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EDITORIAL

Caros Leitores,

É pela primeira vez como tutora do PET Biologia 
UFMA que apresento a todos o número 37 do 
Boletim PET BIO que trás como artigo principal o 
tema da Corrupção, destacando como este interfere 
em aspectos importantes da sociedade como as 
questões ambientais. Além disso, apresentamos oito 
ensaios com temas diversos de divulgação científica e 
destacamos a entrevista do profº Juliano dos Santos e a 
linha de pesquisa da profª Hivana Dall’ Agnol. Com o 
desejo que este boletim seja um canal de comunicação 
e divulgação entre o PET Biologia, a comunidade 
acadêmica e toda a sociedade. 

Boa Leitura!
Mayara Ingrid Sousa Lima

Tutora do Grupo PET BIOLOGIA/UFMA
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Notícia

O aquecimento global e o reviver do antraz

Mairla Santos Colins  
Thalita Moura Silva Rocha

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

E se aquecimento global pudesse contribuir para o “reviver” de 
alguns microrganismos?  Apesar de parecer um tanto confuso, 
isso pode ser possível, e o surto de uma bactéria tem causado 

rumores sobre essa possibilidade. Na região de Yamal-Nenets, Sibéria, 
ocorreu um surto de antraz, uma bactéria que infecta animais e 
humanos, após a temperatura ter elevado 5°C acima do normal. A fonte 
de tal surto parece ter sido uma carcaça de uma rena morta há mais de 
70 anos, data que coincide com a última epidemia de antraz. O cadáver 
do animal, situado na vegetação de tundra, abrigou durante o frio uma 
pequena colônia de micróbios, que por sete décadas foi considerada 
inativa.

O antraz é causado pela bactéria Bacillus anthracis, que faz parte 
do grupo de bactérias que formam estruturas chamadas esporos quando 
estão presentes em ambientes não favoráveis a sua sobrevivência. Esses 
esporos são camadas que protegem as bactérias, altamente resistentes 
à condições críticas, como falta de nutrientes, podendo manter essa 
forma durante anos. Em ambientes propícios, esses esporos germinam 
e se desintegram, emergindo uma célula bacteriana germinativa, que 
por sua vez,  passa a se reproduzir por fissão binária. Nesse contexto, 
com a chegada do calor, o cadáver da rena de Yamal-Nenets começou 
a descongelar, e por consequência, em uma temperatura amena os 
esporos de B. anthracis foram ativados. Desse modo, elas “voltaram a 
vida”, matando 1.500 renas e infectando mais de 10 pessoas.

O antraz é capaz de causar infecções, que podem variar desde 
úlcera cutânea a dificuldade respiratória, que são mais comuns em 
ruminantes, que se contaminam no próprio pasto, enquanto os humanos 
geralmente podem se infectar ao entrar em contato com  animais 
doentes, e o tratamento é feito por antibióticos. A área acometida foi 
isolada e mantida em quarentena, e a preocupação dos pesquisadores é 
que as epidemias se tornem comuns com o aumento da temperatura do 
planeta, pois a região é considerada um cemitério de animais, de onde 
novos casos podem surgir.

Fontes: The Siberian Times. UPDATED First anthrax outbreak since 1941: 9 hospitalised, 
with two feared to have disease. Disponível em: http://siberiantimes.com/other/others/

news/n0686-first-anthrax-outbreak-since-1941-9-hospitalised-with-two-feared-to-have-
disease/. Acessado em: 13/08/2016
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Micro-fotografia da bactéria 
Bacillus anthracis, a técnica de 
coloração usada foi a coloração 
de Gram.
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Mercado livre de periódicos
A comercialização de autorias científicas

Em uma sociedade altamente tecnológica como a 
que se vive atualmente, pode-se encontrar os mais 
variados produtos e serviços inusitados que possuem 

diferentes propósitos, com apenas algumas tecladas em seu 
computador, ou em um deslizar de dedo no smartphone. 
Contudo, uma prática comercial que vem se intensificando, 
sendo de grande interesse para o mundo acadêmico (para 
o abalo de uns e, infelizmente, entusiasmo de outros) são as 
chamadas “fábricas de artigos”, onde é possível o pesquisador 
pagar por uma pesquisa para que possa publicar em seu 
nome como autor em renomadas revistas cientificas.
 Aquelas velhas preocupações com similaridades 
entre trabalhos (no caso dos mais sutis, plágio para os mais 
óbvios), com gráficos e até erros semelhantes ou mesmo 
sistemas de revisão suspeitas, tornaram coisas do passado 
no mundo das fraudes científicas. A grande preocupação 
das revistas atualmente são os ghostwriting que atraem 
a atenção de vários pesquisadores em busca de célebres 
autorias. A busca por publicações se tornara comum no 
meio cientifico, tornando-se sinônimo de promoções e 
garantias, sem falar de um considerável status. Para muitos a 
quantidade e a classificação dos periódicos se tornou tão ou 
mais importante que a pesquisa realizada. Os pesquisadores 
muitas vezes se sentem pressionados devido ao anseio 
pelo cargo dos sonhos disputadíssimo, o que leva vários a 
tomarem atitudes suspeitas.  Entretanto, as grandes revistas 
já estão agindo para combater estas ações fraudulentas em 
seus periódicos através do Beggers funnel plot, algo como 
funil de Begger, um gráfico capaz de comparar dezenas 
de publicações que se mostrou um sistema de verificação 
eficaz, pois revela, além dos diversos padrões repetitivos 
utilizados, tendências e até as semelhanças mais singulares 
que se revelem indispensáveis de novas revisões. 
 Por exemplo. uma grande quantidade de trabalhos 
com fraudes comprovadas provém da China. O interesse 
das revistas levou a uma investigação que culminou na 
revelação de uma grande fábrica de artigos chinesa, que 
vendia autorias científicas para os demais interessados com 
preços equivalentes a cada área de pesquisa e periódico 
almejado pelo comprador. Tal problemática tornou-se 
uma preocupação generalizada entre as editoras que não 
reconheciam os “escritores-fantasmas” chineses em suas 
publicações, dando início a uma análise e seleção mais 
criteriosa, tanto que diversas exigem maiores detalhes sobre 
seus autores, além de denunciar os materiais suspeitos. No 
Brasil tais ações também são ocorrentes através de grandes 

redes empresariais que atuam por sites, fora isso, estudos 
revelam que além da vasta busca de graduandos e pós-
graduandos por trabalhos prontos, a indústria farmacêutica 
é campeã em patrocinar esse tipo de negócio.
 Essa questão permite a consideração  do enorme 
valor dado as publicações científicas. O que torna tudo mais 
preocupante é a grande quantidade de fregueses dispostos 
a pagar por isso para terem seus sobrenomes destacados 
em uma das diversas revistas acessíveis online, ou mesmo 
periódicos mais sérios. A ambição imunda a concepção 
de pesquisador. Antes grandes exploradores sedentos por 
novos conhecimentos; hoje, em sua maioria, senhores 
presunçosos que exibem seus longos currículos Lattes. Isso 
levanta a pergunta do que as instituições estão se tornando, 
para o que elas estão formando novos profissionais e como 
será a mentalidade deles, tornando evidente a importância 
do prazer de pesquisar e estudar,algo que muitos parecem 
ter esquecido. Mostra-se uma necessidade de reeducação, 
relevando a ética e o profissionalismo, entretanto a 
corrupção ocorre tão infiltrada nesses ambientes como 
em qualquer outro, tornando a literatura cientifica atual 
ludibriada e repleta de inverdades, portanto é um dever 
tanto dos periódicos quanto das instituições acadêmicas, 
além de buscar meios que revelem os responsáveis por 
essas conjunturas, mas que principalmente  reavaliem 
suas metodologias avaliativas que são impostas de modo 
que disseminem a realização de publicar como um ganho 
coletivo ao se dividir o conhecimento adquirido e não 
como o slogan tantas vezes  posto aos pesquisadores, para 
que  “publiquem hoje, publiquem amanhã, publiquem para 
sempre!”

Greyck Willyan Marques Santos
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Glossário:
Ghostwriting:  Trabalhos, ensaios, artigos que foram 
vendidos por “escritores-fantasma” para serem divulgados 
como se fossem da autoria do comprador.

GRIEGER, M.C.A.Escritore-fantasmas e comércio de trabalhos científ-
icos na internet: a ciência em risco. Rev Assoc. Med. Brasil, v.53(3), 

p;247-251. 2007.
HVISTENDAHI, M. China’s publication bazar. Science, vol.342, p. 

1035-1039. 2013.
SEIFE, C. For sale: “your name here” in a prestigious Science jornal. Sci-

entific American. Disponível em: http://www.scientificamerican.com/
article/for-sale-your-name-here-in-a-prestigious-science-journal/

Acessado em: 24/07/2016.
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O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um 
retrovírus pertencente à família Lentiviridae. A 
fama do HIV é decorrente do fato de ser o causador 

da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 
– doença que afeta as células do sistema imunológico, 
especialmente os linfócitos T CD4+. Segundo o relatório 
do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/
AIDS (UNAIDS) 2016, no ano de 2015 foram detectados 
cerca de 2,1 milhões de novos casos de infecção por HIV, 
adicionando um total de 36,7 milhões de pessoas vivendo 
com o vírus. Essas taxas são indicadores de uma das maiores 
epidemias do mundo, responsável pela morte de milhares 
de pessoas todos os anos.
 Por esse motivo, inúmeras estratégias de combate à 
infecção por HIV e controle da doença têm sido propostas 
ao longo das últimas décadas e, graças ao desenvolvimento 
e distribuição de medicamentos antirretrovirais, os índices 
de mortalidade relacionados a AIDS vêm mostrando queda 
considerável ao longo dos anos. Além disso, o aumento 
da qualidade e expectativa de vida das pessoas que vivem 
com o HIV têm gerado grandes benefícios pessoais e 
para a sociedade de forma geral. Entretanto, ainda existe 
um número considerável de pessoas que abandonam o 
tratamento disponibilizado pelas redes de saúde relatando 
os efeitos colaterais dos coquetéis como fortes episódios de 
vômitos, náuseas, manchas e danos em órgãos como fígado 
e rins, sendo este último um efeito colateral de longo prazo.
 Muitos estudos têm centrado na possibilidade de 
elucidar os mecanismos de infecção do vírus às células 
do sistema imune e descobrir uma forma de impedir 
definitivamente a replicação do vírus dentro dessas células. 
Dessa forma, um recente estudo publicado na Nature  
intitulado “Identification of Siglec-1 null individuals infect 
with HIV-1”, descreve uma mutação genética que atua na 
proteína Siglec-1, bloqueando a transfecção1 do vírus nas 
células mieloides2 e subsequente infecção dos linfócitos 
T CD4. A proteína Singlec-1 faz parte de uma família 
de proteínas características da membrana das células 
dendríticas. As Siglecs, como são conhecidas, apresentam o 
mecanismo de reconhecimento do HIV através da ligação a 

proteínas que são características do envoltório do vírus. 
 A novidade científica consiste no fato que um 
grupo de pessoas que possuem o HIV apresentam uma 
mutação que anula a produção da Siglec-1. Assim, o 
principal mecanismo de invasão do vírus à célula é barrado, 
impedindo suas taxas de replicação. Embora o percentual 
de indivíduos acometidos pela mutação seja de apenas 1% 
na população europeia, a importância dessa descoberta 
reside no fato de que através da proteína Siglec-1 haja 
o desenvolvimento de fármacos complementares ao 
tratamento terapêutico com antirretrovirais. Atualmente, 
existem cerca de 20 antiretrovirais disponíveis para 
tratamento, classificados pela inibição das principais 
enzimas relacionadas a replicação ou atuando na maturação 
do vírus. Porém, nenhum destes exibe a capacidade de 
anular os efeitos adversos à saúde dos indivíduos que fazem 
uso dessas combinações de remédios a longo prazo. 
 Por esse motivo, a utilização da proteína como alvo 
terapêutico é reforçada e torna-se ainda mais importante 
para a pesquisa científica e para o campo dos fármacos, 
visto que a proteína não apresenta malefícios aos indivíduos 
nulos e pode constituir uma estratégia medicamentosa sem 
efeitos colaterais, diferente dos remédios que atualmente 
são disponibilizados no tratamento da infecção.

