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EDITORIAL

Notícia

Caros Leitores,
É com imenso prazer que apresentamos mais uma edição
do Boletim PET Bio. Dando continuidade sobre temática a
cerca do comportamento animal vamos apresentar artigo a
fim de conhecer um pouco mais sobre os insetos parasitoides
e seus instigantes comportamentos. Nossos agradecimentos
ao biólogo Lucas Pereira Martins pela revisão do artigo e as
importantes contribuições. No boletim também apresentamos
na sessão de ensaios uma diversidade de temáticas, desde
questões sociais importantes como o debate sobre assédio de
Mulheres na ciência, até a discussão de problemas ambientais
provocados pelo acúmulo de microplásticos em diversos
ecossistemas. Os leitores poderão também aprofundar sobre
uma nova abordagem das Ciências Biológicas, a Ecologia
Molecular e ou ainda conhecer sobre a linha de pesquisa do
Profº Nivaldo Figueiredo do Departamento de Biologia da
UFMA.
Boa Leitura!
Mayara Ingrid Sousa Lima
Tutora do Grupo PET BIOLOGIA/UFMA
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Mamíferos planadores? O Jurássico é cheio de surpresas
Ana Carolina de Araújo Butarelli
Gabriela Cristina Fonseca Almeida
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

P

esquisadores encontraram dois fósseis
em uma formação geológica Chinesa
chamada Tiaojishan, que podem mudar
a concepção que temos acerca dos antigos
habitantes da região durante o Jurássico. Os
fósseis (Fig.1) encontrados são esqueletos
quase completos com estruturas cranio-dentais
e impressões de peles preservadas de dois
mamíferos conhecidos como Euharamiyida.
A nova descoberta sugere que esses
animais realizavam voo planado, um tipo de
locomoção que só havia sido identificada em
três espécies de mamíferos da era Mesozoica: o
Volaticotherium antiquum, Maiopatagium spp.
e Vilevolodon spp. Os espécimes encontrados
- Arboroharamiya allinhopsoni - preservaram
vestígios de uma membrana (o patágio) que se
ligava à região do pulso e do tornozelo. Além
disso, foram identificados alguns detalhes de
padrão de pelos, bem como uma substância
carbonizada que se parece com restos de pele.
A descoberta também revelou que,
embora esses mamíferos compartilhassem
estruturas adaptativas similares para a
realização do voo planado, os Euharamiyida
possuíam falanges alongadas, mas metapodiais
relativamente curtos, o que justifica o seu tipo de
locomoção (Fig.2). O patágio em V. antiquum
parece ser maior e com pelos mais finos do que
em Euharamiyida, sendo a membrana desse
último, mais parecida com a dos mamíferos
da subclasse1 Theria - grupo onde estão

localizados os placentários2 e marsupiais3.
Além
das
características
surpreendentes acerca da locomoção
desses espécimes, foi possível descobrir por
meio da análise dos fósseis que a espécie
Arboroharamiya allinhopsoni possuía cinco
ossos no aparelho auditivo, sendo eles o
estribo, a bigorna, o martelo, o ectotímpano e
o surangular, representando a estrutura de um
primeiro ouvido médio de mamífero definitivo
conhecido. A aquisição dos ossos auditivos
nesse grupo está relacionada à formação da
articulação do maxilar dentário-esquamosal,
que permite um movimento de mastigação
posterior e, possivelmente, pode ter evoluído
independentemente das estruturas da orelha
média de monotremados e demais mamíferos.
Os Euharamiyida eram habitantes
de árvores e sua extinção foi, possivelmente,
causada pela mudança de florestas de
gimnospermas para um ecossistema em que as
angiospermas passaram a dominar o ambiente
terrestre durante a transição Jurássico-Cretáceo.
O novo registro aumenta a diversidade e a
disparidade de mamíferos jurássicos e apoia a
ideia de que uma grande radiação adaptativa4 de
mamíferos ocorreu no Jurássico Médio-Final.

Fonte: retirado e modificado de Hang et al. (2017)

Figura 2. Reconstrução do Arboroharamiya allinhopsoni
em movimento de deslizamento.

Fonte: retirado e modificado de Hang et al. (2017)

Figura 1. Fósseis encontrados na formação geológica
Tiaojishan.
Glossário:
Subclasse1: categoria taxonômica.
Placentários2: Mamíferos onde a nutrição e desenvolvimento do embrião ocorre por uma estrutura êmbrio-maternal denominada placenta.
Marsupiais3: Mamíferos que não se desenvolvem em uma placenta, mas em uma bolsa abdominal denominada de marsúpio.

Facebook
facebook.com/petbiologiaufma

Radiação adapativa4: Fenômeno evolutivo pelo qual se formam, em curto período de tempo, várias espécies a partir de uma mesma espécie
ancestral.

Fonte:
CURTIS, H. Biologia. 6 ed. Motivideo: Editora Médica. Panamericana, 952p., 2000.
HAN, G. et al. A Jurassic gliding euharamiyidan mammal with an ear of five auditory bones.
Nature. p. 1-18, 2017.
SPRINGER, M. et al. The origen of the Australasian marsupial fauna and the phylogeny affinities of
the enigmatic monito del monte and marsupial mole. The Royal Society, v. 265, p. 2381-2386, 1998.
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Olha o que você me fez fazer...

ENSAIO

Tanatose: por que alguns animais se fingem de mortos?
Gabriela Cristina Fonseca Almeida
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

A

tanatose consiste em um comportamento encontrado em artrópodes e vertebrados - incluindo nós humanos - e pode receber
diferentes nomes, como: “fingindo a morte”, “hipnose animal”, “imobilidade tônica” ou “estado cataléptico”. Na literatura,
muitos pesquisadores associam tal comportamento a um mecanismo de defesa contra uma eminente ameaça, como um
predador. É considerada uma estratégia de resposta defensiva quando todas as outras opções, como uma fuga, luta ou voo, fracassam.
A luta pela sobrevivência faz com que animais realizem performances que são dignas do Oscar, como é o caso da espécie
de gambá Didelphis virginiana e da serpente Heterodon spp. que, quando se deparam com a ameaça de um ataque de predador,
exibem posturas contorcidas com os olhos e bocas abertas. Além disso, eles urinam, defecam e secretam um fluido de mau
cheiro. Esses comportamentos são estratégias da presa de dar a impressão de que já está morta há um tempo, fazendo com que o
predador perca o interesse. É importante ressaltar que, embora as substâncias secretadas por esses animais desempenham papel
importante nas chances de sobrevivência, o seu cheiro não é idêntico ao da decomposição, mas ainda sim são altamente repelentes.
A posição do corpo do animal quando realiza a tanatose também é uma forma de dificultar a sua predação.
Por exemplo, a espécie de gafanhoto Criotettix japonicus estica seu corpo em três direções diferentes orientando uma
série de espinhos em uma posição elevada. A sobrevivência de animais em grupo que realizam a tanatose também
é observada. Um exemplo interessante são dos besouros da espécie Tribolium castaneum que, quando se fingem
de mortos na presença de outros besouros, sobrevivem melhor em comparação com quando eles estão sozinhos.
Além de mudanças comportamentais, a tanatose também pode vir acompanhada de mudanças fisiológicas
como a diminuição da frequência cardíaca e respiratória, além da redução de 0,6 ºC da temperatura corporal. Você,
caro leitor, pode estar se perguntando: por quanto tempo o animal deve permanecer no estado de tanatose? Bom,
embora pareçam inertes, os animais monitoram continuamente o meio ambiente processando informações, de
modo que a duração da tanatose seja avaliada quanto à percepção de risco contínuo e a oportunidade de escapar
Há algumas hipóteses que buscam explicar por que os machos de algumas espécies também se fingem de mortos
durante o ato nupcial. A primeira hipótese defende que o ato de “fingir-se de morto” é uma estratégia contra o canibalismo,
ou seja, é uma forma do macho não ser morto pela fêmea. No entanto, há outras evidências que mostram que a tanatose
não se restringe a um comportamento de “antipredação”, podendo também ser uma estratégia adaptativa nupcial masculina.
O macho da espécie de aranha Pisaura mirabilis usa um comportamento notável que, para alguns pesquisadores, é
uma estratégia para evitar o canibalismo. Essa estratégia consiste em oferecer algo para a fêmea, como por exemplo uma presa,
caso ela aceite o “presente” o macho inicia a transferência de esperma enquanto ela se mantém ocupada consumindo seu
“brinde”. Durante o acasalamento, a fêmea interrompe a copulação e o macho pode fingir-se de morto e mais tarde continuar
o coito quando a fêmea retomar sua atenção para o presente. Isso pode acontecer várias vezes durante um acasalamento.
Nesse contexto sexual a tanatose pode estar relacionada com o sucesso reprodutivo e não necessariamente
como uma estratégia de sobrevivência. Isso acontece porque durante a cópula, as fêmeas resistentes podem tentar
escapar com o “presente” e, como consequência, a copulação não seria bem sucedida. Sendo assim, os machos
que realizam a cópula com interrupções, ou seja, que realizam a tanatose, aumentam a chance de continuá-la,
garantindo que o ato sexual tenha uma duração mais prolongada ganhando vantagem na competição entre espermas.
Apesar de ser conhecida em muitos grupos, ainda são necessários mais estudos para que se possa compreender
melhor se a tanatose é, por exemplo, um traço comportamental que apresenta variações fenotípicas e é usado facultativamente
em circunstâncias específicas ou se há outras circunstâncias que desencadeiam tal comportamento nos animais.

