gases em reação, vulcões expelindo cinzas e 
minerais argilosos concentrando e produzindo compostos 
químicos, poderia ser considerada um sistema vivo. Afinal, em sua 
superfície ocorreram as reações que viriam a formar a própria vida 
como a conhecemos, além de seu interior ígneo e de sua superfície 
elétrica fornecerem a energia para estas reações. Talvez a teoria de 
Gaia (LOVELOCK, 1989) nunca tenha feito tanto sentido; tudo que 
ela precisava era de um bom entendimento do processo evolutivo, 
do químico ao orgânico.   
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A genética aplicada à 
conservação
O entrevistado foi o Dr. Luís Fernando Carvalho Costa, 
professor do Departamento de Biologia da UFMA e 
responsável pelo Grupo de Pesquisa em Genética 
Animal (GENEAL), sobre a importância dos estudos 
genéticos aplicados à conservação.

Por: Marlla Maria Barbosa Arouche e Greyck Willyan Marques 
Santos
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PETBio: Historicamente, o melhoramento genético de 
animais foi baseado na seleção de indivíduos com fenótipo 
desejável para uma determinada “função”, por exemplo. 
Como o senhor vê essa questão?
Prof. Luís Fernando: Há séculos, os humanos domesticam e 
fazem melhoramento de animais e plantas para satisfazer 
suas necessidades de produção. Isso foi decisivo para a 
nossa civilização. Vistos como recursos alimentares, não 
vejo problema no melhoramento de animais e plantas, 
desde que os tipos selvagens continuem sendo protegidos. 
Sou a favor da domesticação e melhoramento desde que 
não destruam a espécies parentais.

PETBio: O uso da genética animal pode ser considerada 
uma ferramenta em programas de conservação de 
espécies?
Prof. Luís Fernando: Sim. Um exemplo disso é piscicultura. 
A oferta de peixes a partir de estoques domesticados e 
melhorados pode diminuir a pressão exercida pela pesca 
sobre as populações naturais, contribuindo para sua 
conservação.

PETBio: O que vem a ser o Laboratório de Genética 
Animal (GENEAL), e quais as suas  atuais linhas de 
pesquisa?
Prof. Luís Fernando: Na verdade somos um grupo de 
pesquisa denominado GENEAL (Grupo de pesquisa em 
genética animal) que faz parte do Laboratório de Genética e 
Biologia Molecular do departamento de Biologia/UFMA. 
Estamos interessados em estudar populações e espécies 
animais para: avaliar diversidade genética, tamanho 
populacional efetivo, taxas de fluxo gênico e estruturação 
genética (importantes para subsidiar ações de manejo e 
conservação); delimitação de espécies por métodos 
moleculares 

moleculares para resolver problemas taxonômicos e 
identificação de espécies ameaçadas comercializadas 
ilegalmente; Filogenias moleculares para elucidar relações 
evolutivas; Identificação de parentesco entre indivíduos 
para se estimar estrutura familiar de bandos e sistemas de 
acasalamento.

PETBio: Como o senhor vê a questão da criação de 
animais transgênicos para consumo humano, como os 
desenvolvidos pela Universidade Estadual do Ceará, que 
visam produzir cabras transgênicas, expressando no leite o 
fator de estimulação de colônias de granulócitos (G-CSF), 
uma proteína utilizada para estimular a produção de 
glóbulos brancos e recrutar células-tronco da medula 
óssea? 
Prof. Luís Fernando: Não conheço os detalhes deste 
organismo transgênico em particular. Acho que temos que 
ser bastante criteriosos quando à análise dos custos-
benefícios dos OGM, especialmente quanto aos testes de 
biossegurança antes de sua liberação. Entretanto, mesmo 
após esses testes, não podemos estar 100% seguros de que 
não irão causar impactos no ambiente e na saúde das 
pessoas. Contudo, sou favorável à continuidade das 
pesquisas com transgênicos para fins variados. Por 
exemplo, conheço projetos que produzem peixes 
transgênicos capazes de detectar traços mínimos de 
poluentes nos ambientes aquáticos, permitindo uma 
melhor fiscalização e antecipando ações corretivas e 
punitivas antes que o problema piore.