Fontes: MARTINEZ-PICADO, J. et al. Identification of Siglec-1 null individuals infected with HIV-1. Nature Communications, p. 1-7, 2016.
UNAIDS, 2016.Global AIDS update 2016. Disponível em: <http://unaids.org.br/wp-content/uploads/2016/07/global-AIDS-update-2016_en.pdf>. 

Acessado em:12/08/2016.
SEDWICK, C. How HIV Sneaks aboard mature dendritic cells. Plos One, v.10, p. 1-2, 2012.

Descoberta nova proteína promissora no 
combate ao HIV

Emilly Caroline dos Santos Moraes
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Glossário:
¹Transfecção: processo em que acontece a introdução de ácidos 
nucleicos (RNA/DNA) em células eucarióticas.
²Células mieloides: linhagem de células-tronco embrionárias 
que origina as hemácias, plaquetas e leucócitos.
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ARTIGO Corrupção, que bicho 
é esse?
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Marlla Maria Barbosa Arouche ingressou no curso de Ciências Biológicas no 
segundo semestre de 2012. Tornou-se bolsista do PET em Setembro de 2014. É estagiária do Projeto 
Quelônios aquáticos do Maranhão - QUEAMAR, onde desenvolve pesquisas com Tartarugas 
Marinhas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, sob a orientação da Profª Drª Larissa 
Barreto, atuando na área de Zoologia e Conservação de Quelônios. Possui interesse nas áreas de 
Zoologia, Ecologia, Evolução, Comportamental e Psicobiologia.
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Corrupção, que bicho 
é esse?

Etimologia, história e evolução do predador brasileiro

Segundo a Organização das Nações Unidas, (UNESCO), 2016 é considerado como o Ano 
Internacional do Entendimento global, cuja finalidade é de proporcionar uma compreensão 
profunda da maneira com que os povos devem conviver para garantir a sustentabilidade. A partir 
de um enfoque mais geral de como pequenas atitudes geram grandes mudanças para a sociedade e 
consequentemente para o planeta, este artigo tem como temática um assunto de grande destaque 

para os nossos dias que é a corrupção, palavra originada do latim corruptus e que segundo o dicionário 
Aurélio significa: corrompido, podre, o que se deixou estragar, suborno, depravação e sedução. Sabemos 
que esse não é um fenômeno novo, nem exclusivo de uma determinada ocupação ou sociedade, e que vem 
oferecendo de forma progressiva exemplos da sua intensidade nos mais diversos âmbitos da sociedade, sejam 
em pequenos ou grandes atos. Quando um motorista estaciona seu veículo sem se importar que aquela 
seja uma vaga destinada para pessoas em condições especiais (cadeirantes, idosos, grávidas), ele está sendo 
corrupto. Estudantes que utilizam o artifício da “cola” para alcançar melhores notas também agem da mesma 
forma. O agricultor que descumpre leis de ordenamento e desmatamento é corrupto também, o mesmo 
se aplica quando defensivos químicos proibidos são utilizados nas lavouras a fim de ter uma safra melhor. 
Quem joga algum resíduo da janela do apartamento ou do carro é igualmente corrupto. Comprar produtos 
de origem ilegal, os famosos “piratas”, furar uma fila, passar um trote, são atos de corrupção que muitos de 
nós fazemos ou já fizemos achando que os mesmo são inofensivos e nem mesmo considerados como tal. 
Andrade (2013) vem elucidar isso quando fala que corrupção não é somente obter proveitos indébitos, que 
envolvem suborno ou pagamentos ilícitos. A corrupção é a degradação de um bem ou de um costume social, 
ou seja, utilizá-los de forma inferior àquela para a qual foram idealizados. Logo, em uma sociedade na qual a 
expressão “jeitinho brasileiro” é fortemente relacionada com atos de corrupção, seria lógico pensar, portanto, 
que o Brasil estivesse repleto desses exemplos.

>>
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Mas afinal o que é corrupção? 

Esse termo sempre foi apontado, discutido e falado ao longo 
dos séculos por muitas culturas. Os Filósofos do pensamento grego 
Platão e principalmente Aristóteles tinham uma compreensão da 
corrupção relacionada a processos mais amplos de decadência moral 
(FILGUEIRAS, 2008). Para eles o ato corrupto estava focado em questões 
puramente morais, sendo esta a análise feita naquele tempo apontando 
o indivíduo como moral ou imoral. Até mesmo a Bíblia Cristã orienta 
seus seguidores sobre o assunto como cita o versículo a seguir: “Não 
torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás subornos, 
pois o suborno cega os olhos dos sábios, e perverte as palavras dos 
justos. Segue a justiça, e só a justiça, para que vivas e possuas a terra que 
o Senhor teu Deus te dá”. (Deuteronômio 16:19-20). Santo Agostinho 
foi um dos principais defensores da linha de pensamento que colocava a 
moralidade religiosa acima da política, chegando, inclusive, a defender, 
em sua obra Cidade de Deus, que a queda do Império Romano se deu 
pela corrupção moral dos cidadãos.

Quem também se deteve a explanar sobre a temática foi 
Maquiavel, na sua obra O Príncipe, considerando a corrupção como 
uma escolha do bem privado em detrimento do bem comum. Práticas 
corruptas são mencionadas desde o período da República em Roma 
(FRIEDRICH, 2002), e muitos mais ensinamentos, ordenações e leis 
que tratam de corrupção são presentes nos mais diferentes tempos da 
história humana, assim dificilmente esse tema é um problema exclusivo 
dos países em desenvolvimento ou das economias em transição. Na 
verdade, nenhum país no mundo foi poupado de seus efeitos nefastos 
(NDIAYE, 1998).

Bezerra define em três conceitos vinculados a esta temática: 
(1) baseada no ofício público, existe corrupção quando há 
desvio, por parte dos funcionários públicos, dos seus deveres 
formais buscando obter benefícios para si ou para outros; (2) 
definição centrada no mercado, considera corrupção o ato do 
funcionário público que tenha como objetivo a maximização 
de sua renda pessoal; (3) a definição centrada na ideia de 
bem público visualiza a corrupção como sendo a violação 
do interesse público em função da preocupação com ganhos 
particulares (BEZERRA, 1995).

A corrupção é conceituada também como um fenômeno pelo 
qual um funcionário público é levado a agir de modo diverso dos 
padrões normativos do sistema, favorecendo intereses particulares em 
troca de recompensa (BOBBIO, MATTEUCI E PASQUINO, 1998). 
Políbios (POLÍBIOS, 1985), vê a corrupção como sendo um fenômeno 
natural que decorre da predisposição do homem ao apetite e à ganância, 
sendo ela passada como costume, ou mesmo “cultura”, para as gerações 
futuras.Para Maquiavel a corrupção é a incapacidade do povo de manter 
a sua liberdade, já que o poder se dá apenas na busca pelas vantagens 
privadas (MAQUIAVEL,1985).  

Definições subjetivas e abrangentes levam a uma conceituação 
imprecisa da expressão, por isso os cientistas sociais preferem utilizar, 
como critério diferenciador dos conceitos, a determinação de se fazer 
algo por vias vedadas de acordo com a concepção ética da maioria. 
Questionam desse modo, sobre a norma que deve ser violada para que 
haja corrupção. Aqui surgem, também, três modelos: o da legalidade, 
o do interesse coletivo e da opinião pública (JHONSON, 1982), tendo 
lugar agora para as pequenas corrupções diárias. Mesmo com novos 
enfoques, o conceito de corrupção só é possível por meio de uma 
observação histórica balizada em contextos linguísticos altamente 
diferenciados no tempo (FILGUEIRAS et al, 2010), portanto, pode ser 
baseada em incentivos positivos, como suborno, peita ou laços pessoais, 
assim como em incentivos negativos, como a ameaça, a chantagem, etc. 

O que realmente é verídico e mensurável é que a corrupção tem 
tipologia penal: O Código Penal brasileiro em seus artigos 271, 272 e 
218 dispõe que “Podendo ser ativa, quando se oferece a agente público 
vantagens (ofertas, promessas, propinas), para que este retarde, pratique 
ou omita ato de ofício, de forma a trazer benefícios ao subornante; ou 
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mesmo passiva, quando o agente público solicita ou recebe para si ou 
para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida, ou aceita 
promessa de tal vantagem, desde que tais fatos ocorram em razão da 
função, ainda que fora dela, ou antes, de assumí-la”.

A corrupção no Brasil: um enfoque histórico

Quando fazemos uma busca (desde o “descobrimento”, passando 
pela criação da Ilha de Vera Cruz e chegando até a República) tentando 
elencar os motivos históricos que possam ter influenciado na prática 
da corrupção por nossa sociedade, acabamos nos deparando em uma 
questão epistemológica do próprio termo, que segundo Carvalho (2011) 
o sentido da palavra corrupção vem variando conforme o período de 
sua história, o que traz, inclusive, a sensação de imprecisão em sua 
definição, ou seja, definir corrupção é acompanhar todo o contexto 
histórico, cultural e politico de cada epoca a ser estuda. E no Brasil? Ela 
pode ter um enfoque apenas histórico? Político? Ou a questão cultural 
seria o mais forte?

Quando Portugal iniciou o processo de colonização, via 
o Brasil, um local onde buscavam alcançar riquezas sem grandes 
esforços e com esse discurso trouxe para cá pessoas vem implantaram 
aqui essa “filosofia”, que iam desde as costumeiras trocas de favores, 
o tráfico de influência, os conchavos, os acordos, as composições, o 
apadrinhamento, assim como os desvios de verbas que culminavam 
com o não pagamento de impostos, dentre outros (HABIB, 1994).

Os modelos de gestão iam mudando e os atos corruptos só 
cresciam, uma vez que passaram a ser praticados por nobres, que por 
estarem em um grau maior de poder, faziam com que esses atos tivessem 
um alcance maior. Os privilégios tornam-se rotineiros, parentes passam 
a ter facilidades em negociatas junto à corte, os títulos honoríficos 
passam a ser moeda de troca (por favores), bem como a nascente fraude 
eleitoral. O conhecido episódio do “roubo das jóias da coroa” em 1882 é 
a referência mais marcante da imoralidade do período (SIMÕES, 2010).

O período da republicano é retratado por Ortiz (1994) como 
uma nova fase do país tendo o nepotismo como regente da distribuição 
de cargos públicos, que eram concedidos, comprados ou apadrinhados, 
a quem estivesse mais próximos (consanguíneos) dos ditos “donos” dos 
pontos, passando a ser uma valiosa moeda de troca para os políticos, 
e assim o número de funcionários públicos cresceu vertiginosamente.