Referências:
HANSEN, L. S. et al. Thanatosis as an adaptive male mating strategy in the
nuptial gift–giving spider Pisaura mirabilis. Behavioral Ecology, v. 19, n. 3,
p. 546–551, 2008.
ROGERS, S. M.; SIMPSON, S. J. Thanatosis. Current Biology, v. 24, n. 21, p.
1031-1033, 2006.
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ENSAIO

Algoritmos e genes:
o papel dos organismos
digitais nos estudos de
evolução
Imagem: Freepik

Léo Nava Piorsky Dominici Cruz
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
ecológicas, como parasitismo e até comportamento social já
foram desenvolvidas por meio dessa abordagem computacional.
A autorreplicação dos organismos digitais pode ser
comparada à divisão binária de células e microrganismos unicelulares,
entretanto, ao longo do desenvolvimento de várias gerações (e das
pressões seletivas3), nada impede que esses “micróbios digitais” atinjam
maiores níveis de complexidade, conforme desenvolvem novas interações
à medida que seus genes sofrem mutações. Essas mutações podem ser
implícitas, quando originam-se de falhas no algoritmo de cópia (apenas
parte do genoma pode ser copiado ou o mesmo pode ser copiado em
duplicata, por exemplo) ou explícitas, no caso de mudanças nos genes
geradas por outros fatores (como inserções e deleções, cuja taxa pode ser
controlada pelo pesquisador). Assim como nos organismos biológicos,
tais mutações são a principal fonte de variação nos organismos digitais e,
assim como os primeiros, esses também são alvo de uma “seleção virtual”.
De certa forma, os organismos digitais podem ser
comparados a “vírus domesticados”, uma vez que esses programas se
desenvolvem em ambientes cujas variáveis são todas controladas pelo
pesquisador, permitindo simular a evolução de organismos biológicos
mediante a manipulação dessas variáveis (por exemplo: é possível
alterar a disponibilidade de recursos disponíveis para o crescimento
da população, ou adicionar fatores que influenciam na mortalidade
dos indivíduos). Naturalmente, nem todas as incontáveis variáveis
do mundo real foram previstas pelos programadores, entretanto, o
refinamento dos softwares acompanha as descobertas científicas,
proporcionando uma abordagem cada vez mais verossímil em relação
aos modelos biológicos e, consequentemente, legitimando essa
ferramenta funcional e inovadora para entender o fenômeno da evolução.

Glossário:
1: conjunto dos genes de um organismo biológico.
2: medida da aptidão de determinado genótipo ou gene baseada nas suas frequências
numa população.
3: fatores ambientais que favorecem certas características dos indivíduos em detrimento de outras.

Referências:
LENSKI, R. E. et al. Genome complexity, robustness and genetic interactions in digital organisms. Nature, v. 400, n. 6745, p.
661–664, 1999.
RAY, T. S. Evolution, ecology and optimization of digital organisms. Technical Report 92-08-042, Santa Fe Institute, Santa Fe,
NM, 1992.
WILKE, C. O.; ADAMI, C. The biology of digital organisms. Trends in Ecology and Evolution, v. 17, n. 11, p. 528–532, 2002.
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Imagem: Freepik

O mundo virtual integra-se cada dia mais rápido na
vida dos seres humanos, sendo facilmente percebido a qualquer
momento do cotidiano de uma pessoa comum, desde o despertar
com a notificação da agenda eletrônica até na volta do trabalho
para casa pela rota recomendada pelo aplicativo GPS (Global
Positioning
System- Sistema de Posicionamento Global) do
smartphone. Essa integração não acontece somente nas tarefas
cotidianas, mas também no universo da pesquisa científica
e, por incrível que pareça, nos estudos de evolução biológica.
A Teoria da Evolução de Darwin é a proposta mais aceita para
explicar a origem das incontáveis formas de vida conhecidas; contudo,
infelizmente, ela pouco se encaixa nas abordagens experimentais (ainda
que seja claramente observável), tendo em vista o tempo necessário para
o surgimento e acúmulo de mutações entre as gerações. Para contornar
esse entrave, desenvolveu-se uma nova e poderosa ferramenta: os
Organismos Digitais, programas de computador autorreplicantes
(em outras palavras, que podem copiar a si mesmos, multiplicandose) capazes de sofrer mutações e, consequentemente, evoluírem.
Com o desenvolvimento da computação ao final do século
XX, diversos pesquisadores voltaram sua atenção para os programas
de computador autorreplicantes (como os recém descobertos, à
época, vírus de computador), desenvolvendo-os, muitas vezes, em
forma de jogos como Darwin, de 1961, e Core War, de 1984. Porém,
somente com o desenvolvimento do software Tierra, pelo ecólogo
Tom Ray, que se percebeu a aplicabilidade de tais programas em
simular respostas evolutivas de organismos sob diferentes situações
ambientais, sendo algumas referências atuais o Avida e o EcoSim.
Cada organismo digital possui seu próprio “genoma1”, o
qual consiste numa série de instruções (programa) para copiar a si
mesma, originando um novo indivíduo. Os grupos de instruções
(algoritmo) por sua vez são análogos aos genes dos organismos
biológicos e seu valor adaptativo2 pode ser medido pelos recursos
computacionais obtidos por cada programa, ou seja, um “gene” é
vantajoso quando seus portadores ocupam um maior tempo de
CPU (Central Processing Unity/Unidade Central de Processamento)
ou dispõem de mais “espaço” na memória da máquina. Isso implica
numa competição entre os programas, mas outras interações

ARTIGO

Comportamento a
parasitoides: vil

Ingressou no curso de Ciências Biológicas da UFMA (modalidade Licenciatura) no segundo semestre de 2013 e entrou para o
PETBio em agosto de 2015. No PETBio organiza a frequência dos encontros do grupo e os eventos comemorativos, gerencia os
arquivos do PETBio e participa da comissão científica do boletim PETBio. Atualmente é estagiária do Laboratório de Ecologia e
Sistemática de Insetos Polinizadores e Predadores (LESPP) sob a orientação da professora Drª Gisele Garcia Azevedo. Também
realiza trabalho voluntário no Rotaract Club de São Luís. Suas áreas de interesse são Ensino de Ciências, Educação Especial, Ecotoxicologia e Ecologia.
Sua opinião sobre a importância do PET para a formação:“O PET é importante para meu desenvolvimento como aluna, profissional e pessoa. Aprendemos muito sobre biologia e educação, mas também aprendemos a trabalhar em grupo e a respeitas as
diferenças. O desenvolvimento da oratória, da escrita e leitura de diversos textos e em língua estrangeira tem papel importante na
formação acadêmica e para um diferencial profissional.”
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animal em insetos
lões ou mocinhos?

Predador, parasito e parasitoide ... qual a diferença?

É

necessário pontuarmos as diferenças entre predadores, parasitos e parasitoides, visto que usualmente há confusão entre
os conceitos. No entanto, suas definições estão muito claras na literatura e todos estes termos não se apresentam como
sinônimos um do outro. De acordo com Odum e Barrett (2014), existe uma dificuldade por partes de estudantes e da
população em geral abordarem objetivamente assuntos como, por exemplo, parasitismo e predação. Essa resistência
pode estar relacionada com uma aversão natural pelos organismos parasitas. De forma geral, veremos que estes
conceitos são exemplos de interação entre duas ou mais populações.
Mas, afinal, o que é um predador? Usualmente os predadores são maiores do que suas presas, podem exigir mais de um
organismo para completar seu desenvolvimento e matam esses indivíduos. Em contraste, um parasito é um organismo geralmente
menor que o hospedeiro, e um único indivíduo não leva esse hospedeiro a óbito. Os parasitos podem completar seu ciclo de vida
em um único hospedeiro, ser de vida livre e não parasitar durante parte de sua vida ou ter um ciclo de vida envolvendo diferentes
espécies hospedeiras (GALLO et al., 2002; PARRA et al., 2002,).
Os parasitoides são insetos, os mais comuns pertencem às ordens Diptera1 e Hymenoptera2, que colocam seus ovos
dentro ou sobre outros insetos e se alimentam dos tecidos de seus hospedeiros até se tornarem adultos. Dependendo da espécie,
podem atacar diferentes estágios do hospedeiro - ovos, larvas, pupas ou adultos (HARVEY, 2005; TRIPLEHORN; JOHNSON, 2005;
van APHEN, 1980). O termo “parasitoides” foi introduzido em 1913, mas apenas nos últimos vinte anos se tornou mundialmente
aceito (PARRA et al., 2002).

>>

ARTIGO
Fig 1. Ilustração do desenvolvimento de um inseto parasitoide. Modificado de Christine Fleming (site: http://buzzhootroar.com/parasitoids/)

Na literatura são conhecidas nove categorias do parasitismo, sendo elas: parasitoide primário, hiperparasitoide (ou parasitoide secundário), endoparasitoide, ectoparasitoide, multiparasitismo,
superparasitismo, autoparasitismo e cleptoparasitismo. Alguns desses conceitos serão bem explanados durante o artigo, outros serão
apresentados nesse tópico, pois serão, posteriormente, importantes
na compreensão dos outros assuntos. Veremos que o principal enfoque será dado aos insetos parasitoides, suas condições de alimentação, estratégias comportamentais e desenvolvimento
O parasitoide primário se desenvolve em um hospedeiro não previamente parasitado. O hiperparasitoide se desenvolve
em um outro parasitoide, ou seja, ele é um parasitoide de um outro
parasitoide. (GALLO, 2002; PARRA et al., 2002). Os parasitoides em
que o macho e a fêmea possuem hospedeiros diferentes são chamados de heterônomos. Um fenômeno muito interessante que ocorre
nesses organismos é a poliembrionia. Esses casos ocorrem quando o
adulto coloca um único ovo por hospedeiro, o qual, posteriormente,
divide-se em muitas células, cada uma desenvolvendo-se independentemente formando diversos embriões a partir de um ovo parasitado (PARRA et al., 2002).