  

  LILINHA DE PESQUISANHA DE PESQUISA

Nesta edição, o Boletim PET-Bio entrevistou Wanderson 
Silva Pereira, Doutor pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) , para apresentarmos as linhas de pesquisa 
desenvolvidas por ele.

Por: Antônio Augusto Lima e Juniele Paulina dos Santos
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Wanderson Silva cursou a Graduação em Ciências 
Biológicas pela Universidade Federal do Maranhão  (UFMA). Na 
graduação, o professor participou do projeto de levantamento da 
herpetofauna desenvolvido junto a Profª. Dra. Gilda V. Andrade. 
Foi monitor e estagiário do Laboratório de genética sob a 
supervisão da Profª. Dra. Emygdia Rosa Leal, mas foi no 
Laboratório de Imunofisiologia sob a supervisão da Profª. Dra. 
Flávia Raquel Nascimento que o professor encontrou sua 
verdadeira vocação, e onde desenvolveu sua monografia de 
conclusão de curso. Possui Mestrado em Ciências da Saúde, 
também pela UFMA (2007-2009) e Doutorado em Biociências 
(UERJ (2010-2014)). Iniciou sua carreira no Colégio Dom 
Orioni  como professor do ensino fundamental e médio em 
2006, também lecionou em outras escolas de São Luís, tal como o 
Colégio Literato, CEJAD e CEFET. Atuou também na 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), onde foi 
professor substituto em 2009, lecionando as disciplinas de 
Genética, Evolução e Fisiologia Animal e no Instituto Florence 
de Ensino Superior (FLORENCE). Em 2010, foi aprovado em 
concurso para atuar como professor do ensino médio e técnico 
do Colégio Universitário (COLUN) na UFMA. Sua mais recente 
conquista foi a aprovação no concurso da UFMA e, portanto, 
atualmente é contratado como Professor Adjunto do 
Departamento Biologia - CCBS, o qual irá ministrar a disciplina 
de Fisiologia Animal. 

O professor trabalha em  duas linhas de pesquisa, 
ambas financiadas pela FAPEMA, com os seguintes temas: 
“Avaliação do efeito bruto hidroalcoólico e frações de folhas de 
Chenopodium ambrosioídes sobre os mecanismos imunológicos 
em macrófagos RAW 264.7”, o qual possui em sua equipe de 
pesquisa cinco bolsistas do ensino médio do COLUN. 
Continuando a proposta de seu projeto de doutorado, sua outra 
linha de pesquisa é intitulada: Ação das frações do extrato das 
folhas de C. ambrosioídes L. sobre a reação granulomatosa em 
camundongos. Tal projeto tem como objetivo avaliar o efeito do 
tratamento

tratamento oral com frações do extrato hidroalcoólico das folhas 
de C. ambrosioides sobre a indução do granuloma por corpo 
estranho em camundongo, que se estenderá até 2016.

Dentre os projetos que o professor já desenvolveu, cita-
se o projeto: “Avaliação do efeito do extrato Bruto hidroalcoólico 
e frações das folhas de Chenopodium ambrosioides sobre o 
desenvolvimento da artrite experimental.” Este projeto teve o 
apoio do Laboratório de Bioquímica da UERJ orientado pela 
Profª. Dra. Marsen Coelho e o Laboratório de Imunofisiologia da 
UFMA.

Em relação a parcerias, no Laboratório de 
Imunofisiologia, onde desenvolve suas pesquisas, se mantém em 
parcerias com as professoras Dra. Ana Paula Azevedo, Dra. 
Lucilene Amorim e Dra. Flávia Nascimento . Além dessas, o 
professor também cita outras parcerias, como por exemplo, com 
o Profª. Dra Marsen Coelho, da UERSJ) 

Em relação ao quadro de estagiários, o professor 
Wanderson Silva orienta alunos do Colégio Universitário, 
coorienta alunos da graduação e mestrado. Ainda afirma que 
está aberto a receber novos estagiários. Os interessados podem 
entrar em contato pelo e-mail: 
prof.mscwandersonpereira@yahoo.com.br. Segundo o professor, 
os interessados em acompanhar suas pesquisas devem, o quanto 
antes, se envolver no projeto, pois é essencial para o sucesso das 
pesquisas terem uma equipe capacitada e bem preparada. Nessa 
nova fase de sua vida profissional, prof. Dr. Wanderson Silva 
espera desenvolver  projetos voltados para a fisiologia animal, de 
forma a contribuir para o crescimento dos alunos Aguardando a 
convocação para assumir a disciplina de Fisiologia Animal, o 
professor se encontra entusiasmado e disposto a cumprir todos 
os objetivos que lhe forem propostos nessa sua nova fase como 
Docente.
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Dentição em aves: perda ou ganho?
Por: Mairla Santos Colins