O pacto dos Presidentes com os ditos “coronéis”, que sempre 
eram procurados e tinham voz mediante as nomeações para qualquer 
cargo público, foi um acordo que instaurou no Brasil o voto de “cabresto”, 
que garantia os votos nas eleições para aquele aliado dos coronéis, o 
que fechava o círculo infindável do tráfico de influências (HOLANDA, 
2002). Ele ainda existe, apenas mudou de forma rudimentar para um 
modelo moderno, onde os eleitores trocam seu voto por pequenos 
favores como: remédios, material de construção, consultas médicas e 
etc, tendo maior incidência em pequenas cidades do interior brasileiro 
onde a principal fonte de renda é a prefeitura, onde ela passa a ser um 
dito “cabide de empregos” e o medo de perder seus empregos passa a ser 
o fator controlador do voto.

O golpe militar de 1964 surgiu com o intuito de lutar contra um 
regime democrático corrupto e, segundo Moraes Filho (1987), debaixo 
desse poderoso manto protetor, vicejou a mais deslavada corrupção, 
que acabou por se tornar rotineira e institucionalizada, uma vez que, 
nesse mesmo período, o tamanho do Estado cresceu ainda mais, muitas 
empresas públicas foram criadas e consigo ampliaram-se também o 
quadro do funcionalismo público. O mesmo autor cita que as obras 
de infraestrutura faraônicas que consequentemente envolvem muito 
dinheiro, cresceram muito. Como é sabido por todos, nessa mesma 
época o Brasil vivia sob a égide da censura e poucos se atreviam a 
denunciar os atos de corrupção, sob pena de crime contra a segurança 
nacional, chegando a passar por um julgamento por uma corte militar.

Na década de 80 a Nova República é instaurada no Brasil, sendo 
eleito Tancredo Neves como presidente para um mandato de 6 anos, 
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este assumiu o papel de moralizador do país, mas não viveria para 
ao menos tentar concretizar essa ideia (TEIXEIRA, 2013). A mesma 
autora cita que o seu sucessor, José Sarney, marcou sua administração 
pela proliferação das CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), 
que uma após outra tentaram apurar a responsabilidade nos escândalos 
que chegavam a público, mas que invariavelmente resultavam na 
impunidade dos principais responsáveis pelos crimes levando a criação 
da célebre expressão: E mais uma vez tudo acaba em pizza. 

Os governantes foram mudando seguindo o fluxo das eleições 
e junto com eles mais e mais escândalos envolvendo corrupção que 
culminaram no impeachment do então presidente Fernando Collor 
de Melo que parecia inaugurar uma nova época, em que os atos de 
corrupção das autoridades enfrentariam a responsabilização rigorosa 
do Estado, mas, nada mudou, os casos de corrupção continuam a surgir 
na grande mídia como desfalques na Previdência Social, a indústria 
de multas de trânsito em diversas cidades, desvio de verbas através de 
falsas ONGs, fiscais corruptos, licitações fraudulentas, desvio de verbas 
de merenda escolar, do combate à seca e da saúde, tráfico de influências 
em leilões de privatização, mensalões , petrolões, trensalão e o caso 
de  Furnas (usina hidrelétrica) entre tantas outras situações que 
acontecem em todos os âmbitos da sociedade brasileira.

Hoje os meios de comunicação de massa e 
redes sociais estampam dia após dia denúncias 
das mais variadas formas de corrupção, não 
isentando nenhum dos poderes (executivo, 
legislativo e judiciário), e nenhuma das 
esferas federativas (federal, estadual e 
municipal). Charaudeau (2006) destaca 
que a informação é pura enunciação. 
Ela constrói saber e, como todo saber, 
depende ao mesmo tempo do campo 
de conhecimentos que o circunscreve, 
da situação de enunciação na qual se 
insere e do dispositivo no qual é posta em 
funcionamento. (CHARAUDEAU, 2006, 
p.36).

A culpa é do Gerson ou do nosso “jeitinho”?

E o tal “jeitinho brasileiro”, onde ele se encaixa nesse contexto? 
Como pode ser caracterizado e como é definido na literatura?

Respondendo a pergunta temos dois autores com seus pontos 
de vista sobre esse jeito peculiar do brasileiro. Para Ferreira et al. 
(2011), o jeitinho brasileiro é uma estratégia de influência social 
que é amplamente considerado como um componente da cultura 
brasileira. Já Duarte (2006) pesquisou o conceito de “jeitinho” e sua 
multidimensionalidade como um fenômeno social. Entende-se por: (a) 
uma estratégia para lidar com o excesso de formalismo da sociedade 
brasileira, (b) como uma fuga válvula de lidar com as tensões sociais, 
(c) como um instrumento de transição institucional para superar a 
excessiva burocracia em alguns contextos, (d) como uma peculiaridade 
brasileira derivada de aspectos específicos históricos, (e) como uma 
fonte de enfraquecimento dos sistemas burocráticos, e (f) como 
uma estratégia brasileira de navegação social para lidar com regras 
impessoais. O mesmo autor fala que o “jeitinho” é um mecanismo social 
característico da cultura brasileira, e envolve a quebra de regras, leis ou 
padrões (DUARTE, 2006). 

O jeitinho se caracteriza por ser um conceito intermediário 
entre o favor e a corrupção, apesar de poder pender para ambos os lados, 
dependendo da situação e dos atores envolvidos (PEDROSO, 2009). 

Nesse contexto de corrupção, além do “jeitinho”, temos também 
a popularmente conhecida “Lei de Gerson”, que foi um jogador da 
seleção brasileira de futebol campeã da copa de 1970, que em um 
comercial de cigarros teve sua frase “gosto de levar vantagem em tudo” 
se transformando em um jargão dos brasileiros e foi de pronto associada 

ao jeitinho brasileiro de obter resultados, mesmo sem que estes respeitem 
regras ou leis. Souza (2005) corrobora essa associação quando cita que 
o “jeitinho” atua na superação de dificuldades e obstáculos, sendo um 
facilitador, seguindo para isso um comportamento verbal onde se usa 
da persuasão e apelos aos sentimentos pessoais. Assim, o “jeitinho” é 
uma forma particular (pessoal) das pessoas resolverem seus problemas 
dentro da sociedade brasileira sem a alteração do status quo, pois, como 
cada um resolve seu problema de forma individual, por meio dele não 
se questiona e, portanto, não se altera a ordem estabelecida (MOTTA; 
ALCADIPANI, 1999). 

As questões ambientais podem ser influenciadas pela 
corrupção?

Com os processos de industrialização e expansão do capitalismo, 
Huntington (1968 apud, Hayashi, 2012) afirmava que a existência 
da corrupção nos países seria uma consequência do processo de 
modernização dos mesmos. Conceito que ainda é usado como 
justificativa quando se trata de questões ambientais alegando que elas 

não podem contrapor as atividades econômicas que geram empregos 
e renda e lamentavelmente, ainda seduz e engana 

comunidades, lideranças e instituições em todos os 
níveis e esferas de atuação (seja ela pública ou 

privada) que deixam de cumprir suas funções 
de maneira correta, buscando atender 

unicamente ao bem comum e passam a visar 
apenas os ganhos monetários. 

Muitos são os exemplos de 
corrupção na área ambiental, podemos 
elencar alguns como: licenças ambientais 
obtidas com pagamento de propinas, 
exploração ilegal da madeira, a ocupação 
ilegal de áreas costeiras e de mangues 

e a destruição de matas ciliares.  O 
mercado imobiliário vem crescendo de 

forma exponencial e esse também é um dos 
fatos que eleva os níveis de atos fraudulentos. 

Uma justificativa sempre presente entre muitos 
corruptos é que o meio ambiente não pode prejudicar o 

desenvolvimento, que a burocracia entrava o crescimento econômico, 
que a atividade econômica compensa sua predação ambiental com a 
geração de empregos e renda entre outras que (DIAS,2016), e esse tipo 
de discurso, mesmo com todas as informações, ainda consegue adeptos.

Quando ocorre um ato de corrupção no âmbito ambiental, o 
que vemos é que, ao contrário dos desvios de verbas, por exemplo - que 
podem ser reparados via expropriações, prisões etc, o impacto causado 
por um ato desse contra a natureza dificilmente pode ser reparado. Para 
se apurar e punir responsáveis por crimes ambientais no Brasil, seria 
necessário uma “Operação Lava Jato” maior e muito mais ampla do 
que a atual, só assim poderia ser possível corrigir inúmeras e profundas 
distorções que nos tornam um país onde o enriquecimento ilícito a 
partir da destruição da natureza é, ainda, uma via factível.

Para melhor exemplificar o tamanho dos danos que atos de 
corrupção podem gerar ao ambiente, temos o exemplo do rompimento 
da Barragem na Cidade de Mariana -MG. Jardim (2015) cita que o 
rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro da Samarco 
ocorrido em 2015 pode ser considerado o maior desastre ambiental já 
causado pelo homem no Brasil, ele fala também que o evento serviu para 
mostrar a negligência e a inoperância dos órgãos governamentais frente 
aos eventos desta natureza. Se as Normas Reguladoras da Mineração 
estivessem sendo seguidas na sua totalidade pela Samarco, este evento 
não deveria ter ocorrido (JARDIM, 2015).

As mineradoras, em particular, são as que mais utilizam 
argumentos econômicos para justificar as profundas alterações 
ambientais que promovem no ambiente. Provocando 
mudanças visíveis e permanentes, alterando ecossistemas de 
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modo irreversível e tornando dependentes comunidades numa 
relação muito parecida com a existente nos feudos da idade 
média. Somente quando ocorrem as tragédias, como a recente 
em regiões próximas a Mariana-MG, é que fica evidenciada 
essa prática irresponsável e enganosa. Os fatos estão aí para a 
demonstrar (DIAS, 2016)

Segundo o mesmo autor, eventos recentes só confirmam 
esse quadro: a Volkswagen com sua fraude e a Samarco com sua 
irresponsabilidade não constituem casos isolados. E diante de um 
crime como esse cometido pela mineradora Samarco/Vale/BHP o 
estado brasileiro segue ao toque das empresas mineradoras, quando 
aprova uma barragem como a Maravilhas III, em Minas Gerais, que tem 
capacidade três vezes maior do que a de Fundão.

A antiga Companhia Vale do Rio Doce, hoje só Vale S.A, é uma 
gigante da mineração mundial, e boa parte das suas operações são 
desenvolvidas no Maranhão e no Pará. A produção mineral acontece 
no Pará e o escoamento é feito pelo Maranhão. No futuro, a maior parte 
das operações tende a ser realizada no Maranhão, por conta da obra de 
duplicação da ferrovia e da mina de Carajás (Dossiê Impactos e Violações 
da Vale no Mundo, 2010). Segundo a própria empresa, a expansão 
do porto de Ponta da Madeira, em São Luís, implicará na ampliação 
de toda cadeia produtiva de exportação do minério, aumentando a 
exploração de novas minas e a duplicação dos trilhos (VALE, 2016). Essa 
ampliação significa, muito mais do que só o aumento da produção, ela 
traz consigo uma elevação dos níveis de poluição e dos demais impactos 
socioambientais que ocorrem no corredor de Carajás como: a retirada 
de vegetação, atingindo, além da fauna local através de perda de Habitat 
e atropelamentos  

 Podemos citar como exemplo o que acontece no município de 
Piquiá de Baixo (Açailândia -MA) a comunidade é direta e fortemente 
afetada pelas usinas de ferro Gusa ou gusarias, também são atingidos 
pela construção do pólo siderúrgico na cidade de Açailândia e seguindo 
a cadeia acabam sendo afetados pela instalação da Estrada de Ferro de 
Carajás (CARVALHO; CIDADE, 2011). As mesmas autoras elencam 
alguns impactos negativos que este tipo de industria causa ao meio 
ambiente, entre eles estão o desmatamento de plantas nativas e plantio 
de eucalipto, a emissão de gases, poluição do solo e dos recursos hídricos. 
Fica a reflexão, mesmo com tudo isso as licenças ambientais estão sendo 
mais e mais facilitadas com mudanças nas leis e muitas “facilidades”, 
onde vamos parar? Ou não vamos parar?