A classificação dos parasitoides em coinobiontes e idiobiontes está relacionado com a forma de exploração de suas presas.
Os idiobiontes injetam veneno antes da oviposição que paralisa permanentemente a sua presa. Sendo assim, o hospedeiros parasitados
não se alimentam ou crescem, de forma que o desenvolvimento da
progênie depende da qualidade e quantidade de recursos disponíveis
no momento da oviposição (HARVEY, 2005; OTTO, MACKAUER,
1998). Nessas circustâncias, a fêmea precisa escolher muito bem a sua
presa, para que possa garantir o desenvolvimento de sua prole. Essa
escolha pode se basear no tamanho corporal do hospedeiro, na qual
as presas maiores podem ser consideradas de melhor qualidade por
conterem mais recursos para seus descendentes do que as presas de
menor tamanho (ASKEW; SHAW, 1986; GALLO, 2002; PARRA et al.,
2002; VINSON, 1988).
No entanto, o tamanho da presa pode não ser um parâmentro confiável, uma vez que os hospedeiros maiores podem já estar na fase onde sofrem alterações morfológicas e fisiológicas, como a
escletização da cutícula e a diferenciação de partes do corpo, como a
formação das asas, apêndices e as antenas, inibindo a taxa de consumo e digestão pelas larvas parasitoides (ASKEW; SHAW, 1986; GALLO, 2002; VINSON, 1988). Logo, os hospedeiros pupais maiores, mas
mais velhos, podem ser menos adequados para desenvolvimento da
progênie do que os hospedeiros menores e mais jovens.
Os idiobiontes, geralmente, produzem ovos maiores por
unidade de massa corporal em comparação com os coinobiontes,
além de produzirem pequenos números de ovos anidrópicos - apresentam alto teor de glicogênio, lipídios e proteínas que são utilizadas no desenvolvimento embrionário. Esses organismos também são
chamados de “sinovigênicos”, isso quer dizer que seu estoque de ovos
não é limitado durante a fase adulta, ou seja, não apresentam quantidade fixa de ovos que podem ser produzidos pelas fêmeas (JERVIS;
ELLERS, HARVEY, 2008, JERVIS et al., 2008).

Fig 2. Imagem ilustrando a poliembrionia. Modificado de Christine Fleming (site: http://buzzhootroar.com/parasitoids/).

Os insetos conhecidos como autoparasitas são parasitoides que parasitam indivíduos da própria espécie, como por exemplo a
espécie de vespa Coccophagus scutellaris, no qual o macho é parasitoide obrigatório da fêmea. A classificação dos parasitoides ainda pode
ser de acordo com a forma de exploração de suas presas. Nesse caso,
são conhecidas duas categorias: coinobiontes e idiobiontes (GALLO,
2002; PARRA et al., 2002).
Esse artigo de revisão tem como objetivo trazer conhecimentos acerca dos insetos parasitoides. Em outros tópicos serão
explanados mais profundamente algumas categorias já citadas nessa
sessão. Busca-se compreender as estratégias reprodutivas, formas de
obtenção de recursos, seu papel ecológico, além de diferenciá-los de
outros organismos.
Desenvolvimento de imaturos:
Coinobiontes x Idiobiontes
Os ovos, a hemolinfa das larvas, tecidos ou conteúdos
da pupa (dependendo do estádio a qual a pupa se encontra ao ser
atacada) são ricos em proteínas, vitaminas essenciais e sais. Esses nutrientes são ingeridos durante a alimentação do hospedeiro e, posteriormente, são dividido em moléculas mais simples no intestino e/ ou
hemolinfa, sendo depois absorvido, translocado e utilizado em tecidos dos parasitoides. Todos esses compostos são importantes para a
manutenção metabólica e reprodução dos parasitoides.
8
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O grupo dos coinobiontes atacam os hospedeiros e estes,
mesmo após o parasitismo, continuam a se alimentar e crescer. Nesse
caso, a qualidade do hospedeiro irá depender da sua taxa de crescimento após o parasitismo, do seu tamanho no momento da eclosão
dos parasitoides e da sua imunidade (BUKOVINSZKY et al., 2009;
HARVEY, 2005). Os ovos da maioria dos coinobiontes são pequenos em relação ao tamanho da fêmea adulta, permitindo que sejam
injetados rapidamente na presa, mas são deficientes em gema. Dentro dos tecidos do hospedeiro, os ovos começam a absorver fluidos,
como por exemplo proteínas (JERVIS; KIDD, 1986).
Os insetos parasitoides que colocam seus ovos na parte
externa da cutícula dos seus hospedeiros são chamados de ectoparasitas. As larvas dos ectoparasitas perfuram a cutícula do hospedeiro
e absorvem os seus fluidos para se alimentarem. Os indiobiontes são
quase exclusivamente ectoparasitas, isso porque praticamente todos
os recursos necessários para o desenvolvimento já se encontram no
ovo (JERVIS et al., 2001; JERVIS; MOE; HEIMPEL, 2012).
Contrariamente, os denominados de endoparasitas
ovopositam diretamente nos fluidos corporais do hospedeiro onde as
larvas se alimentam e se desenvolvem. Os coinobiontes são principalmente endoparasitas. Por quê? Vimos anteriormente que seus ovos
são deficientes em gema e essa estrutura é responsável pela síntese e
absorção de proteínas, sendo assim, é necessário obter esses recursos
de uma outra forma. Logo, nesse grupo durante o desenvolvimento
embrionário há a formação de uma membrana extraembriônica que

Como as fêmeas parasitoides
localizam suas presas?
As fêmeas parasitoides realizam uma verdadeira “missão”
para garantir o sucesso de sua prole. Isso acontece porque não é tão
simples encontrar hospedeiros, uma vez que muitas espécies não
estão uniformemente dispersas no ambiente, estando, em geral, em
grupos de tamanhos variados nos ambientes. Dessa forma, a fêmea
parasitoide, que possui uma vida adulta curta, precisa dividir seu
tempo em diferentes fragmentos para potencializar o número de
descentes que ela pode produzir. As fêmeas necessitam encontrar
um fragmento com hospedeiros disponíveis, localizar o hospedeiro
dentro desse fragmento e identificar os que serão vantajosos para o
desenvolvimento de sua prole (van ALPHEN; BERNSTEIN, DRIESSEN, 2003).
Para compreendermos as estratégias utilizadas na identificação das presas, é necessário falarmos sobre as estruturas morfológicas que são responsáveis pela percepção de cheiro e sabor nesses
organismos. Os insetos possuem uma grande variedade de órgãos
dos sentidos. De forma geral, esses órgão externos são compostos por
um complexo receptor formado por uma cutícula, uma célula sensorial (ou grupo de células sensoriais) e a as células quitinogênicas
associadas que são chamadas de sensilas, os quais estão localizadas
nas antenas dos insetos (MARQUES, 2012).
Os sentidos para cheiro e sabor são estimulados por meio
de odores em alta concentração, podendo ser por substâncias gasosas, no caso dos odores, e soluções superficiais, no caso do sabor.
Dessa forma, fala-se em “quimiorrecepção de contato”, ao invés de
“gosto”. É importante ressaltar que há diferença na região do sistema nervoso onde os dois sentidos são processados. Os receptores
olfativos ligam-se a neurônios que terminam nos lobos antenais no
cérebro, enquanto que os axônios dos quimiorreceptores de contato direcionam-se ao gânglio nervoso do segmento do corpo onde se
encontra o receptor (MARQUES, 2012). Logo, as fêmeas parasitoides
utilizam os órgãos sensoriais para a percepção do ambiente.

A natureza e a concentração do estímulo fornecem informações sobre as espécies hospedeiras presentes e a densidade de
hospedeiros no fragmento, ou sobre a presença de competidores, inimigos naturais como hiperparasitoides ou predadores (HOLLER et
al., 1994; JANSSEN et al. 1995). As informações são possíveis de se
obterem devido os parasitoides injetarem feromônios de marcação,
originários da glândula de Dufour, no hospedeiro. Esses feromônios
são específicos a nível da espécie, dessa forma é possível que se possa detectar a presença de ovos ou larvas de outra fêmea dentro do
hospedeiro. Essas substâncias químicas, aparentemente, se difundem
através dos tecidos hospedeiros e podem ser detectadas não apenas
por outras fêmeas, mas também por sua progênie (HOLLER; BARGEN; VINSON, 1993, HOWARD; BAKER, 2003).
Na literatura há alguns modelos que buscam explicar como
os insetos parasitoides, a partir dessas informações, distribuem seu
tempo entre as diferentes localidades de forrageio. Existem dois mecanismos que buscam explicar essa relação. Quando as pistas aumentam a possibilidade do parasitoide permanecer no fragmento é
chamado de mecanismo incremental, enquanto que quando as informações diminuem essa probabilidade são chamados de mecanismo
decremental (WAAGE, 1979).
O mecanismo incremental integra os diferentes tipos de
informações disponíveis. As substâncias que são produzidas pelos
hospedeiros definem inicialmente a atratividade de determinado
fragmento, onde os parasitoides podem, progressivamente, passar a
se ambientar naquele local. A permanência ou não é uma resposta
a estimulação das substâncias. A cada oviposição os parasitoides se
motivam a permanecer no local e continuam a procura por outros
potenciais hospedeiros. Enquanto essa capacidade de resposta for superior a um determinado limite, os parasitoides irão permanecer no
fragmento, caso contrário será abandonado (WAAGE, 1979).
No mecanismo decremental as respostas às substâncias
produzidas pelos hospedeiros diminuem a cada oviposição. Este
mecanismo é adaptativo somente quando esses insetos possuem
uma boa estimativa da disponibilidade inicial de hospedeiros, isso
porque o valor estimado de hospedeiros diminui a cada oviposição,
tornando o local escasso de recursos a serem utilizados. A partir dessas informações, pressupõe-se que a quantidade de hospedeiros não
está sendo afetada por competição ou outras causas externas, como a
mortalidade das presas (WAAGE, 1979).
Ambos os mecanismos ocorrem na natureza. A questão é:
qual mecanismo usar? De acordo com Iwasa e colaboradores (1981),
o mecanismo que os parasitoides irão usar dependerá da distribuição
dos hospedeiros. Os parasitoides que forrageiam por hospedeiros que
possuem uma distribuição agregada, ou seja, aqueles que possuem
alta variabilidade de hospedeiros por nicho, deve usar o mecanismo
incremental. Enquanto aqueles que buscam por hospedeiros distribuídos de maneira uniforme deve usar o mecanismo decremental,
pois cada oviposição implica em uma subsequente diminuição na
disponibilidade de hospedeiros.
Por fim, os sinais químicos emitidos pelas plantas que são
atacadas por herbívoros também se apresentam como uma forma de
detecção de presas. Como isso corre? Bom, sabe-se que as plantas
possuem compostos químicos que podem agir como atrativos, repelentes ou toxinas para os herbívoros. Dessa forma, os parasitoides
utilizam desses metabólitos que sã emitidos por plantas que foram
danificadas por herbívoro para a localização de microhabitats onde
podem haver presas (VINSON, 1979).
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permite a absorção de nutrintes pelo embrião (JERVIS et al., 2001;
JERVIS; MOE; HEIMPEL, 2012; PAPAJ, 2000).