Fonte: VIRIOT, L., LOUCHART, A. From snout to beak: the loss of teeth in birds. Trends in Ecology Trends in Ecology 
and Evolutionand Evolution. December 2011, Vol. 26, No. 12.

À esquerda um embrião de galinha normal e um mutante, à direita, onde pode-se ver 
a formação de dentes. Créditos: John F. Fallon e Matthew P. Harris.

As aves despertam fascínio na humanidade desde a antiguidade, seja por seus diferentes cantos, por seu voo, 
plumagens ou comportamento. Talvez, um dia, até por seus dentes. Poucos sabem, mas  outra característica que os ancestrais 
das aves apresentavam era a dentição, com maior abundância no período Mesozoico. Nos últimos anos, foram descritas aves 
desse período que demonstram a redução da dentição e a perda durante a evolução. O edentulismo, perda parcial ou total de 
dentes,  nas aves, além de evidente, é um impressionante sucesso evolutivo, assim como o bico córneo, que é responsável pela 
aquisição de alimentos, tarefa de suma importância para aquisição de energia. Para o entendimento dos processos evolutivos 
envolvidos no edentulismo das aves foram revistos registros fósseis, com foco na diversidade e redução da dentição. A partir das 
investigações foram elaboradas e analisadas hipóteses seguindo várias concepções, e uma delas foram as “percepções Evo-
Devo” (evolutionary developmental biology ou biologia evolutiva do desenvolvimento). 

Através das percepções Evo-devo, foram analisados eventos no desenvolvimento que poderiam ter como resultado o 
edentulismo das aves, como a inativação de genes odontogênicos, mudança do “epitélio-mesênquima” (interações entre 
epitélio e o mesênquima), desvio de função do gene e possíveis alterações após a perda dos dentes. Na inativação gênica, 
a proposta seria que ao acompanhar o desenvolvimento embrionário clássico das aves, percebe-se inicialmente sinais 
…...

selvagens. Foi proposto que no curso da evolução, a perda dos dentes nas galinhas selvagens foi resultante da perda da interação 
entre o epitélio central e o mesênquima, tornando impossível a indução das primeiras interações odontogênicas pelo epitélio. 
Ao avaliar a proposta sobre o desvio funcional do gene, notou-se que a presença de queratina no epitélio pode ser um obstáculo 
para a formação dos dentes, pois há vias de sinalização em comum entre odontogênese e a formação da ranfoteca (bainha de 
queratina dura que forma o bico córneo em aves), e uma mutação em uma dessas vias poderia induzir um desvio na 
constituição dentária. Essa análise foi estabelecida após perceberem que a queratinização do epitélio de aves juvenis do tipo 
selvagem é bem mais precoce que os rudimentos dentários em indivíduos juvenis de galinha mutantes. Após a perda dos dentes, 
algumas alterações perpetuaram como consequência, assim como a mudança de genes codificadores para pseudogenes, após 
um acúmulo de mutações resultando na inativação dos genes, como por exemplo, os genes que codificam a proteína responsável 
pelo esmalte dos dentes e a proteína específica dentina.

O processo de edentulismo nas aves apresenta um ponto chave: a fragilização da odontogênese. O foco em tal ponto é 
decisivo, pois com a fragilização desse processo há a formação de estruturas capacitadas para substituir e amenizar a falta da 
dentição, como o bico córneo a partir da rhamphotheca e a formação da moela muscular, que apresenta uma maior eficiência ao 
processar alimentos, fornecendo um melhor metabolismo, permitindo a diversificação e um melhor desempenho no  voo. 
Contudo, um bico córneo e uma moela muscular fizeram mais que compensar uma estrutura perdida, eles cooperaram com 
suas atuações ou funções adicionais para um sucesso evolutivo das aves, e em conjunto com a seleção natural, demonstraram 
como a perda de uma estrutura inicialmente crucial pode ser mais que uma simples perda nos caminhos da evolução.

dos primeiros processos de odontogênese (interação entre 
epitélio e mesênquima, onde o dente passa por sucessivas 
modificações morfológicas antes da mineralização), 
porém, esse processo cessa ao quinto dia de 
desenvolvimento. Com essa observação, sugere-se que há 
uma inativação gênica das vias odontogênicas, 
impossibilitando o término do processo.