É de se destacar, por final, que o combate à corrupção foi 
inserido no relatório oficial da Conferência das Nações Unidas Rio+20, 
ocorrida em junho no ano de 2012, como uma das metas globais em prol 
do desenvolvimento sustentável (HAYASHI,2012).

Conclusão

Para o fenômeno como a corrupção que tem em cada local onde 
esta inserida uma vertente, soluções universais não existem, apenas 
com estudos aprofundados sobre o funcionamento das instâncias de 
regulação e controle é que alternativas podem ser indicadas a fim de 
enfrentar a corrupção de maneira efetiva. Todas as estratégias individuais 
constituíram experiências isoladas, a entrada do Banco Mundial como 
novo agente na luta contra a corrupção eles estimam que o volume de 
dinheiro gasto com pagamento de propina, por exemplo, chega próximo 
dos US$ 1 trilhão (SPECK, 2000). 

Quem mais sofre com as consequências de um país corrupto são 
sobretudo os mais pobres, mas esses efeitos acabam sendo sentidos por 
toda a sociedade, já que acaba por impedir o crescimento econômico 
comprometendo recursos que poderiam ser destinados para áreas 
essenciais como saúde, educação, moradia e ambiental. Na questão do 
meio ambiente o Banco mundial (  realizou cálculos que apontam que 
se menos da metade do dinheiro desviado por corruptos pudessem ser 
investido com ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, o 
dilema do desafio climático que vivemos seria facilmente superado. 

A ONG Transparência Internacional com sede em Berlim, 

monitora a corrupção em todo o mundo e com base nesses dados criou 
o chamado Índice de Percepção da Corrupção. Ele é feito anualmente 
medindo o grau de percepção da corrupção no mundo. Com base nessas 
informações, os países são pontuados de zero (totalmente corrupto) a 
100 (completamente limpo), segundo o site da ONG Transparency 
International (http://www.transparency.org). No ano de 2015 o Brasil 
ficou na 76º colocação no ranking junto com Bósnia e Herzegovina, 
Burkina Faso, Índia, Tailândia, Tunísia e Zâmbia. E mesmo com os 
escândalos como a Petrobras, o país ainda foi melhor que em 2014, 
conseguindo subir cinco pontos na escala de pontos. Essa subida por ser 
consequência de implementações de leis como: da Ficha Limpa, a Lei de 
Acesso à Informação Pública.

Mas, muitos são os casos de corrupção ditas “pequenas” que já 
foram quase que incorporadas ao comportamento das pessoas e que são 
apelidadas de “jeitinho brasileiro”, sendo isso moralmente aceito por se 
tratar de um dito “traço cultural”. A velha história de que se eles podem 
eu também posso querer ter vantagem de tudo, faz com que o brasileiro 
ache normal descumprir normas simples de convivência e respeito, por 
exemplo. O fato é que a corrupção em todos os âmbitos seja nas empresas 
públicas ou privadas, nas questões ambientais, ou mesmo no dia a dia 
devem ser combatidas com o apoio de uma sociedade civil ativa e meios 
de comunicação livres e comprometidos com a opinião pública.
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SIMÕES, Ricardo Japiassu. O ROUBO DAS JÓIAS E A TRANSFICÇÃO NO FOLHETIM AS JÓIAS DA COROA. 2010. 
Elaborada pela Faculdade DAMAS - Caderno de relações internacionais. Disponível em: <http://www.faculdadedamas.
edu.br/revistas/index.php/relacoesinternacionais/article/viewFile/23/17>. Acesso em: 26 jun. 2016.
SOUZA, Marcos Fernandes de. A expressão do jeitinho brasileiro em interações via callcenter. 2005. 239 f. Tese 
(Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, Departamento de Letras, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
SPECK, Bruno Wilhelm et al. Mensurando a corrupção: uma revisão de dados provenientes de pesquisas empíricas. 
Cadernos Adenauer, n. 10. 40 p.
TEIXEIRA, Alessandra Moraes. A corrupção como elemento violador dos direitos humanos no cenário internacional. 
Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5575 
2013.  Acesso em: 08 mai. 2016.
VALE, Integrantes do I Encontro Internacional dos Atingidos Pela et al (Org.). Dossiê dos impactos e violações da 
vale pelo mundo. 2010. Integrantes do I Encontro Internacional dos Atingidos pela Vale. Disponível em: <https://
atingidospelavale.files.wordpress.com/2010/04/dossie_versaoweb.pdf>. Acesso em: 22 set. 2016.
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O Brasil estampa em sua bandeira a representação de suas 
riquezas - os recursos hídricos, a diversidade florística 
e faunística. Todavia, essa fortuna natural tem sido mal 

explorada e administrada, gerando conflitos ambientais de norte 
a sul. Isso porque a corrida para um desenvolvimento imediato, 
muitas vezes, negligencia os efeitos colaterais de políticas públicas 
não voltadas à sustentabilidade. Contudo não devemos pensar 
em resolução de problemas ambientais sem interferir na esfera 
econômica, política e social do país, pois todas essas questões se 
entrelaçam.
 O verde, a cor predominante na bandeira, deveria 
nos lembrar a importância das matas. Contudo, essa foi nossa 
primeira fonte de exploração desde o período da colonização. 
Em consequência disto, a Mata Atlântica é um dos biomas 
mais ameaçados do mundo e os demais também sofrem 
com o desmatamento. Ademais, a extensão da degradação 
florestal, proveniente de queimadas, extrativismo e atividade 
madeireira predatória, chega a ser superior à área desmatada. 
O resultado é perda de biodiversidade e redução da capacidade 
de armazenamento de carbono, com subsequentes impactos no 
clima mundial. 
 A economia neoextrativista é outro grande embate. 
Dentre os problemas socioambientais causados por essa prática, 
estão o desmatamento, aquíferos contaminados e rejeitos 
químicos especialmente oriundos da atividade mineradora. Em 
relação a este último, podemos citar a recente tragédia de Mariana 
em novembro de 2015, em que o rompimento da barragem de 
Fundão pertencente à empresa Samarco liberou mais de 70 
milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração de ferro no 
rio Doce, provocando mortes, falta d’água e afetando gravemente 
o ecossistema marinho. Cabe ainda ressaltar que a Samarco é 
uma joint-venture1 entre a anglo-australiana BHP Billitona e 
a brasileira Vale, que financia muitos partidos e políticos que, 
posteriormente à eleição, legislam e gerem de forma tendenciosa 
o país.
 Ainda em busca de movimentar a economia, temos 
grandes investimentos em infraestrutura e matriz energética, 
principalmente por meio de hidrelétricas. Porém, atividades 
como abastecimento público e industrial de água e geração de 
energia elétrica alteram os regimes de vazão dos rios. Há pouco 
tempo, a proposta da hidrelétrica de Belo Monte no rio Xingu e 

uma série de represas rio acima reacendeu a discussão acerca do 
seu impacto ambiental e dos procedimentos de licenciamento. O 
que concluímos desse caso é que estudos ambientais e processos 
de licenciamento são apenas formalidades para legalizar decisões 
previamente acertadas. Inaugurada em abril deste ano, a usina 
carrega, além das consequências previstas, denúncias de corrupção 
nas obras e inúmeras externalidades negativas para a população 
local, sobretudo, comunidades indígenas.
 O agronegócio (agricultura, pecuária, silvicultura e 
pesca) que tanto tem crescido no país também carrega seus 
malefícios: uso de agrotóxicos, degradação dos recursos hídricos, 
empobrecimento e erosão do solo. As medidas governamentais 
ignoram muitos desses transtornos. Um exemplo de tal posição 
foi observado em novembro do ano passado pelos Ministérios 
da Agricultura (MAPA) e do Meio Ambiente (MMA), que 
suspenderam o período de fechamento anual de pesca (piracema) 
em várias bacias hidrográficas em razão da crise econômica. No 
entanto, a piracema é o período de extrema importância para a 
sustentabilidade da pesca, pois assegura a chance de reprodução 
dos animais e, consequentemente, a manutenção dos estoques 
pesqueiros. Destaca-se também os prejuízos causados pela expansão 
do plantio da soja no Cerrado e Amazônia, a problemática mais 
evidente do agronegócio, que envolvem desde o 
desmatamento até a concentração fundiária.
 Assim, é notório que os conflitos 
ambientais estão atrelados a outros 
problemas de mesma amplitude, 
tornando ainda mais difícil a busca 
por soluções viáveis. Não obstante, os 
interesses políticos/ econômicos não 
devem sobrepujar o ambiental. Mas, 
para tanto, é essencial que a população se 
sensibilize e se mobilize em prol de uma sociedade 
sustentável e não somente minorias ambientalistas. Isto pode ser 
feito de inúmeras formas, seja individual ou coletiva, por exemplo, 
elegendo com consciência seus governantes e cobrando tomadas 
de decisões mais responsáveis. Quanto a isso, nossa Constituição 
dispõe de diversos instrumentos, tais como plebiscitos, audiências 
públicas e ainda, nas atividades de Zoneamento e Licenciamento 
Ambiental, recursos ainda pouco utilizados em nosso favor.

As múltiplas faces do conflito 
ambiental no Brasil

 
Elda Ramos Macedo

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Fonte:
BERENGUER, Erika et al. A destruição que ninguém vê. Revista Ciência Hoje, 2016. Disponível em: < http://www.cienciahoje.org.br/revista/materia/id/1046/n/a_destruicao_que_ninguem_ve>
MESSAGE, Hugo José. 2015: um péssimo ano para o meio ambiente brasileiro. Revista Ciência Hoje, p. 52-53, ed. 336, vol. 56, 2016.
PORTO, Marcelo Firpo de Souza. The tragedy of mining and development in Brazil: public health challenges. Cadernos de Saúde Pública, v. 32, n. 2, 2016.
GOMIDES, Jose Eduardo; SILVA, Andrea Candida. O surgimento da expressão “governance”, governança e governança ambiental: um resgate teórico. Revista de Ciências Gerenciais, v. 13, n. 18, 
p. 177-194, 2015.

Imagens: thinktwicealways.wordpress.com; visualhunt.com/f/photo/22526418164/7d9ea23fab/
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A origem do alfabeto floral 
As bases genéticas do florescer das angiospermas

Kauê Nicolas Lindoso Dias
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

As plantas com flores são, sem dúvidas, um dos grupos 
de organismos mais bem sucedidos do mundo vivo. 
Compreendendo cerca de 270.000 espécies, o grupo 

Angiospermae domina praticamente todas as paisagens naturais do 
planeta. Muitas novidades evolutivas são observadas neste grupo, sendo 
as flores as mais notáveis. A hipótese de que as estruturas florais são 
conjuntos de folhas modificadas é relativamente antiga e bem aceita 
na botânica, sustentada por evidências anatômicas e morfológicas. 
Com o advento da biologia molecular e dos estudos genômicos, as 
evidências puderam ir mais longe; hoje conhecemos não apenas os 
genes responsáveis por dar origem às flores, mas também suas vias de 
desenvolvimento¹.