Fig 3. Representação esquemática da estrutura geral do órgão olfativo do
inseto. Modificado de SANCHÉZ-GARCIA; VIEIRA; ROZAS, 2009.
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Forrageando em grupo: superparasitismo e multiparasitismo

deiro já parasitado pode esgotar o fornecimento de seus hemócitos,
aumentando a taxa de sobrevivência dos ovos (van ALPHEN; VISSER, 1990).
O número de leucócitos circulantes é maior nos hospedeiros superparasitados do que nos hospedeiros parasitados somente por um parasitoide. Proteínas e peptídios secretados por parasitoides imaturos
também podem impedir o crescimento e desenvolvimento de oviposições posteriores, como é o caso da espécie Copidosoma floridanum
que secreta proteínas tóxicas para larvas da espécie endoparasítica
solitária Glyptapanteles pallipes (UKA; HIRAOKA; IWABUCHI,
2006). Os parasitoides também podem causar estresses fisiológicos
no hospedeiro que lhes permitem monopolizar recursos críticos,
tais como tecidos ou oxigênio, e assim matar competidores (FISHER
1963; FISHER, 1971). Apesar de muitos problemas a serem enfrentados, ambas as maneiras de competição são importantes quando o
número de hospedeiro são escassos (van ALPHEN; BERNSTEIN,
DRIESSEN, 2003)!

As diferentes maneiras pelas quais os insetos podem
competir são bem conhecidas na literatura: o superparasitismo e
multiparasitismo. O superparasitismo ocorre quando o hospedeiro
é parasitado por parasitoides da mesma espécie. Por outro lado, o
multiparatisismo é o parasitismo de um hospedeiro por diferentes
espécies de parasitoides (BORGAN; HEINZ; CIOMPERLIK, 2002).
A competição pode ser dividida em duas grandes categorias: intrínseca e extrínseca. A competição extrínseca ocorre entre os adultos de
vida livre que buscam os hospedeiros, e a intrínseca é entre os parasitoides imaturos que se desenvolvem em ou dentro do hospedeiro
(HARVEY; POELMAN; TANAKA, 2013). O resultado dessa competição é, muitas vezes, a redução no tamanho dos parasitoides adultos
e, portanto, um efeito negativo sobre a condição física da prole (van
ALPHEN; BERNSTEIN, DRIESSEN, 2003).
O papel dos parasitoides no controle
Quando há uma diferença no intervalo
biológico
de tempo entre a primeira e segunda oviposição,
geralmente, os indivíduos da primeira oviO controle biológico é uma técnica que
posição vencem a competição (MORAES
“O conhecimento dos mecanismos consiste na regulação tantos de plantas
et al., 1990). O tempo está relacionado
com o estádio desenvolvimento das larde ação dos parasitoides são muito quanto de animais por meio de inimigos naturais. O termo foi usado
vas, por exemplo, em endoparasitoides
importantes para que técnicas sejam pela primeira vez em 1919 pelo pessolitários, as larvas de primeiro instar
possuem mandíbulas grandes que são empregadas no controle de praga. Muitos quisador Harry S. Smith, quando se
referiu ao uso de inimigos naturais
usadas para matar ovos ou larvas de
outros parasitoides (FISHER,1961; programas de controle biológico no mun- no controle de insetos-praga. No deHARVEY; GOLS; STRAND, 2009; SHI; do usam parasitoides como a principal senvolvimento de pesquisas que buscam utilizar os parasitoides no controle
LI; LI, 2004). No entanto, ainda não é
ferramenta para reduzir a popula- biológico, o conhecimento taxonômico é
claro como as larvas parasitoides de prirequisito principal para o seu incremento,
meiro instar conseguem detectar a presenção de insetos pragas”
pois é necessário estabelecer uma comunicaça de concorrentes. Pesquisadores acreditam
ção entre a espécie que será usada no controle e
que é improvável que esses encontros sejam aleao que se busca afetar (PARRA, 2002).
tórios, especialmente em hospedeiros grandes, uma
Falamos em outro tópico que os parasitoides utilizam esvez que o comportamento de busca ocorreria ao custo da
alimentação. Sugere-se que os imaturos utilizam produtos bioquí- tratégias para mediar os efeitos do parasitismo no crescimento do
micos internos que desencadeiam uma resposta comportamental ou hospedeiro e, para isso, são utilizadas uma série de fatores regulatófisiológica (HARVEY; POELMAN; TANAKA, 2013; HOLLER; BAR- rios, incluindo teratócitos, venenos, polidnavírus (PDVs) e partículas
semelhantes a vírus, que são injetadas no hospedeiro com o ovo duGEN; VINSON, 1993, HOWARD; BAKER, 2003).
Na busca em minimizar os efeitos da competição extrín- rante a oviposição. Esses fatores são produzidos por tecidos maternos
seca, as fêmeas parasitoides podem optar por permanencer no local ou por tecidos derivados do parasitoide imaturo ou de simbiontes
por mais tempo. Isso ocorre porque se uma fêmea ovipositar e logo associados (BECKAGE; GELMAN,2004; FAHTPOUR; DAHLMAN,
em seguida ir embora, ela deixa seus hospedeiros já parasitados dis- 1995; FLEMING, 1992).
Os teratócitos exibem várias funções, incluindo a regulaponíveis para outras fêmeas. Dessa forma, se outras fêmeas ovipositarem nesses hospedeiro, pode resultar em uma perda de prole devido a ção do crescimento do hospedeiro e imunossupressão (DAHLMAN,
competição entre as larvas, a menos que ela permaneça e compensas- 1990). As proteínas presentes nos venenos, em alguns parasitoides,
se a perda de descendentes superparasitando-se. Existem evidências contém enzimas que regulam as condições fisiológicas do hospedeipara esse comportamento em espécies das famílias Figitidae3 e Braco- ro. As proteínas e os peptídeos secretados pelosparasitoides imaturos
nidae4, mas ainda é desconhecido o mecanismo que leva as fêmeas a podem impedir o crescimento e desenvolvimento de agressores subficarem mais tempo, há indícios que os odores ou contatos físicos po- sequentes, pois essas substâncias são tóxicas para as larvas de uma
dem estimular a permanência do inseto naquela área (van ALPHEN; outra espécie (ASGARI; RIVERS, 2011; McBRIEN; MACKAUER,
1990; TILMAN; POWELL, 1992).
BERNSTEIN, DRIESSEN, 2003; VISSER et al., 1990).
O conhecimento dos mecanismos de ação dos parasitoides são
Além da competição com outras fêmeas, o sistema imunológico do hospedeiro também pode representar um problema a ser muito importantes para que técnicas sejam empregadas no controle
enfrentado. Quando os endoparasitoides ovipositam em seus hospe- de praga. Muitos programas de controle biológico no mundo usam
deiros, seus ovos ficam expostas à imunidade celular dele, assim os parasitoides como a principal ferramenta para reduzir a população de
hemócitos que tem entre suas funções a fagocitose, podem formar insetos pragas. No Brasil, o programa de controle biológico é o mais
uma cápsula multicelular envolvendo e matando o ovo parasitoide. amplo do mundo, que consiste no uso das vespas Cotesia flavipes e
Os parasitoides, geralmente, podem escapar do encapsulamento por Trichogramma galloi no controle da broca da cana-de-açúcar Diameio de um revestimento protetor ao redor do ovo ou por inibição do traea saccharalis, considerada a principal praga desta cultura (VIEL;
sistema imunológico do hospedeiro. Em hospedeiros onde não é pos- ALMEIDA; CARVALHO, 2007).
Ao contrário dos agrotóxicos, esta técnica é específica para
sível escapar por meio do encapsulamento, ovipositar em um hospeBoletim PETBio UFMA / nº 40 / Junho de 2017

Considerações Finais
O estudo da competição na comunidade parasitoide, o nicho e sua
estrutura tem sido objeto de estudo de muitos teóricos. No entanto,
muita informação ainda não é sabida devido à dificuldade em se observar interações entre parasitoides adultos e hospedeiros no campo.
Vimos que esses animais não são vilões e nem mocinhos, mas organismos que lutam pela sobrivência e buscas de recursos como qualquer outro bicho encontrado na natureza., mas buscamos aspectos
da competição em hospedeiros super ou multiparasitisados, mecanismos empregados por larvas, um pouco dos mecanismos fisiológicos
usados para paralisar a presa e o papel ecológico e até econômico desses insetos.