Analisou-se também a mudança “epitélio-
mesênquima” a partir de comparações embrionárias entre 
galinhas geneticamente modificadas, com a presença de 
vários genes responsáveis pela odontogênese, e galinhas 
selvagens. 
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Os ditos organismos ediacaranos aparecem no registro fóssil até o início da Era Cambriana, na qual, pouco tempo depois, 
houve uma súbita diversificação dos animais, época em que se estabeleceram os principais planos corporais ainda hoje existentes 
em nosso grupo. E desde então, os peregrinos de Ediacara não tem dado as caras, sendo considerados extintos. Porém, a 
descoberta de duas espécies de morfologia e plano corporal atípicos, descritas em 2014, podem lançar alguma luz sobre o 
paradeiro desse grupo que foi bastante dominante e diverso. Esses organismos foram incluídos no gênero Dendrogramma 
(Imagem 2) e, embora tenham sido classificados como animais, não foi possível incluí-los em nenhum dos filos existentes, 
havendo até mesmo quem diga que não se tratam de metazoários, mas sim descendentes de alguma linhagem que divergiu ainda 
na época do reinado da biota ediacarana.

O enigma ediacarano
Por: Kauê Nicolas Lindoso Dias

Os organismos ediacaranos eram marinhos, de corpo mole e fusiformes. 
Apresentavam diversos planos corporais, alguns de hábito séssil e outros de vida 
livre, havendo, até mesmo, organismos como os Spriggina (Imagem 1), que 
aparentemente possuíam algum tipo de “cabeça” diferenciada e, provavelmente, 
simetria bilateral, além de outros que parecem ter apresentado padrão de 
crescimento em fractal, no qual estruturas ramificadas davam origem a ramos iguais 
e menores. Esses seres deixaram um vasto registro fóssil, algo bastante peculiar para 
organismos de corpo mole, que muitos descrevem como sendo de consistência 
equivalente às águas-vivas. Embora atualmente muitos pesquisadores os 
classifiquem junto aos metazoários, defendendo que esse grupo teria dado origem a 
todos os grupos animais existentes, nos últimos anos, com os avanços dos estudos 
de filogenia, outros pesquisadores como Dewel e Dewel (1999) e MacGabhann 
(2013

Dentre os eucariotos, o clado dos Metazoa (mais comumente chamado de Reino Animalia) é um dos mais estudados até 
então. Isso se deve muito ao fato de nós, seres humanos, sermos animais, o que acaba nos dando certa preferência em entender 
como se deu a evolução desse grupo e tentarmos elucidar os caminhos evolutivos que nos trouxeram até aqui. Entretanto, as 
relações de parentesco mais antigas desse grupo, que remetem às suas origens, ainda são um tanto nebulosas. Os mais antigos 
registros fósseis considerados como sendo de animais, que lembram conchas e vestígios de recifes, pertencem ao final do período 
Ediacarano¹, cerca de 548-535 milhões de anos atrás. E foi um pouco antes, nesse mesmo período, que o nosso planeta presenciou 
uma de suas primeiras explosões de diversidade biológica: há cerca de 575-565 milhões de anos, surgia a biota ediacarana. 
 
          

(2013) defendem que “biota ediacarana” não se refere a um grupo natural, mas sim a um grupo extremamente diverso, que 
provavelmente não teve uma única origem e pode ter dado origem às linhagens não só dos animais, mas também dos fungos. 

Fontes: (1) PALMER, D. Evolução, a história da vidaEvolução, a história da vida. Larousse, 1ª ed. brasileira, 2009. (2) 
DEWEL, R. A.; DEWEL, W. C. The Ediacaran biota; monophyletic clade, polyphyletic 
assemblage or something else?. Abstracts with Programs – Geological Society of AmericaGeological Society of America, 1999. 
31(7): 362 (3) MACGABHANN, B. A. There is no such thing as the ‘Ediacara Biota’. Geoscience Geoscience 
FrontiersFrontiers 5 (2013) 53e62. (4) BBC Brasil. Cientistas não sabem como classificar misterioso Cientistas não sabem como classificar misterioso 
'cogumelo' marinho.'cogumelo' marinho. Disponível em <
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/09/140905_cogumelos_misteriosos_rm>. 
Acessado em 15 de Fevereiro de 2015. 