Então, como uma angiosperma constrói suas flores? 
Primeiramente, devemos ter em mente que plantas são eucariotos 
multicelulares. Esta constatação pode parecer óbvia, mas ser um Eukarya 
tem implicações biológicas importantes. Uma delas é que, assim como 
os animais, as plantas adquirem seus diferentes tipos de células durante 
seu desenvolvimento através de mecanismos complexos de sinalização, 
diferenciação celular e controle da morfogênese². Da mesma forma que 
um vertebrado possui genes que durante o desenvolvimento sinalizam 
onde e como olhos devem se formar, uma planta possui seus genes que 
sinalizam onde e como deverão se formar as raízes e folhas; sinalizam, 
também, quais meristemas³ que costumam produzir folhas passarão a 
produzir estruturas reprodutivas.

Diferentes vias fisiológicas são responsáveis por especificar 
um meristema foliar em meristema floral. Isso acontece graças a 
inúmeras sinalizações ambientais, como mudança de temperatura e 
duração da incidência de luz solar. A diferenciação dos verticilos florais 
ocorre devido a atividade de algumas funções gênicas4, denominadas 
funções ABC. A função A se expressa no primeiro verticilo, diferenciando 

o cálice (conjunto de sépalas). No segundo verticilo, onde se forma a 
corola (conjunto de pétalas), há a expressão combinada de A e B. Já no 
terceiro verticilo, as funções B e C agem juntas diferenciando o androceu 
e C se expressa sozinha no quarto verticilo, dando origem ao gineceu. As 
funções D e E, descobertas mais tarde nos estudos de desenvolvimento 
floral, são responsáveis pelo desenvolvimento dos óvulos e pela 
especificação dos meristemas florais, respectivamente (Imagem 1). Esse 
modelo é conhecido como o ABC – ou ABCDE – floral.

Uma vez descobertos os bloquinhos de construção das 
flores, resta a inquietante pergunta: como esse sistema evoluiu? A 
princípio parece não haver uma resposta, já que o ABC floral é aplicável 
a todas as angiospermas conhecidas, indicando que as funções ABCDE 
já estavam bem estabelecidas no ancestral das plantas com flores. 
Uma saída é efetuar uma análise comparada com os mecanismos 
envolvidos na formação das estruturas reprodutivas de algum grupo de 
organismos evolutivamente próximo – nesse caso, as gimnospermas, 
plantas que possuem estróbilos. Nas plantas com flores a condição 
ancestral e comum do grupo é a estrutura reprodutiva hermafrodita 
(ou bissexuada), enquanto que nas gimnospermas os estróbilos são 
unissexuados. Curiosamente, as funções gênicas B e C estão presentes 
nas gimnospermas, exercendo, inclusive, a função de determinação 
sexual. Em estróbilos masculinos há a expressão combinada de B e 
C (como no androceu), enquanto que em estróbilos femininos há a 
expressão solitária de C (como no gineceu) (Imagem 2).

A partir disso, é possível esboçar o seguinte cenário: o 
ancestral das angiospermas seria uma planta com estruturas reprodutivas 
unissexuadas, com um esquema de determinação sexual semelhante 
ao das gimnospermas. Com o passar do tempo, o meristema floral 
masculino que expressava B e C de forma combinada sofreu alteração, 
passando a expressar C sozinho no centro e B e C nos arredores, dando 
origem à uma estrutura hermafrodita. A função A teria surgido depois, 
ainda não se sabe como, atuando sozinha e de forma combinada com B, 
dando origem ao perianto (Imagem 3). Esta é a hipótese da flor ancestral 
masculina, que tem ganhado força nos últimos anos. 

Contudo, a origem das plantas com flores ainda está um 
pouco longe de ser compreendida. Seu aparecimento súbito no registro 
fóssil e sua diversificação “explosiva” permanecem inexplicáveis. 
Após tantos anos de avanços, o abominável mistério da origem das 
angiospermas – como Darwin chamou em 1879 – continua sendo um 
belo enigma para a Biologia.

B
A

Cálice (1º verticilo)

Corola (2º verticilo)

Androceu (3º verticilo)

Gineceu (4º verticilo)

C

Cálice Corola Androceu Gineceu

Funções gênicas expressas 
no meristema floral

Diferenciação dos verticilos

a

b

Destino dos golfinhos de Taiji
parques aquáticos ou abate

Imagem 1: a) esquema geral das estruturas de uma flor completa; b) funções 
ABC e a diferenciação dos verticilos florais. Imagem do autor.

Imagem 2: Expressão das funções gênicas B e C em estróbilos masculinos e 
femininos de gimnospermas. Imagem do autor.
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Glossário
¹Vias de desenvolvimento: cascatas gênicas e complexo de sinalizações 
celulares responsáveis pelo desenvolvimento de determinadas estruturas.
²Morfogênese: desenvolvimento das estruturas características de uma 
espécie a partir do embrião.
³Meristema: região do corpo vegetal onde células totipotentes se agrupam 
e dão origem a novos tecidos.
4Função gênica: corresponde a um aglomerado de genes que atuam em 
conjunto em uma determinada função.

Fontes:
DELLA PINA, S.; SOUER, E.; KOES, R.. Arguments in the evo-devo debate: say it 
with flowers!. Journal of experimental botany, v. 65, n. 9, p. 2231-2242, 2014.
KRIZEK, B. A.; FLETCHER, J. C. Molecular mechanisms of flower development: an 
armchair guide. Nature Reviews Genetics, v. 6, n. 9, p. 688-698, 2005.
THEIßEN, G.; BECKER, A.. Gymnosperm orthologues of class B floral homeotic 
genes and their impact on understanding flower origin. Critical Reviews in Plant 
Sciences, v. 23, n. 2, p. 129-148, 2004.
WOLPERT, L. Princípios de biologia do desenvolvimento. Artes Médicas Sul, 2008.
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CODestino dos golfinhos de Taiji
parques aquáticos ou abate

Glacyane Winne Tavares Moraes
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

Há muito tempo uma relação de 
benefício unilateral formou-se entre 
humanos e cetáceos. Inicialmente, o 

consumo da carne de baleia provinha apenas 
de espécimes que morreram encalhados A 
indústria e o comércio de cosméticos e óleos 
para lamparina, contudo, impulsionaram 
o a caça desses animais. Dentre os países 
conhecidos por seu histórico baleeiro estão o 
Japão, Inglaterra, Islandia e Estados Unidos.

Por volta da década de 60, oposições à 
caça de baleias foram feitas e levadas a frente 
por pesquisadores. Ações como a do biólogo 
Roger Searle Payn, que exibiu ao mundo a 
complexidade do canto dos machos de baleias 
jubartes (Megaptera novaeangliae) por meio de 
gravações que foram lançadas em LP1 e, mais 
tarde, publicações como o artigo de Peter Tayck 
(1986) a respeito do comportamento social de 
baleias e golfinhos, foram se tornando mais 
frequentes, fazendo com que mais pessoas 
se movimentassem contra caça às baleias. 
Assim, motivada por pressões internacionais, 
a caça às baleias foi proibida oficialmente em 
1988 pela Comissão Baleeira Internacional 
(International Whaling Commission – IWC). 
No entanto, em Taiji, cidade do Japão, após 
a proibição, o comércio da carne de golfinho 
aumentou, já que esses animais não eram 
inclusos na proibição.

Com a intenção de criticar as atividades 
que ocorrem na cidade de Taiji, em 2009 foi 
lançado o documentário The Cove, expondo 
um empreendimento na caça “secreta” de 

pequenos cetáceos, que ainda ocorre na 
cidade. A produção do filme mostra como Taiji 
oferta golfinhos para os parques aquáticos, que 
usam animais marinhos como suas principais 
atrações, e como matam os golfinhos que não 
foram selecionados pelos parques.

A direção do filme é feita pelo fotógrafo 
Louie Psihoyos, que em 2005 fundou a Ocean 
Preservation society (OPS, em português 
Sociedade de Preservação dos Oceanos), com 
Jim Clark. O documentário The Cove foi o 
primeiro longa-metragem produzido pelos 
integrantes da OPS, tendo como parceiro Ric 
O’barry. Este último foi um dos primeiros 
treinadores de golfinhos, responsável por 
auxiliar na captura e no treinamento dos 
golfinhos que estrelaram no seriado “Flipper”de 
1964.

O espectador é incitado ao longo do 
filme a levantar alguns questionamentos, por 
exemplo, como uma grande quantidade de 
mortes de golfinhos pode passar despercebida 
aos olhos do Japão e do mundo. Para a 
comunidade que compõe o evento de 
proteção aos cetáceos, a IWC, composta por 
representantes de estado do mundo inteiro, 
os pequenos cetáceos não são vistos em riscos 
de extinção assim como as grandes baleias. 
Entretanto, é justificável a alta incidência de 
mortes desses animais de comportamento 
social e linguagens altamente complexos 
apenas por não estarem em extinção?

Após a estreia de The Cove, 
manifestações contra a caça em Taiji ocorrem 

anualmente, principalmente nos meses de 
setembro a março (período da atividade 
de caça). Porém, muitos ainda não têm 
conhecimento das mortes de golfinhos na 
cidade japonesa e de sua relação com os 
cetáceos, que acabam como atrações em 
parques aquáticos. Sendo assim, é importante 
valorizar audaciosas produções do longas-
metragens como essa, que busca promover 
o entendimento e o posicionamento crítico 
em leigos, estudantes e profissionais das 
áreas biológicas a respeito das práticas de 
entretenimento com o uso de animais, assim 
como a desacerbada imposição dos interesses 
do homem a cima de todos os outros seres.

Fontes: The Cove movie [Site oficial do filme].< http://www.
thecovemovie.com/the_cove/videos.htm> Acessado em 
13/08/2016.  
BARTON, R. A. Animal Communication: Do Dolphins Have 
Names? Current Biology, United Kingdom, v. 16, n.15, 2006.
TYACK, P. Population biology, social behavior and com-
munication in whales and dolphins. Trends in Ecology & 
Evolution, Massachusetts,
 v.1, n.6, p. 144-150, 1986.
Instituto EcoFaxina L.M.E.A.A Enseada - Água rasa, segredo 
profundo (The Cove) - Legendado PT-BR . Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=hPPK94nIyV8> 
Acessado 13/08/2016.
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Imagem 3: Esquema do cenário da hipótese da flor ancestral masculina. a) padrão de expressão normal das funções B e C na flor ancestral masculina; b) padrão 
alterado, que originaria uma estrutura reprodutiva hermafrodita; c) Surgimento de novos genes da futura função A interagindo com as funções B e C, que 
originaria as estruturas precursoras do perianto; d) função A estabelecida no último ancestral comum das angiospermas, flor completa. Imagem do autor.

Glossário
1Long Play: objeto de reprodução musical comum 
entre as décadas de 1940 a 1990. Conhecido no Brasil 
como disco de vinil.
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou o Prof. 
Dr. Juliano dos Santos, atualmente professor do 
Departamento de Biologia da Universidade Federal 
do Maranhão, sobre diversidade de fungos endofíticos

Gabriela Cristina Fonseca Almeida
Glacyane Winne Tavares Moraes
Greyck Willyan Marques Santos
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís
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PETBio UFMA: Atualmente o senhor está coordenando 
uma pesquisa intitulada “Diversidade de fungos endofíticos 
em plantas nativas com potencial ornamental no Estado 
do Maranhão”. Pode nos falar sobre esse trabalho? Qual o 
impacto dessa pesquisa para o nosso estado?