Glossário
Diptera1 - A ordem Diptera compreende moscas, mosquitos
e afins, é um dos grupos de insetos mais diversos, tanto ecologicamente quanto em termos de riqueza de espécies.
Hymenoptera2 - Ordem Hymenoptera de insetos que compreende as vespas, abelhas e formigas .
Figitidae3 – Família de vespas parasitoides.
Braconidae4 - Família de vespas parasitoides.
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os organismos-alvo sem impactar significativamente os aplicadores e
a qualidade dos alimentos produzidos. O controle biológico também
é essencial quando os métodos convencionais não funcionam adequadamente (CAMPANHOLA; BETTIOL, 2003). No entanto, alguns
riscos estão associados ao controle biológico, como por exemplo, a
possibilidade de a introdução de um organismo controlador se torne,
em futuro próximo, uma praga por afetar a população-alvo ou afetar,
de forma direta ou indireta, outras espécies nativas.

Os movimentos antivacinais
ENSAIO

Uma ameaça à saúde pública

Ítalo Vinícius Cantanhêde Santos
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

A

s vacinas são uma das principais ferramentas para o combate dos mais diversos tipos de doenças, ficando
atrás apenas dos cuidados com higiene e do consumo de água limpa. Doenças que antes assolavam as populações humanas, com altos níveis de mortalidade, como a varíola, poliomielite, cólera, hepatite, gripe e
muitas outras, ocorrem agora em níveis muito baixos, ou em alguns casos inexistentes, nos quais estas doenças são
consideradas como erradicadas. Apesar dos evidentes benefícios resultantes da vacinação, vêm surgindo vários
movimentos antivacinas motivados pelos mais diversos ideais, mas que ameaçam igualmente a saúde pública.
Em outubro de 2018, a norte-americana Rebecca Bredow foi sentenciada a sete dias de prisão por
negar vacinação ao seu filho de 9 anos, declarando que o ato ia contra suas crenças pessoais. Notícias como essa
vêm se tornando cada vez mais comuns na mídia e levantam diversas questões acerca da natureza desses atos,
talvez a principal delas seja: O que levaria os pais a deixarem de vacinar seus filhos? Diversas são as causas relacionadas ao surgimento desse sentimento de aversão às vacinas, tais como as religiosas, morais, ideológicas, políticas e econômicas. Um exemplo prático de como esses aspectos influenciam na cobertura vacinal da população é o caso da vacina contra o papilomavírus humano (HPV) que tem como público alvo de imunização jovens
entre 12 e 16 anos, entretanto muitas pessoas evitaram a vacinação de seus filhos por acreditar que o fato do
adolescente estar vacinado os incitariam à prática sexual, já que o HPV é um vírus sexualmente transmissível.
A disseminação de notícias sem embasamento científico para afirmá-las também impulsionam o
surgimento e continuação de movimentos antivacinas, um exemplo muito famoso é a conhecida frase: vacinas causam autismo; essa afirmação começou a surgir a partir da publicação do trabalho de Wakefield em
1998, o qual relatava a presença do vírus do sarampo no trato digestivo de crianças autistas previamente
imunizadas contra essa doença através da vacina tríplice viral, entretanto o artigo não apresentou correlação direta entre os dois fatos. Apesar disso, a mídia apresentou os achados de uma forma sensacionalista, o
que levou milhares de crianças a deixarem de ser vacinadas contra sarampo, rubéola e caxumba do começo dos anos 2000 até os dias atuais. Apesar das extensas pesquisas desenvolvidas após a publicação do artigo de Wakefield, nenhuma correlação concisa foi encontrada entre vacinas e o desenvolvimento de autismo.
Fica claro que são diversas as fontes para o surgimento dos movimentos antivacinas sendo necessário
que se pense em maneiras efetivas para a resolução desse conflito que sejam eficazes para maior número de casos possíveis. A principal tentativa de solução que vem sendo utilizada é a vacinação obrigatória por parte do
estado, sendo que na maioria dos países desenvolvidos, diversas são as tentativas de aumentar as taxas de vacinação através do condicionamento do acesso a serviços públicos como educação, previdência social e saúde
às pessoas vacinadas. Esse tipo de abordagem levanta diversas discussões éticas e políticas, principalmente no
que diz respeito ao poder do estado sobre as vontades individuais dos cidadãos, entretanto, também é necessário
colocar na balança o bem comum sobre os interesses pessoais de cada um, já que a não vacinação afeta a todos.
A informação continua sendo uma das principais fontes de combate às ameaças advindas com esses movimentos, entretanto até mesmo a forma como a informação é passada precisa ser considerada. Estudos mostram que
pais que não tem interesse em vacinar seus filhos, quando são expostos a maiores informações sobre vacinação se tornam mais relutantes ainda, dessa forma é necessário repensar a forma como esse conhecimento está sendo transmitido, principalmente em relação aos médicos, que possuem papel fundamental na aceitação da vacinação por parte dos
pais. Além disso, é necessário que a importância das vacinas seja discutida na grande mídia de maneira mais acessível
e tangível ao público que pretende alcançar, ultrapassando as barreiras acadêmicas. Apesar desse crescente número
de pessoas contra as vacinas, a humanidade ainda depende delas para sua existência como a conhecemos e cabe a cada
um de nós como sociedade a responsabilidade da existência e uso dessa ferramenta que já salvou milhões de vidas.

Referências:
NYHAN, Brendan et al. Effective messages in vaccine promotion: a randomized trial. Pediatrics, v.
133, n. 4, p. e835-e842, 2014.
VASCONCELLOS-SILVA, Paulo Roberto; CASTIEL, Luis David; GRIEP, Rosane Härter. A sociedade
de risco midiatizada, o movimento antivacinação e o risco do autismo. Ciência & Saúde Coletiva, v.
20, n. 2, p. 607-616, 2015.
WAKEFIELD, A. J. et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive
developmental disorder in children. THE LANCET, v. 351, p. 637-41, 1998.
WOLFE, Robert M.; SHARP, Lisa K. Anti-vaccinationists past and present. BMJ: British Medical
Journal, v. 325, n. 7361, p. 430, 2002.
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Um ensaio sobre a natureza humana
O que nos faz diferente dos outros animais?

R

econhecer-nos como animais: sem dúvidas a concepção desta ideia foi um pequeno passo para o homem e
um grande passo para um primata. Isto porque não é
difícil para um Homo sapiens desavisado desconfiar da veracidade dessa afirmação. Basta nos olharmos no espelho para
notar que não possuímos presas, pelagem espessa ou uma
cauda pronunciada. No entanto, admitimos, desde Darwin,
ainda que a contragosto, que nosso passado aponta furtivamente para a natureza. Sim, somos animais!
Uma vez consolidada essa sentença, uma nova indagação surge para alimentar a peculiar pretensão humana
do autoconhecimento. Se somos animais, o que nos define,
então, como humanos? Infelizmente para os reducionistas,
essa não é uma pergunta fácil de ser respondida. Poderíamos argumentar que somos seres com inteligência racional.
Contudo, a capacidade lógica de resolução de problemas, a
expressão de emoções e a autoconsciência não são invenções
humanas: outros símios, golfinhos, elefantes e até mesmo o
cachorro que dorme na sua calçada já registraram a patente
de tais faculdades, possuindo-as em graus mais ou menos
perceptíveis.
É notório, entretanto, que nossa inteligência difere
da de outros animais por nosso potencial criativo, de consciência planejada e por nossa capacidade de improviso. Além
disso, nossa inteligência depende da linguagem, instrumento simbólico por excelência. A linguagem, por sua vez, configura-se como uma forte candidata a elemento separatista
entre homem e animal. Não pela retratação simbólica por
si, mas pelo valor comunicativo agregado à existência linguística. A linguagem nos permite abstrair e dar sentido a
nossas experiências. Além disso, através dela somos capazes
de intercambiar tais informações com outros indivíduos e
gerações, ponto principal de sua importância na nossa separação de outros animais. De nada adiantaria à espécie humana descobrir a agricultura, a microbiologia, a dinamite ou
a mecânica quântica se todas essas descobertas morressem
com os homens que as fizeram. Portanto, a capacidade de
passagem de conhecimento foi um fator crucial no processo
de hominização, apesar de não ser o único.

É importante destacar que a capacidade de transmissão de informações não agiu sozinha na criação daquilo que
é humano. A linguagem e a comunicação, juntamente com a
vivência em sociedade, nos permitiram refletir sobre o mundo e transformá-lo. Assim, o pequeno universo construído
pelos primeiros hominídeos que povoaram a Terra era um
arranjado de ferramentas, abrigos, utensílios de pedra e uma
refeição caçada para o jantar. Foi quando o homem deixou
de ser um completo refém da natureza e um novo ponto de
sua identidade humana surgiu: foi quando começou a construir cultura e a dinamizar suas relações sociais. E o homem
viu que aquilo era bom. E pintou figuras nas cavernas à sua
imagem e semelhança.
A cultura, por sua vez, pode ser entendida como
tudo que o ser humano produz ao construir sua existência, e
todas as transformações implicadas na elaboração do espaço cultural. Seu papel na hominização de nossa espécie está
intrinsecamente relacionado à capacidade de transmitirmos
tais propriedades intelectuais e de socialização (e essencialmente nossas atribuições culturais) às gerações que seguem.
A essa altura, o topo das árvores não parece mais tão atraente ou seguro quanto uma aldeia. A manutenção de sistemas
sociais originados em outros primatas (bem como a agregação de complexidade hierárquica e de relações indivíduo-indivíduo a esses sistemas) em conjunto com a modificação do
ambiente que o cerca promoveu ao ser humano a crescente
emancipação do meio natural à medida que sua dependência do “ecossistema social” incipiente aumentava.
O símio de aspecto indefeso, sem garras ou presas,
agora é sujeito de suas próprias criações. Um protagonista
na casa isolada, feita com suas mãos e machadinhas, e que,
além de tudo, é capaz de autossustentar seu sistema cultural
através da comunicação às gerações seguintes. O símio se
tornou homem, e o homem não tardou a criar os impérios,
as poesias, o ceticismo, os programas de auditório, e a desumanidade.