Imagem 1: Fóssil de Spriggina, apresentando 
uma possível cabeça diferenciada.

Boletim PETBio UFMA / nº 31 / Março de 2015         19 

 RESENHA RESENHARESENHA

Certamente o estudo sobre a filogenia dos animais ainda nos revelará 
muitos segredos, assim como os organismos que viveram naquela época remota do 
Proterozoico. A pergunta que pode ficar é “será que Ediacara ainda vive?”. E nós 
temos duas respostas possíveis. A primeira seria não, esse grupo pode ter sido 
extinto por completo e pode ter representado apenas mais uma tentativa 
multicelular evolutiva que não deu certo. A segunda resposta seria a de que esse 
grupo se diversificou e acabou por dar origem a muitos existentes hoje, inclusive a 
todos os animais. E uma evidência interessante de que isso pode ter acontecido é 
que nós estamos aqui e agora.

Imagem 2: Dendrogramma discoides (esquerda) e 
D. enigmatica (direita). A e B: vista lateral; C e D: 
vista do disco. Estruturas reprodutivas e sistema 
nervoso não foram detectados

¹Período Ediacarano: período  geológico que compreendeu entre 630 e 542 milhões de anos atrás, 
da era Neoproterozoica. Sucede o período Criogeniano, da mesma era, e precede o período 
Cambriano, da era Paleozoica.

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/09/140905_cogumelos_misteriosos_rm


  

EVENTOSEVENTOS
 

X Congresso Internacional de Biotecnologia X Congresso Internacional de Biotecnologia 
VegetalVegetal

Ciego de Ávila – CubaCiego de Ávila – Cuba
11 a 15 de maio de 201511 a 15 de maio de 2015

5º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha 5º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha 
Porto de Galinhas - PEPorto de Galinhas - PE

17 a 21 de maio de 201517 a 21 de maio de 2015

XV Congresso Brasileiro de LimnologiaXV Congresso Brasileiro de Limnologia
Maringá – PRMaringá – PR

12 a 16 de junho de 201512 a 16 de junho de 2015
  

Encontro de História e Filosofia da Biologia Encontro de História e Filosofia da Biologia 
São Paulo - SPSão Paulo - SP

29 a 31 de julho29 a 31 de julho

Congresso Mundial de Bioquímica e Congresso Mundial de Bioquímica e 
Biologia Molecular Biologia Molecular 
Foz do Iguaçu – PRFoz do Iguaçu – PR

24 a 28 de agosto de 201524 a 28 de agosto de 2015

 

  I Simpósio Internacional de Moléculas I Simpósio Internacional de Moléculas 
Bioativas e Bioprocessos de Organismos Bioativas e Bioprocessos de Organismos 

AquáticosAquáticos
Natal – RNNatal – RN

07 a 10 de Abril de 201507 a 10 de Abril de 2015

IX Simpósio Biologia AnimalIX Simpósio Biologia Animal
São José do Rio Preto – SPSão José do Rio Preto – SP

15 a 17 de Abril de 201515 a 17 de Abril de 2015

Evolution 2015 Evolution 2015 
Guarujá – SPGuarujá – SP

26 a 30 de junho de 201526 a 30 de junho de 2015

  XIX Congresso Brasileiro de InfectologiaXIX Congresso Brasileiro de Infectologia
Serra Park, Gramado - RSSerra Park, Gramado - RS
  26 a 29 de agosto de 201526 a 29 de agosto de 2015

Técnicas e Procedimentos Básicos em Técnicas e Procedimentos Básicos em 
Laboratório Biológico Laboratório Biológico 

Campinas – SPCampinas – SP
08 de Agosto a 26 de novembro de 201508 de Agosto a 26 de novembro de 2015

 

Monotropa uniflora é uma planta aclorofilada mico-heterótrofa (parasita de fungos). Imagem: reprodução. 
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