Prof. Juliano: A ideia deste trabalho surgiu devido a 
uma carência existente no estudo da diversidade de 
microrganismos em habitats naturais no Estado do Maranhão. 
A maior parte dos pesquisadores em microbiologia no Brasil 
atualmente está concentrada na região sudeste e sul. Aliado a 
isto, muitos destes pertencem a área médica ou de alimentos, 
cuja formação clássica em taxonomia determinativa não 
são adequadas para a detecção, isolamento e identificação 
de organismos na natureza. Voltando aos microrganismos, 
estima-se que a diversidade de alguns grupos nestes 
ambientes seja ainda superior a de animais ou plantas. No 
caso específico dos fungos, nem 10% da diversidade de 
espécies ainda é conhecida. Isso é muito pouco frente a 
importância destes organismos na manutenção da vida na 
terra. No que diz respeito aos que vivem em contato íntimo 
com plantas, habitando no interior dos tecidos destas, os quais 
chamamos endofíticos, muitos estudos têm evidenciado a 
sua importância. Estes microrganismos podem possuir um 
grande potencial para utilização na indústria farmacêutica e 
de cosméticos, como agente de controle biológico de doenças 
e pragas, ou, ainda, como biorremediadores de ambientes 
contaminados, papel importante no meio ambiente mas que 
ainda pouco se sabe sobre os mecanismos.

PETBio UFMA:  Os fungos fitopatogênicos são de sua 
área de interesse e são definidos como aqueles que causam 
doenças em plantas. Quais são as doenças mais comuns 
causadas pelos fungos nas plantas? E de que forma podem 
ser evitadas?

Prof. Juliano: O conceito de doenças em plantas teve inicio 
quando se começou a domesticá-las e a cultivá-las em grande 
escala. Esse fato exerceu uma pressão de seleção sobre alguns 
microrganismos, especialmente aqueles do solo, sendo 
que conseguiram se adaptar e sobreviver nestas plantas 
cultivadas. A consequência disso foi o surgimento das 
doenças e pragas Em um ambiente natural, homeostático, 

não existe doença. Assim, as principais doenças causadas 
por fungos são aquelas que mais afetam plantas cultivadas de 
grande interesse econômico, como por exemplo, a ferrugem 
asiática da soja, causada por Phakopsora pachyrhizi, a bruzone 
do arroz, causada por Pyricularia oryzae, a cercosporiose do 
milho, causada por Cercospora zeae-maydis, a pinta preta 
dos citros, causada por Guignardia citricarpa, dentre muitas 
outras. A forma mais eficiente e mais fácil de evitar as doenças 
em plantas é através da aplicação de defensivos químicos com 
ação protetora. Porém esta prática é extremamente perigosa 
a saúde humana, dos animais e do ambiente, e vem sendo 
utilizada cada vez menos. Práticas mais sustentáveis, como 
manejo cultural, rotação de culturas, cultivos consorciados, 
uso de produtos naturais (controle biológico) estão sendo 
adotadas na tentativa de se reduzir o efeito nocivo a população 
e os danos ambientais. Por isso, o uso responsável de produtos 
químicos e boas práticas de cultivo tem de ser fiscalizados de 
perto e exigidos pelo consumidor.
 
PETBio UFMA: Na literatura se define fungos endofíticos 
como os que vivem no interior de plantas sem causar quaisquer 
danos a elas, diferentemente dos fungos fitopatogênicos. No 
entanto, alguns pesquisadores dizem que essa definição seria 
apenas para fins didáticos. De fato, os fungos endofíticos não 
são patogênicos ou podem sim serem potenciais patógenos? 

Prof. Juliano: A planta é um habitat natural de microrganismos. 
De fato, alguns destes chamados endofíticos podem ser 
patógenos em potencial. Neste caso seriam patógenos 
sobrevivendo em estágio endofítico. Cabe ressaltar que a 
linha que separa a definição endófito/patógeno é muito tênue. 
Caso haja um desiquilíbrio no sistema planta-fungo-ambiente 
existe chance deste microrganismo produzir doença.

PETBio UFMA: A Microbiologia Ambiental é uma área que 
está cada vez mais se popularizando na ciência. O senhor 
poderia nos falar mais sobre essa área? Qual o foco de estudo 
e seus objetos? 

Prof. Juliano: Estamos vivendo no mundo um processo de 
crescimento populacional e urbano desenfreado. A produção 
de alimentos já não atende a necessidade, embora o desperdício 
nós possamos constatar diariamente. Aliado a isto, a ganância 
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do homem em obter lucro a todo custo, faz com que nosso 
planeta esteja sendo destruído cada vez mais.  As questões 
ambientais de maneira geral sempre foram motivo de 
preocupação por parte da população em geral e esses fatores 
citados fez com que nos últimos anos essa preocupação se 
intensificasse principalmente na ciência. Neste contexto, 
os microrganismos surgem como seres indispensáveis para 
a manutenção e a restauração da qualidade ambiental de 
ambientes naturais. A microbiologia ambiental faz parte de 
um número grande de especialidades que juntas conseguem 
explicar as interfaces: meio ambiente e saúde. Dessa forma, 
é possível dizer que ela é um agregado de disciplinas e, 
portanto, tem um caráter interdisciplinar. A microbiologia 
ambiental estuda a microbiologia do ar, do solo e da água, bem 
como o estudo de bioindicadores ambientais em alimentos, 
medicamentos, hospitais, passando ao estudo de bactérias 
que formam biofilmes até o estudo destes microrganismos 
na biotecnologia, como modelo para modificação genética. 
Estuda ainda os microrganismos como biorremediadores de 
resíduos causadores de poluição ambiental. O conhecimento 
a respeito destes assuntos eu considero de vital importância 
para a formação do biólogo.

PETBio UFMA: O senhor já realizou alguns projetos com 
melhoramento genético de plantas e, sabemos que existe 
uma polêmica em relação aos alimentos transgênicos. Pode 
explanar para nós o que é melhoramento genético, alimentos 
transgênicos e quais os mitos e verdades em relação a eles? 

Prof. Juliano: Melhoramento genético é uma ciência que 
vem sendo praticada há décadas. É uma prática utilizada em 
plantas e animais que visa a aumentar a frequência de alelos 
favoráveis em uma população animal ou vegetal. Em outras 
palavras, utiliza a variabilidade genética natural existente em 
uma população para selecionar aqueles com características 
desejáveis. Por exemplo, uma fruta com mais polpa, um 
feijão mais nutritivo, uma soja resistente seca, um eucalipto 
com mais celulose, etc. Trabalhei por cinco anos na Embrapa 
Clima Temperado selecionando genótipos de pêssego 
resistentes a um fungo patogênico chamado Monilinia 
fructicola, causador de podridões que afetam muito a 
produtividade da fruta, especialmente em regiões úmidas. 
Mas não podemos confundir melhoramento genético com 
alimentos transgênicos. Além deste tipo de melhoramento 
genético, chamado convencional ou clássico, que consiste em 
realizar retrocruzamentos e seleção de indivíduos da progênie 
com características de interesse, há a engenharia genética, 
onde os genes responsáveis pelas características de interesse 
não são mais selecionados artificialmente, mas sim clonados 
e inseridos no genoma da planta. A transferência específica de 
genes que controlam características, também específicas, de 
um organismo para outro é denominada engenharia genética 
e pode ser utilizada na transferência desses genes, mesmo 
em organismos filogeneticamente distantes produzindo os 
organismos geneticamente modificados (OGMs). A produção 

de alimentos a base de OGMs é hoje uma realidade, muitos 
dos alimentos industrializados que ingerimos provém de soja 
ou milho geneticamente modificado. A primeira preocupação 
que surgiu com esses alimentos foi referente a segurança 
alimentar, um pensamento completamente antropocêntrico. 
Ainda hoje há dúvidas por parte da população se estes 
alimentos causam câncer ou outros problemas de saúde, 
ou ainda que estes genes possam ser incorporados pelo 
nosso genoma. Não há nenhuma evidência que sustente tais 
preocupações até agora. Acho muito pouco provável, apesar 
de não ser biologista molecular. Porém, há um problema mais 
abrangente que nós como biólogos devemos ficar atentos que 
é o problema ambiental. A maioria dos genes inseridos em 
plantas é de resistência a pragas (insetos), doenças e condições 
de estresse (seca, por exemplo). Será que desta forma não 
estamos interferindo na seleção natural? No ciclo normal da 
vida? Será que a médio e longo prazo não teremos que nos 
preocupar também com o desiquilíbrio ambiental a qual 
estamos imponto certos organismos? Especialistas nessas 
técnicas dizem que existe segurança, e que os resultados 
tendem a serem menos impactantes do que aqueles impostos 
com a revolução industrial  mesmo pelo surgimento da 
agricultura extensiva. Mas são questões que temos sempre que 
refletir com muito senso crítico. A ciência e as ferramentas 
estão em nossas mãos, cabe a nós usá-las com sabedoria.

PETBio UFMA: Além da pesquisa sobre a diversidade 
de fungos endofíticos em plantas nativas com potencial 
ornamental no Estado do Maranhão, há outros trabalhos em 
andamento? Se sim, pode nos contar sobre eles? 

Prof. Juliano: Além deste trabalho estamos iniciando outro, o 
qual será tema de uma dissertação de mestrado no PPGBC, 
cujo tema versa sobre fungos endofíticos tolerantes a metais 
pesados e é de extrema importância visando utilizar a 
biorremediação para diminuir os impactos causados pela 
ação do homem no ambiente, principalmente em ambientes 
urbanizados. Estamos, ainda, iniciando parcerias muito 
importantes, além daquelas que já temos no departamento 
de Biologia, por exemplo, com as professoras Geusa Bezerra 
e Hivana Dall’Agnol, ambas do departamento de Patologia, 
para aumentar ainda mais a gama de pesquisas, contribuindo 
com a ciência na nossa universidade e no nosso Estado do 
Maranhão. 



16        Boletim PETBio UFMA / nº 37 / Setembro de 2016

LIN
H

A D
E PESQ

U
ISA

Nesta edição, o Boletim PET-Bio entrevistou a Profª 
Hivana Patricia Melo Barbosa Dall’Agnol, doutora 
pela Universidade Federal do Pará, para apresentar 
as linhas de pesquisa desenvolvidas por ela.
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Elda Ramos Macedo
Léo Nava Piorsky Cruz
Tainá Constância de França Pinto
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

Hivana Patricia Melo Barbosa Dall’Agnol possui 
graduação em biomedicina pela Universidade 
Federal do Pará (2004), onde realizou trabalhos 

na área de imunogenética e diagnóstico sorológico 
de Helicobacter pylori, estudando a alta incidência/
prevalência da bactéria no estado do Pará e fatores de 
virulência em diferentes linhagens desse microrganismo.  
Continuando seus trabalhos nessa linha, realizou 
o Mestrado em Patologia de Doenças Tropicais na 
Universidade Federal do Pará entre 2004 e 2006, 
defendendo sua dissertação intitulada “Infecção pela 
bactéria H. pylori e o polimorfismo do gene de fator de 
necrose tumoral alfa”. Após o mestrado, ocupou o cargo 
de professora substituta do Departamento de Patologia 
da UFPA, lecionando a disciplina de microbiologia para 
diversos cursos. Além disso, foi professora convidada do 
Programa de Especialização em Microbiologia da UFPA.
 Obteve o doutorado em Genética e Biologia 
Molecular (2012) pela Universidade Federal do Pará. Sua 
tese foi desenvolvida no Laboratório de Polimorfismo de 
DNA, com a análise transcriptômica e genômica estrutural 
do microrganismo extremófilo Exiguobacterium 
antarcticum em diferentes temperaturas (parceria com a 
Universidade de São Paulo). Durante o doutorado teve 
a oportunidade de realizar um estágio trabalhando com 
vetores de expressão no Centro Nacional de Biotecnología 
do Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
em Madri (Espanha). Realizou o pós-doutorado pela 
Universidade Nova de Lisboa (2012-2013), no grupo de 
química biológica do UCIBIO-REQUIMTE. Durante 
o mesmo desenvolveu estudos de caracterização 
bioquímica de proteínas de E. antarcticum envolvidas na 
adaptação ao frio. Atuou também como pesquisadora no 
Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável 
(ITV DS) em Belém por dois anos (2013-2015), onde 
estudou a biodiversidade de microrganismos em áreas de 
mineração e seu potencial biotecnológico. Nesse período 
auxiliou na implantação e gerenciamento dos laboratórios 
de Microbiologia e Biologia Molecular do instituto. 