Kathryn Johnson/PINTEREST

Extra/ Papel de parede de Alfabeto

Juliana Mendes Sousa
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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LINHA DE PESQUISA

Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou o professor
Nivaldo de Figueiredo para apresentarmos um pouco das
linhas de pesquisa desenvolvidas por ele.

Juliana Mendes Sousa
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

O

Professor Doutor Nivaldo de Figueiredo iniciou
sua carreira acadêmica com a graduação em
Ciências Biológicas (licenciatura e bacharelado)
pela Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP,
Brasil (1983). Em seguida obteve o título de Mestre
em Biologia Vegetal ainda pela UNICAMP (1993) e
alcançou o grau de doutor em Ciências Biológicas pela
Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil (2003).
Seu primeiro pós-doutorado foi em Ecologia
e Conservação no Department of Wildlife Ecology
and Conservation (Departamento de Ecologia e
Conservação da Vida Selvagem) da University of
Florida (Universidade da Florida), UFL, Estados
Unidos, o qual foi concluído em 2007. Retornando
ao Brasil, iniciou o segundo pós-doutorado, desta vez
sobre Flora do Cerrado do Maranhão, no Instituto de
Botânica, IBT, em São Paulo, concluindo-o em 2013.
Durante a graduação desenvolveu trabalhos
na área de sistemática de fanerógamas porém concluiu
o curso com enfoque na ecologia vegetal. Deu
continuidade à pesquisa em ecologia durante o mestrado
e o doutorado, ocasiões nas quais defendeu a dissertação
intitulada “Estudo Florístico e Fitossociológico em uma
Floresta Mesófila Semidecídua Secundária na Estação
Experimental de Angatuba, Município de Angatuba-SP”
e a tese “Efeito de Borda na Estrutura e Regeneração de um
Fragmento de Mata Mesófila Semidecídua Secundária
- Município de Urbano Santos, MA”. O enfoque em
ecologia se manteve no primeiro pós doutorado e,

já no último, retomou a abordagem de sistemática em
seus trabalhos sobre a flora do Cerrado maranhense.
Atualmente o Prof. Nivaldo trabalha como
Professor Adjunto do Departamento de Biologia,
ministrando a disciplina de Sistemática de Fanerógamas
para a graduação. Em termos de pesquisa, desenvolve
projetos voltados principalmente para ecologia de
plantas de Cerrado, com enfoque em áreas de transição
e regiões fragmentadas. Em dois projetos atuais, “Fatores
determinantes da vegetação em áreas de transição
Cerrado e Floresta Amazônica: avaliação em escala
local” e “Caracterização fitogeográfica, distribuição
das espécies lenhosas e determinantes vegetacionais
na transição Cerrado/Amazônia”, o professor e seus
orientandos analisam a estrutura florística e a influência
de fatores físicos (tais como solo, clima e microclima)
no padrão de distribuição das espécies em regiões de
transição Amazônia-Cerrado. O segundo projeto é
realizado em parceria com o Programa de Pesquisa
em Biodiversidade da Amazônia Oriental (PPBio).
Como perspectivas de pesquisas futuras, o
professor Nivaldo objetiva, em parceria com outros
botânicos, tanto maranhenses quanto de outros estados,
iniciar um levantamento florístico completo das espécies
maranhenses. Segundo ele, a importância desse tipo de
atividade impacta não só a geração de conhecimento
estritamente para o meio científico, como também
reflete na preservação dessa vegetação. “Ninguém
preserva o que não conhece”, afirma o professor.

Aqueles
interessados
em
estabelecer
parcerias
ou
desenvolver pesquisas juntamente com o professor Nivaldo, podem entrar em contato através do e-mail n.figueiredo@ufma.br.
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Microplásticos: grandes problemas com partículas
(quase) invisíveis
Thalita Moura Silva Rocha
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Imagem: Howard Tamarisk by visualhunt

Os oceanos são os maiores corpos aquáticos do planeta e ao longo dos últimos anos atividades humanas têm afetado gravemente esse ecossistema. Quando se fala em proteção
ambiental e uso consciente de recursos naturais a poluição é
um tema bastante evidenciado. A poluição dos oceanos, ou
poluição marinha, trata-se da disseminação de substâncias ou
materiais prejudiciais, tais como resíduos agrícolas e industriais, partículas químicas, petróleo e o plástico nos oceanos. Na
maioria das vezes essa atividade é negligenciada e a utilização
de substâncias como o plástico está resultando em impactos
globais significativos sobre a vida selvagem e desgaste do meio
marinho. Estudos realizados na Universidade da Geórgia, nos
Estados Unidos, pelo National Center for Ecological Analysis
and Synthesis (Centro Nacional de Análise e Síntese Ecológica), liderado por Jenna Jambeck – engenheira, mostraram que
cerca de 4,8 a 12,7 milhões de toneladas métricas de resíduos
plásticos terrestres entraram no oceano apenas no ano de 2010.
Por mais útil que seja, o plástico é uma substância feita
para durar e que não degrada de forma significativa. No entanto, os danos causados pela poluição por plásticos já são muito
bem conhecidos. Um certo tipo de plástico, que não é amplamente reconhecido pelo público tem recebido maior atenção
– são os microplásticos que são partículas com menos de cinco milímetros de tamanho e que são oriundas de peças plásticas
maiores. Os plásticos, quando descartados inadequadamente, ao
chegarem na natureza, passam por um processo que resulta na
fragmentação em pequenas partículas e caracteriza a formação
de micropartículas danosas ao meio ambiente. Vieram recentemente à tona graças ao uso de micropartículas de plástico pela
indústria cosmética, principalmente em produtos de cuidado
pessoal, como sabonetes esfoliantes, creme dental e maquiagens.
Quantidades exorbitantes de micropartículas plásticas
já estão presentes nos ecossistemas marinhos. Essa poluição tem
duas fontes: primária e secundária. Os microplásticos de origem
primária tem diversas origens, incluindo os produtos de higiene pessoal e roupas e tecidos sintéticos. Cerca de 90% dessas
partículas podem ser retidas pelas plantas por meio de tratamentos residuais, mas a quantidade que não é retida é liberada no
meio marinho. A contaminação por microfibra¹ plástica é generalizada, com partículas encontradas nos seis continentes.

Os microplásticos de origem secundária, resultam da degradação de detritos macroscópicos presentes nos oceanos
grande maioria dos estudos revelam que os microplásticos de origem secundária são maioria absoluta nos oceanos.
Este tipo de material possui capacidade superior aos
resíduos plásticos maiores em absorver produtos tóxicos como
metais pesados, pesticidas e outros poluentes orgânicos, o que
torna os danos à biodiversidade maiores. Qual a gravidade dos
danos à saúde da diversidade oceânica? Plânctons² e pequenos
animais, por exemplo, se alimentam desse plástico contaminado e quando são comidos por animais maiores propagam a
contaminação até chegar no topo da cadeia... no homem. Em
artigo recentemente publicado pela National Geographic intitulado “More plastic, fewer oysters?” (Mais plástico, menos
ostras?), cientistas demonstraram que a capacidade reprodutiva de ostras têm sido reduzida pela metade, sendo afetada pela
acumulação de toxinas plásticas, visto que estes animais se alimentam de algas que bioacumulam com bastante eficiência
essas partículas e acabam absorvendo de forma mais eficiente
o produto. E se o acúmulo de toxinas oriundas dos microplásticos pode afetar a reprodução, é provável que afete também
outras funções biológicas dentro de muitas espécies marinhas.
Os fragmentos de microplástico já chegaram às extremidades mais distantes da Terra. Estudos com diatomáceas
mostraram que o gelo marinho do Ártico está contaminado com
esse composto. Sem dúvidas, uma tentativa de compreender a
extensão total dos danos que estes produtos causam é essencial.
Estimativas globais preveem mares contendo mais plásticos que
peixes. Elizabeth Brown Hornstein, diretora do programa Safina
Center Sustainable Seafood Program (Programa de Mariscos Sustentáveis do Safina Center) muito bem aponta: “As ninhadas de
plástico têm efeitos de longo alcance sobres os oceanos e é urgente que sejam tomadas medidas significativas para entender esta
questão”. As atitudes cumulativas de poluição no planeta possuem
consequências que já podem ser observadas no nosso cotidiano. É
extremamente necessária uma melhor avaliação e um olhar mais
apurado para as causas de descarte de resíduos no ambiente, pois
o resultado da negligência com os ecossistemas é irrecuperável.

Microfibra¹: a microfibra é um tipo de fibra sintética com diâmetro inferior a 10 micrômetros. É um material muito utilizado
pelas indústrias de limpeza e na confecção de malhas e tecidos.
Plâncton²: conjunto de microorganismos (unicelulares ou pluricelulares) fotossintetizantes que vivem em suspensão na água.

Referências: AVIO, C. G.; GORBI, S,; REGOLI, F.. Plastics and
microplastics in the oceans: From emerging pollutants to emerged
threat. Marine environmental research, v. 128, p. 2-11, 2017.
JAMBECK, J. R. et al. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, v. 347, n. 6223, p. 768-771, 2015.
LINDEQUE, P. The problem of microplastics in our marine environment. Science in Parliament, v. 73, n. 2, p. 3, 2017.
WALLER, C. L. et al. Microplastics in the Antarctic marine system: An emerging area of research. Science of the Total Environment, v. 598, p. 220-227, 2017.
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Mandacaru quando fulora na seca...
É um sinal que a chuva chega no sertão?
Jéssica Sousa dos Anjos
Gabriela dos Santos Amorim
Luann Brendo da Silva Costa
Eduardo Bezerra de Almeida Jr.

Ciências Biológicas/UFMA

P

rovavelmente você já ouviu um trecho da música Xote das Meninas: “Mandacaru, quando fulora na seca. É o sinal que a chuva chega
no sertão. Toda menina que enjoa da boneca. É sinal que o amor já chegou no coração”. Nessa música de Zé Dantas e Luiz Gonzaga,
os compositores relacionaram o tempo de floração do Mandacaru com a chegada da chuva no sertão. Será que faz sentido?
Os cactos, tendo o Mandacaru como um dos representantes, pertencem à família botânica Cactaceae, desenvolvendo-se desde o
porte herbáceo até o arbóreo, habitando principalmente locais áridos e semiáridos, caracterizados por um clima seco e com poucas chuvas.
A família contempla 176 gêneros e 2.233 espécies presentes em todo o mundo, sendo o Mandacaru, cientificamente conhecido como Cereus
jamacaru DC., uma espécie nativa da Caatinga brasileira e considerada por muitos como o cacto símbolo do Sertão.
A floração do Mandacaru ocorre em quatro períodos distribuídos um a cada mês, iniciando no final da estação seca e no
início da estação chuvosa. As flores permanecem abertas por exatamente três dias, sendo usadas como indicativo de chuvas
em lugares secos como o sertão brasileiro. Essas flores são noturnas e se abrem duas horas depois do pôr do sol fechando-se
cerca de cinco horas depois do amanhecer.
No nordeste do Brasil, a Caatinga abriga a maior diversidade de cactos, entretanto, podemos encontrar registros dessas plantas no Cerrado, Floresta Atlântica, Campo Rupestre e na Restinga. Para sobreviver em ambientes de clima
seco o Mandacaru precisa de adaptações, como um caule capaz de realizar fotossíntese e raízes superficiais e extensas que
possibilitam sua sobrevivência em meio à escassez de água, alta incidência de luz solar e elevada temperatura. Seu desenvolvimento em ambientes que possuem solos pedregosos e pobres em nutrientes é possível devido ao seu sistema fisiológico
que viabiliza seu crescimento permitindo uma maior eficiência no armazenamento e uso da água.
Uma das principais características que possibilita aos cactos o desenvolvimento e reprodução em condições de limitações hídricas
é seu metabolismo, chamado de Metabolismo Ácido das “Crassuláceas” (MAC, mais conhecido como CAM, sigla em inglês). Por possuírem
metabolismo CAM, ao contrário da maioria das plantas, os cactos abrem seus estômatos1 durante a noite, permitindo a concentração de dióxido de carbono (CO2) nesse período. Durante o dia, a planta utilizará o composto fixado na etapa anterior para dar continuidade ao processo
de fotossíntese. Assim, com o passar do dia - principalmente no período quente e seco - esses estômatos permanecem fechados, possibilitando
uma menor perda de água.
Além de ser considerado um indicador do início do período chuvoso, o Mandacaru também possui diversas utilidades na sociedade.
Estudos etnobotânicos2 citam seu uso na construção de cercas vivas, ornamentação de jardins, usos com aspectos mágicos ou religiosos, uso
do fruto na alimentação humana e animal e aproveitamento da raiz para confecção de chá para o tratamento de problemas renais, inflamação
e sinusite. Além disso, da madeira do caule lenhoso pode-se fazer colher de pau e ainda pode ser descrito como bioindicador de fenômenos
naturais.
Percebe-se então que a relação do brasileiro com o mandacaru não diz respeito somente a previsão do período seco e chuvoso, mas
também às diferentes formas utilizadas pela população para alimentação, forrageio, construção, ornamentação, desenvolvimento de tecnologias, usos medicinais e em hábitos mágicos religiosos. Devido a sua beleza única, o mandacaru é considerado um símbolo do Brasil, sobretudo
da região Nordeste. Agora, ao dançar e cantarolar esse belo xote, tem-se o conhecimento científico de que Zé Dantas e Luiz Gonzaga estavam
certos ao escreverem que o mandacaru, quando floresce, é o sinal de que virá chuva no Sertão. Então quando vir uma flor de mandacaru, já
prepara o guarda-chuva.
Glossário:
1: Estruturas presentes nas folhas possibilitando a transpiração e as trocas de gases
com o meio.
2: Estudo da relação entre os humanos e as plantas utilizadas por eles.
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ENSAIO

Evolução do sistema imune: uma breve história
sobre um dos mais sofisticados arsenais de
defesa da Terra
Juliana Mendes Sousa
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

O

processo de vacinação, a inflamação de uma acne e
a gripe que deixou seu vizinho de cama na semana
passada. O que todos esses eventos têm em comum?
A presença marcante de mecanismos imunológicos. O
sistema imune constitui um sistema de defesa fisiológica
contra agentes estranhos (sejam elas micróbios ou mesmo
provenientes do próprio corpo). De procariotos¹ a eucariotos², é possível observar respostas frente a situações patológicas em todos os organismos vivos, entre os quais os mamíferos se destacam como os detentores do mais alto grau
de sofisticação em termos de arsenal de defesa. Mas, afinal,
como ocorreu a evolução desses mecanismos ao longo dos
grupos de seres vivos?
Os procariotos inauguraram o “ramo de defesa
pessoal” através de enzimas e mecanismos de destruição
contra DNA exógeno advindo de infecções virais e, às vezes, da conjugação. O chamado sistema CRISPR (do inglês, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats ou seja, Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente Interespaçadas) é o responsável por
essa atividade de manutenção da integridade genômica³ de
bactérias e arqueias. Com o advento da célula eucariótica,
uma série de mecanismos adicionais surgiu e se popularizou atuando na conservação da homeostase4 , integridade
e sobrevivência dos organismos.
A capacidade de discernimento entre invasores e
aquilo que é próprio do indivíduo, ou seja, a diferenciação
entre o próprio e o não-próprio, foi um primeiro pequeno passo para uma célula e um grande passo para os eucariotos. Para os processos de alimentação em amebas e
flagelados e para a reprodução sexual de seres multicelulares, esse tipo de discriminação é imprescindível. A importância dessa diferenciação é refletida no surgimento, nos
primeiros peixes, do Complexo de Histocompatibilidade
Principal, o MHC, que constitui um elemento central no
reconhecimento e apresentação de antígenos próprios ou
externos para o sistema imune de vertebrados superiores.

Uma vez feito o reconhecimento de possíveis invasores, uma nova peça é adicionada no tabuleiro: as células
fagocitárias. A ação dos receptores celulares associados a
células com capacidade de fagocitar patógenos tornou-se
um arranjo tão popular que tipos celulares similares foram
conservados através da evolução. Atualmente são encontradas em todos os grupos, de invertebrados a vertebrados
e, de acordo com o grupo em questão, tais células recebem
diferentes denominações (amebócitos, hemócitos, celomócitos, granulócitos, monócitos e macrófagos).
Finalmente, o aparecimento de peixes ósseos e cartilaginosos representou um marco na história do sistema
imune. Foram com eles que surgiram os linfócitos e os anticorpos, ferramentas de alta especificidade que elevaram
progressivamente o nível de sofisticação da resposta imune
de anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os peixes possuem
somente um tipo de anticorpo, chamado imunoglobulina
M. Anfíbios anuros como o Xenopus apresentam 2, e os
mamíferos apresentam sete ou oito. Os linfócitos, por sua
vez, apresentam maior especialização em aves e mamíferos.
Contudo, um ponto importante a ser destacado é
que apesar de não possuírem tais mecanismos mais discriminativos, os invertebrados apresentam uma rica variação
de moléculas efetoras, capazes de provocar a morte de patógenos, e uma boa quantidade de moléculas sinalizadoras, que permitem a comunicação intercelular durante o
desencadeamento de respostas imunológicas. De maneira
análoga, a presença de componentes de maior sofisticação
não torna os vertebrados superiores independentes da atuação de mecanismos de caráter mais primitivo, como as células fagocitárias, por exemplo. Pelo contrário, a evolução
trouxe a diversidade, e com ela veio a combinação entre as
mais variadas linhas de atuação em uma rede intrincada e
interdependente de defesa contra patógenos.

Glossário
1. Procarioto: Organismos unicelulares sem delimitação mebranosa no material genético e sem
organelas membranosas no citoplasma. Representados por bactérias, arqueias e cianobactérias.
2. Eucarioto: organismos uni ou pluricelulares com núcleo bem delimitado por membrana. Possuem citoplasma compartimentalizado e são representados por fungos, protistas, animais e plantas.
3: Integridade genômica: refere-se ao genoma, ou seja, o conjunto de todo o material genético de um
organismo.
4. Homeostase: Condição de estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções
adequadamente para o equilíbrio do corpo.