Ainda, é colaboradora no Mestrado Profissional em “Uso 
Sustentável de Recursos Naturais em Regiões Tropicais” 
ofertado pelo ITV DS.
 Em dezembro de 2014, a Drª Hivana prestou 
concurso para o cargo de professora de microbiologia 
e imunologia do Departamento de Patologia da 
Universidade Federal do Maranhão, motivada pela 
experiência da vida acadêmica. Tendo assumido em 
novembro de 2015, atualmente leciona a disciplina de 
Microbiologia para os cursos de Ciências Biológicas, 
Medicina e Nutrição. Na universidade, Hivana realiza suas 
pesquisas no Laboratório de Farmacognosia 2 em parceria 
com a professora Denise Moraes, e possui colaborações, 
além das já citadas, com diferentes pesquisadores na 
própria UFMA, na UFPA, na UFRA, no Instituto Evandro 
Chagas, na USP e na Universidade Nacional do Litoral 
(Argentina).
 Dentre seus interesses de pesquisa atuais 
encontram-se: a técnica de DNA Barcoding em plantas 
e microrganismos; a caracterização de microrganismos 
por meio de abordagens “ômicas” (genômica, 
transcriptômica e proteômica) e da bioinformática. 
Além disso, a pesquisadora almeja investigar o potencial 
biotecnológico de microrganismos fotossintetizantes 
na síntese de produtos naturais, especialmente com 
ação antimicrobiana e larvicida. Hivana relata ainda 
que a prospecção de produtos naturais de plantas já é 
um campo de estudo bem estabelecido na UFMA, com 
especial atenção no RENORBIO e BIONORTE, porém 
pouco se conhece do potencial microbiológico da região 
para obtenção de compostos bioativos.
 No momento, a professora Hivana orienta duas 
alunas de Iniciação Científica e uma aluna na monitoria, 
todas do curso de Ciências Biológicas. Em relação a novos 
estagiários, a professora relata que está disposta a receber 
novos orientandos para as linhas de pesquisa atuais e 
novas. Os interessados devem entrar em contato pelo 
e-mail: hivana.barbosa@ufma.br.
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A beleza pode custar caro
A presença de substâncias tóxicas nos produtos 

de cosméticos

Um produto cosmético é qualquer substância ou mistura que 
sua utilização tem como objetivo limpar, perfumar, corrigir ou 
mudar a aparência de diversas partes externas do corpo. Apesar 

de estarem presentes na rotina de milhões de pessoas atualmente, há 
registros da utilização dos cosméticos em muitas das civilizações 
antigas as quais se tem conhecimento. No antigo Egito, por exemplo, 
a henna - extraída a partir das folhas de plantas da espécie Lawsonia 
inermis -  era bastante utilizada para pintar os cabelos. 

 A indústria de cosméticos, atualmente, conta com uma 
tecnologia mais moderna e tem se propagado 
cada vez mais. No entanto, apesar dessa 

popularização muitos de seus usuários não possuem 
conhecimento sobre os componentes de seus produtos 

e que alguns deles podem ser prejudiciais à saúde. 
Pensando nessa problemática muitos pesquisadores 
têm buscando conhecer esses ingredientes e quais 
níveis de exposição podem ser utilizados com 
segurança.  

 Um trabalho realizado por Soares e Nascentes (2013) buscou 
analisar as concentrações de chumbo em diferentes marcas e cores de 
batons e, nessa análise, o teor de chumbo variou em 0.27 a 4.54 µg/g. 
No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) limita 
em até 20 µg/g o teor de chumbo em produtos para os lábios e para 
os olhos. Dessa forma, podemos dizer que esse teor está dentro dos 
padrões estabelecidos? De acordo com a legislação, sim. No entanto, 
é importante pensar a longo prazo, pensar que além de serem usados 
durante vários dias, ainda são utilizados mais de uma vez em um só dia 
propiciando seu acúmulo no organismo. 
 O chumbo é reconhecido pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como um dos elementos químicos mais perigosos à 
saúde humana, podendo causar intoxicação aguda e crônica. No caso 
da intoxicação aguda, entre os principais sintomas estão as náuseas, 
dores abdominais e vômitos. A intoxicação crônica pode levar à perda 
de peso, apatia ou irritabilidade, vômitos ocasionais, fadiga e anemia. 
Em um trabalho realizado por Sneyers et al. (2009) os batons pareciam 
conter mais chumbo que qualquer outro produto e, uma vez que esse 
produto poder permanecer em contato com a pele ao longo de várias 
horas, há uma maior probabilidade de ingestão oral.  

 Infelizmente muitos dos produtos que consumimos possuem essa 
e outras substâncias que podem ser prejudiciais à saúde e que, de forma 
indireta, ainda podem chegar ao meio ambiente e contaminá-lo. Pensando 
nessa problemática, a ambientalista Annie Leonard criou em 2010 o projeto 
The Story of Stuff (A história das coisas) e produziu o The Story of Cosmetics 
(História dos Cosméticos), que tem como intuito informar os diversos 
problemas que estão relacionados ao uso de substâncias tóxicas na indústria 
cosmética. 
 Segundo a ambientalista, em 2009 laboratórios independentes 
identificaram a presença de formaldeído em produtos de banhos para as 
crianças. O formaldeído é uma substância que pode causar câncer e, mesmo 
assim, ainda é utilizado na indústria cosmética. Os perfumes, desodorantes 
e sabonetes podem conter ftalato de dietila uma substância tóxica que causa 
ruptura hormonal, podendo impedir a ovulação e a produção de estradiol, e 
contribuir para a síndrome do ovário policístico.  
 Podemos elencar inúmeros outros produtos que podem ser 
prejudiciais para a saúde humana e ao meio ambiente. E então podemos nos 
questionar: Quais são as opções alternativas para evitarmos o uso desses 
produtos? Atualmente existe o mercado de cosméticos naturais e orgânicos 
que estão livres de substâncias químicas, o problema é que alguns produtos 
são de difícil acesso devido os preços que podem ser bem elevados. É 
importante que o consumidor sempre procure se informar sobre o produto 
que está utilizando, isso inclui ler os rótulos e sempre pesquisar sobre os 
mesmos. 

Gabriela Cristina Fonseca Almeida
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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Patrimônio genético
Uma nova visão de conservação

Antonio Augusto Lima Teixeira Júnior
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Ao pensarmos em biodiversidade, nossa mente rapidamente nos 
induz a imaginar grandes florestas com flora e fauna bastante 
diversificada, paisagens exuberantes como a Amazônia, o 

pantanal, a floresta atlântica, dentre outros ambientes que sabemos 
que são considerados berços de biodiversidade e consequentemente 
grandes alvos para medidas de conservação. Porém, além de toda essa 
biodiversidade macroscópica, existem outros tipos de biodiversidade 
que podem e devem ser estudadas, estendendo assim nosso pensamento 

acerca de biodiversidade e aplicando-o também à base da vida, à 
molécula que contém as informações para todo e qualquer organismo 
vivo se desenvolver, o material genético. 

De acordo com a Convenção de Diversidade Biológica 
da ONU (Organização das Nações Unidas), a diversidade biológica 
se distribui em três níveis: ecossistemas, espécies e gene. Dessa 
forma, a genética desempenha um papel extremamente importante 
na homeostase da vida, visto que participa da formação, variação, 
comportamento e reprodução dos mais variados grupos. Logo, 
pensar em biodiversidade genética e conservação de seus recursos 
pode parecer estranho ou não soar tão bonito como as florestas 
citadas no primeiro parágrafo, porém, é a forma como as peças do 
nosso material genético se organizam que possibilita essa dança 
de peculiaridades entre as espécies. Portanto, diversidade genética 
deve ser considerada quando o assunto é elaboração de estratégias 
para a preservação da biodiversidade. >>



Basta pensar em Darwin e na seleção natural que 
podemos notar o quanto o patrimônio genético nos é importante. 
Indivíduos ou espécies mais bem adaptadas a um determinado 
meio, se sobressaem e tem sucesso reprodutivo, sendo assim suas 
informações passadas adiante através da hereditariedade. Essa é 
a chave que os cientistas têm em mãos, o entendimento de que 
as variações alélicas são importantes mecanismos para o sucesso 
evolutivo. Por exemplo, caso ocorram catástrofes ambientais, uma 
população altamente variável geneticamente tem mais chances de 
possuir um alelo que forneça informações favoráveis na adaptação 
à determinada mudança. Sendo assim, a perda de biodiversidade 
genética pode prejudicar os mecanismos evolutivos de um 
determinado grupo, consequentemente, a preservação de recursos 
genéticos tornou-se também alvo de conservação.  

Medidas de conservação do patrimônio genético vêm 
sendo adotadas por diversas nações, dentre as quais o Brasil 
está incluso. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
-  EMBRAPA, por exemplo, vem realizando medidas de 
conservação de recursos genéticos da Amazônia para pesquisa 
científica, tais como o Banco Ativo de Germoplasma, que visa 
conservar as diferentes espécies de Paullinia cupana var. sorbilis 
(Guaranazeiro), planta endêmica do Brasil. Diversos países têm 
adotado gigantescos bancos de armazenamento de informações 
genéticas a fim de possuir o máximo de dados sobre a diversidade 
alélica de determinada região, tais como o Canadá e os Estados 
Unidos, além do Brasil. Esses avanços nos bancos de dados 
genéticos só são possíveis devido a revolução nas tecnologias de 
sequenciamento do material genético, que possibilita a avaliação 

em alta escala da biodiversidade de espécies no mundo todo.
No Brasil, o acesso ao patrimônio genético nacional 

é protegido pela Lei nº 13.123/2015, fiscalizada pelo Conselho 
Nacional do Patrimônio Genético (CGEN), órgão deliberativo 
do Ministério do Meio Ambiente que gerencia todas as atividades 
voltadas ao patrimônio genético. As pesquisas na área da genética 
e os avanços na biotecnologia, diante do grande número de 
espécies em extinção, tem se mostrado uma luz no fim do túnel no 
que diz respeito a medidas de conservação, principalmente diante 
da possibilidade de se armazenar sequências do material genético 
de várias espécies, para realização de procedimentos como a de-
extinção. Entretanto, é importante ressaltar que a preservação em 
nível de ecossistemas é a principal e melhor via para a manutenção 
do patrimônio genético. A necessidade de não haver uma 
uniformidade genética é mais bem aplicada na natureza, sendo 
isto perceptível na evolução, que rendeu a terra uma riqueza e 
exuberância em diversidade genética incalculável, que hoje é 
ameaçada pelas ações antrópicas. Dessa forma, a conservação 
dos recursos genéticos precisa ser mais que o armazenamento de 
sequências gênicas, mas sim o conjunto de medidas, políticas e 
ações que assegurem a existência e continuidade de uma espécie 
preferencialmente na natureza, e não em cativeiros e laboratórios.
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Os vertebrados – grupo de animais cordados, compreendendo 
peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos - surgiram há 
aproximadamente de 560 e 525 milhões de anos com fortes 

indícios levando à “explosão cambriana”. Dentre as inúmeras teorias que 
levam a um possível “primeiro vertebrado”, muitas pautam-se que o mais 
antigo vertebrado seja o Myllokunmingia (um peixe Agnatha primitivo, 
que viveu no que hoje é a China, durante o Cambriano) ou o Haikouichthys 
ercaicunensis, um gênero de Craniata que também teria vivido durante 
a “explosão”. Ambos possuíam o plano básico do corpo dos vertebrados: 
notocorda, vértebras rudimentares, uma cabeça e cauda bem definidas, 
desprovidos do aparelho mandibular, ambos contavam apenas com 
um sistema de filtração rudimentar para se alimentar no leito do mar).
 Os vertebrados se diversificaram ao longo de milhões de 
anos para culminar na imensa variedade de criaturas vertebradas 
que vemos hoje em todos os ambientes do planeta. Vertebrados com 
mandíbula (gnatostomados) representam a maioria das espécies 

de vertebrados existentes.  O  surgimento  das  mandíbulas  nos  
gnatostomados foi um evento de grande importância na evolução 
dos vertebrados. Essa articulação permitiu ao grupo, tornar-
se predadores eficazes e, provavelmente responsável   por grande 
parte do seu sucesso posterior. Essa estrutura parece ter surgido 
de variações nos programas de desenvolvimento para a radiação 
dos vertebrados ancestrais, com base em planos de expressão 
corporal básicos compartilhados de alguns genes homeobox¹.
 Embora possa parecer um pequeno detalhe, a presença 
de mandíbula articulada levou à mudanças muito importantes na 
evolução dos animais. Todos os cordados compartilham quatro 
características únicas: um cordão nervoso dorsal oco, uma notocorda, 
fendas faríngeas, uma cauda pós-anal. Nem todos mantiveram esses 
recursos até a idade adulta, mas tiveram em algum momento durante 
o desenvolvimento. Acredita-se que as fendas faríngeas foram as 
responsáveis por dar origem à maxila articulada. Essas fendas, que em 
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Imagens: DNA in a microscopic view designed by Kjpargeter / Freepik e www.iconfinder.com
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A importância de uma novidade evolutiva na 
história dos vertebrados: o surgimento da mandíbula

Thalita Moura Silva Rocha
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

>>

Fontes: BRADLEY, J. et al. Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature, v. 487, p. 
59- 67, 2012.
TABERLET, P. et al. Genetic diversity in widespread species is not congruent with species 
richness in alpine plant communities. Ecology Letters, v. 15, p. 1439-48, 2012.                                                 
Genetic Biodiversity. In: Journal of Biodiversity, Bioprospecting and Development. 
Disponível em: < http://www.omicsonline.org/scholarly/genetic-biodiversity-journals-arti-
cles-ppts-list.php>. Acessado em: 12 de fevereiro de 2016.
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antepassados eram espécies de ‘guelras’ para filtrar alimento, teriam 
se desenvolvido nas mandíbulas móveis que conhecemos hoje. A 
predação de outros animais teria permitido aos gnatostomados 
a conquista de um novo tipo de comportamento para obter 
alimento. A troca de um tipo de alimentação filtradora para 
uma alimentação por predação acabou por abrir caminho para 
o surgimento de mecanismos mais complexos de ataque e fuga. 
 Evidências proporcionadas pelos avanços da biologia 
molecular, biologia do desenvolvimento e paleontologia culminaram 
na atual proposta da evolução da mandíbula por uma perda de 
fatores de transcrição homeobox sobre o primeiro arco faríngeo (de 
onde deriva a cartilagem da maxila). O que acontece é que alguns 
genes da família hox foram inibidos durante o desenvolvimento da 
mandíbula, apesar de que estes têm um papel intimamente ligado 
à formação da crista neural, que apresenta diversas populações de 
células essenciais para a formação de ossos da face e da mandíbula.
 Todas as adaptações morfológicas, fisiológicas, funcionais 
e adaptativas dos fenótipos, marcam grandes transições evolutivas, 

gerando maiores radiações adaptativas e impulsionando novas 
oportunidades ecológicas. O surgimento dessa “novidade 
evolutiva” conferiu uma grande vantagem a todos os vertebrados. 
E a medida que foi se desenvolvendo, a mandíbula influenciou 
desde o comportamento social até mecanismos evolutivos 
de defesa, aumentando a interação entre predador e presa.
 

Fontes: MALLATT, JON. Ventilation and the origin of jawed vertebrates: a new 
mouth. Zoological Journal of the Linnean Society, v. 117, n. 4, p. 329-404, 1996.
CERNY, ROBERT et al. Developmental origins and evolution of jaws: new inter-
pretation of “maxillary” and “mandibular”. Developmental biology, v. 276, n. 1, p. 
225-236, 2004. 

Glossário:
¹Genes homeobox: Os genes homeobox são conhecidos como genes 
controladores do desenvolvimento (do inglês “master control genes”), 
pois atuam no topo de hierarquias genéticas regulando aspectos essenciais 
da embriogênese, morfogênese e diferenciação celular de uma série de 
organismos dos mais simples aos mais complexos.
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Imagens: DNA in a microscopic view designed by Kjpargeter / Freepik e www.iconfinder.com

CRISPR 
O que é e como nos alimenta

Léo Nava Piorsky Dominici Cruz
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

A biotecnologia conta com inúmeras aplicações que a tornam 
uma poderosa aliada para o desenvolvimento científico nos 
mais diversos campos, como, por exemplo, a edição gênica. 

Edição gênica trata-se da alteração de uma sequência de DNA em 
genes de um determinado organismo, consequentemente alterando 
determinada(s) característica(s) do mesmo. Recentemente, uma das 
técnicas de edição gênica desponta como uma inovadora ferramenta 
para os mais diversos usos; trata-se da CRISPR, sigla para Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (Sequências 
Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente Interespaçadas). 
A tecnologia, derivada de uma forma de defesa das bactérias contra 
infecções, altera uma sequência de DNA de interesse “quebrando” 
alguns de seus nucleotídeos (blocos de construção de DNA e RNA) por 
meio de um RNA mensageiro (feito a partir da sequência de interesse), 
de RNAs espaçadores que ladeiam esse mensageiro e de proteínas 
nucleases1.

Devido à sua simplicidade e praticidade laboratorial, a 
tecnologia CRISPR/Cas9 (que utiliza a nuclease Cas9) tem sido 
extensamente explorada por pesquisadores, chegando a ocupar o lugar 
de outras metodologias de edição gênica, como as ZNFs (zinc-finger 
nucleases, ou nucleases dedos de zinco) e as TALENs (transcription-
activator like effector nucleases), que demandam mais tempo e recursos 
para serem executadas. Dentre os campos beneficiados por essa nova 
e revolucionária técnica encontram-se as terapias gênicas, a pesquisa 
acadêmica e a produção de alimentos, sendo a última campeã em 
pesquisas e produtos desenvolvidos com a tecnologia.

O emprego da CRISPR/Cas9 na agricultura tem sido feito 
especialmente para o desenvolvimento de vegetais geneticamente 
editados, dos quais inativa-se ou modifica-se a sequência de um gene 
de interesse, promovendo mutações que resultarão em modificações 
fisiológicas no organismo, claramente visadas pelos produtores 
agrícolas. Exemplos claros são as pesquisas desenvolvidas pela 
EMBRAPA Soja (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) na 
edição, por meio da CRISPR, de genes relacionados à sensibilidade 
hídrica de certas plantas, objetivando torná-las mais resistentes às 
alterações de temperatura e umidade e, com isso, reduzir as perdas 
na produção dessas espécies. Além dessas, centenas de pesquisas ao 

redor do mundo que visam o aumento da produtividade de plantas 
economicamente interessantes já estão em progresso.

Liderados por China e Estados Unidos, os resultados obtidos 
pela utilização da CRISPR/Cas9 na produção alimentícia vão desde um 
milho modificado, cujo grão possui maior teor de amilopectina2,  até 
um cogumelo que permanece consumível por mais tempo. A edição 
gênica em favor da medicina veterinária também tem contribuído para 
a produção de carnes, como o desenvolvimento de porcos resistentes 
à SRRS (Síndrome Reprodutiva e Respiratória de Suínos) por meio do 
desligamento do gene que codifica uma proteína que serve de receptor 
celular para o vírus causador da síndrome. Outras aplicações incluem o 
uso da técnica para o desenvolvimento muscular em ovelhas e a edição 
do genoma de células tronco de bovinos.

Deve-se ter em mente que organismos editados pela CRISPR/
Cas9 ou por qualquer tipo de edição gênica não são transgênicos, pois 
em seu genoma não são inseridos qualquer gene de outro organismo 
para que sejam expressos. Esse aspecto é um ponto crucial para a 
aceitação da técnica pelo público consumidor, uma vez que, apesar 
de estudos recentes confirmarem a não periculosidade de alimentos 
transgênicos, esses ainda são vistos com desconfiança e contestados 
por muitos. No caso de alimentos geneticamente editados, alteram-se 
apenas trechos de genes próprios do organismo, levando a mutações 
que poderiam ter ocorrido naturalmente devido a fatores ambientais. 
Dessa forma e em conjunto com a correta divulgação, espera-se que 
a edição gênica por CRISPR torne-se cada vez mais popular como 
uma forma “menos invasiva” de modificação genética para aprimorar 
a produção alimentícia, e que, num futuro próximo, aumente-se a 
frequência dos alimentos rotulados como produto geneticamente 
editado nas prateleiras dos supermercados.

>>

Glossário
¹Nucleases: Enzimas que clivam sequências de nucleotídeos rompendo suas 
ligações.
²Amilopectina: Molécula que, em conjunto com a amilose, compõe o polis-
sacarídeo amido, presente nos tecidos vegetais.

Fontes:
MAKAROVA, Kira S. et al. Evolution and classification of the CRISPR–Cas systems. Nature Reviews Micro-
biology, v. 9, n. 6, p. 467-477, 2011.
Genome Editing: TOOLS TO SUPPORT CRISPR/CAS9 APPLICATIONS. Disponível em: <http://docplay-
er.net/15679614-Genome-editing-tools-to-support-crispr-cas9-applications.html>. Acesso em junho de 
2016
EMBRAPA/TVNBR. Nova técnica facilita a edição de genomas. Direção: Diego Cavalcante. Produção: 
Eduardo Pinho. Programa de televisão. 25’59”. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=QM-
MRemw_F8c>. Acesso em agosto de 2016.
VOYTAS, Daniel F.; GAO, Caixia. Precision genome engineering and agriculture: opportunities and regula-
tory challenges. PLoS Biol, v. 12, n. 6, p. e1001877, 2014.
WANG, Zhongde. Genome engineering in cattle: recent technological advancements. Chromosome Re-
search, v. 23, n. 1, p. 17-29, 2015.
HALL, Stephen S. Editing the Mushroom. Scientific American, v. 314, n. 3, p. 56-63, 2016.
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Bromus interruptus (Hack.) Druce é uma planta angiospérmica da família das gramíneas (Poaceae), vista 
pela última vez na natureza em 1971. Atualmente sua existência é restrita a três pequenas populações 
introduzidas no Reino Unido, que não são capazes de se manter sozinhas. É considerada extinta na natureza 
pela lista vermelha da IUCN (desde 2011). Imagem: Tig (https://www.flickr.com/photos/tiggrx/).
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