Referências:
ABBAS, A. K. ; LICHTMAN, A. H. & POBER, J.S. Imunologia celular e molecular. 3a ed., Rio de Janeiro, Revinter, 2000, p. 486.
MADIGAN, M. et al. Microbiologia de Brock. 14a ed. Porto Alegre, ArtMed, 2016, p. 1160.
BUCHMANN, K. Evolution of innate immunity:clues from invertebrates via fish to mammals. Frontiers in Immunology. 5:459. doi: 10.3389/fimmu.2014.00459. Volume 5, Artigo 459.
2014
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Notícia

O ataque dos caranguejos gigantes!
Léo Nava Piorsky Dominici Cruz
Luis Henrique Pereira
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
Os crustáceos são animais marinhos muito populares, além de
muito apreciados em diversos lugares como itens de culinária. Fazem
parte desse grupo (Crustacea) os caranguejos, siris, camarões, lagostas,
caranguejos-eremitas, tatuzinhos de jardim e muitos outros; além
disso, ocupam os mais variados ambientes, sendo a maioria marinha,
outros de ambientes dulcícolas1 e alguns terrestres. Sendo assim, não
é de se espantar que exista também uma grande diversidade de papéis
ecológicos desenvolvidos por esses animais, podendo ser detritívoros2 ,
filtradores, herbívoros e predadores.
Este ano, foi adicionada uma nova espécie à lista de crustáceos
predadores: trata-se do Birgus latro ou caranguejo-dos- coqueiros
(Figura 1). Este crustáceo gigante (pode ultrapassar 1 metro de
comprimento!) e terrestre (pode se afogar se ficar em baixo d’água) na
verdade é um caranguejo-eremita que perde a concha na fase adulta
(pois seu abdômen torna-se rígido) e que está presente em algumas das
ilhas e atóis dos oceanos Índico e Pacífico. Por muito tempo, acreditavase que sua dieta consistia principalmente de cocos, os quais obtém
escalando as árvores (de onde vem seu nome popular), além de frutas e
outros materiais vegetais e animais em decomposição. Contudo, sabe-se
agora que esses não são os únicos itens na sua dieta.
Em expedição ao arquipélago de Chagos em 2016, o pesquisador
Mark Laidre testemunhou um ataque do caranguejo-dos-coqueiros a
um atobá-de-patas-vermelhas (Sula sula, Figura 2). A ave repousava
em um galho baixo até que, de súbito, um caranguejo aproxima-se,
vagarosamente, e quebra-lhe as asas com suas garras, imobilizando-a.
Em alguns instantes, outros caranguejos-dos-coqueiros se aproximam e
começam a disputar a presa, provavelmente atraídos pelo sangue. Ainda
que tenha sido seu primeiro avistamento, Laidre já havia encontrado
carcaças da ave em abrigos subterrâneos feitos por esses crustáceos,
apontando para a relação de predação.
Apesar do hábito de predação desses caranguejos sobre os
atobás-de-patas-vermelhas não ser muito conhecido, ele pode ajudar
entender a influência desses crustáceos nos padrões de nidificação
de aves marinhas em ilhas como as do arquipélago de Chagos. Essa
influência pode significar que os caranguejos do coqueiro são elementos
importantes nas comunidades terrestres de pequenas ilhas ou atóis,
sendo os “manda-chuvas” desses locais, por induzirem “medo” nessas
comunidades, ou seja, respostas defensivas por parte das mesmas.
Além da variação no padrão de nidificação, outra resposta
pode ser, segundo Laidre, o controle populacional dos caranguejos
jovens (muito menores que os adultos) por parte das aves em forma de
predação, evitando, assim, que cheguem à fase adulta, quando tornamse imensos e perigosos. Outra consideração importante apontada pelo
pesquisador, é a avaliação dos impactos do B. latro sobre as comunidades
de suas presas a partir do comportamento, abundância e composição
das comunidades dessas em locais de ausência do caranguejo, como
algumas ilhas antropizadas onde esse crustáceo foi extinto.

Figura 1. Caranguejo dos coqueiros, Birgus latro (créditos da
foto: D-Stanley via Visualhunt / CC BY)

Figura 2. Par de atobás-de-patas-vermelhas, Sula sula (créditos
da foto: Drew Avery via VisualHunt.com / CC BY)

Glossário
1: ambiente aquático com menos concentração
salina que o ambiente marinho; de “água doce”.
2: organismos que se nutrem a partir de matéria
orgânica morta.

Fonte:
LAIDRE, M. E. Ruler of the atoll: the world’s largest land invertebrate. Frontiers in Ecology and the Environment, v. 15, n. 9, p. 527-528, 2017.

18 Boletim PETBio UFMA / nº 40 / Junho de 2017
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Mulheres na ciência: assédio, medo e retaliação
Mairla Santos Colins
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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P

não é levada a sério e não saem satisfeitas com a apuração do ocorrido. Dessa forma, quase sempre, mulheres que sofrem algum tipo
de abuso desistem de denunciar, seja pela dificuldade de reunir evidências ou pela impunidade.
Infelizmente, as cientistas que superam esses casos e perseveram na academia continuam lidando com esses fatos. Na maior
parte dos casos relatados, todas as questões femininas que diferiam
das demandas exigidas aos homens, eram consideradas fraquezas.
Um estudo da Universidade de Yale aponta que físicos, químicos e
biólogos costumam ver favoravelmente os homens em detrimento
das mulheres em casos de contratações profissionais, mesmo que
possuam as mesmas qualificações e atribuições. Outra pesquisa publicada na revista Nature revela que cientistas candidatas a bolsas de
pesquisas precisam produzir 2,5 vezes mais para serem consideradas igualmente competentes aos bolsistas homens.
O fato de estar em um ambiente em que por vezes não há
respeito, tampouco representatividade, pode levar várias mulheres
à sensação de não pertencimento. Adentrar espaços majoritariamente compostos por homens, rechaçados de estereótipos de gênero e protegidos por uma legislação que não pune, desmotiva e
resulta na evasão. É preciso projetos que promovam a igualdade de
gêneros dentro e fora da academia, assim como uma legislação que
trate com seriedade casos de assédio e agressões sexuais na comunidade científica, a fim de erradicar a discriminação através de um
código de conduta relativa a assédio com leis e procedimentos que
identifiquem e orientem como prosseguir de forma clara e justa. Por
fim, não é nenhum pouco clichê reafirmar que deve prevalecer o
respeito e a compreensão que lugar de mulher é onde ela quiser.
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junho de 2017.
SUKEL, K. Addressing sexual harassment in science. Disponível em <http://bigthink.com/world-in-mind/addressing-sexual-harassment-in-science> Acessado
em: 13 de junho de 2017.
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ara várias mulheres, trabalhar como cientista, no campo ou
no laboratório, soa como um sonho realizado, porém, algumas situações transformam o tão almejado sonho em um
verdadeiro pesadelo. Isso se deve a um dos maiores obstáculos do
progresso feminino no mundo acadêmico: assédio sexual. Começam com elogios indiscretos, tentativas de aproximação, até chegarem a toques constrangedores não consensuais. Apesar do silêncio
de grande parte das vítimas, esse tipo de perseguição em ambientes
acadêmicos é uma situação mais comum do que se pode imaginar.
Em um relatório publicado no periódico “PLOS One”, a antropóloga da Universidade de Illinois, Kathryn Clancy, divulgou
um questionário online convidando cientistas a preenchê-lo relatando experiências com assédio e agressão sexual durante pesquisas
de campo. Ao todo foram 666 respostas, onde três quartos delas
eram de mulheres, entre elas antropólogas, arqueólogas, biólogas e
geólogas. Entre alunas de graduação ou pós-doutorandas, na maioria dos casos, os assediadores eram homens em cargos superiores.
A coautora do estudo, Katie Hinde, bióloga evolutiva na
Universidade de Harvard, relatou que uma das maiores preocupações é que tais abusos estão acontecendo com estagiárias, alunas
que estão no início da vida acadêmica e atos como esses podem
gerar a desistência na trajetória profissional dessas vítimas. A partir de dados de uma pesquisa realizada pela Revista Galileu nas
maiores universidades brasileiras foi visto que o número de alunas
graduandas é maior que o número de mulheres presentes no corpo
docente. Na área das biológicas, elas representam 61% dos alunos
e 44% dos professores, na física elas totalizam 21% dos estudantes
e 16% dos professores, já na química elas somam 56% dos alunos e
apenas 37% do corpo docente, sugerindo que em um determinado
momento da vida essas alunas abandonam o meio acadêmico. O
que leva a pensar, por que essas mulheres estão deixando a vida acadêmica? Há diferentes motivos, entre ele o assédio sexual.
A prevalência dos casos de assédio entre cientistas no campo
indica um problema bastante negligenciado onde as estagiárias são
desproporcionalmente vulneráveis. Porém, extrapolando esse espaço, acusações de assédio sexual, estupro e discriminação a mulheres
no meio acadêmico costumam ser administradas de forma interna
e altamente discreta, o que resulta em incentivos para o agressor,
encobrindo seu mau comportamento e silenciando as vítimas. Em
casos onde as mulheres relatam o que sofreram, a grande maioria
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pesar de a Ecologia (do grego oikos: “casa” e logos: “discurso, estudo”) ser bem conhecida e divulgada, as vertentes dessa disciplina ainda são pouco exploradas nos primeiros níveis do ensino
brasileiro e no nível da graduação, sendo ainda reservadas à discussão
em níveis de pós-graduação e especialização. Dessa forma, faz-se necessário o incremento do acesso dessas vertentes nos níveis introdutórios da
academia, proporcionando a maior aproximação e um melhor desenvolvimento de seus conceitos já nesses estágios. É com essa proposta que a
obra An Introduction to Molecular Ecology (Uma Introdução à Ecologia
Molecular), publicada pela editora Oxford Express vem apresentar uma
dessas vertentes: a Ecologia Molecular.
A Ecologia Molecular é uma área multidisciplinar na qual pretende-se elucidar questões ecológicas por meio de ferramentas de análise
molecular, ou seja, que se utiliza das
mais básicas unidades dos seres vivos
(as moléculas orgânicas) para chegar a
conclusões sobre tais questões. Embora
aparentemente sem relação, esse “casamento” entre as disciplinas da Ecologia
e Biologia Molecular pode e tem sido
bastante útil para tais fins. Exemplos
bem conhecidos desse sucesso são a
utilização de sequências de DNA para
diferenciar populações de um organismo e até mesmo diferenciar espécies
(esta última metodologia é conhecida
por DNA barcoding1) e compreender
melhor os organismos transgênicos2 e
Figura 1. An Introduction to Mo- seus possíveis efeitos nos ecossistemas
lecular Ecology, 2ª edição. Oxford naturais. Esses e outros inúmeros exemExpress.
plos recheiam o livro em seus 10 capítulos.
Objetivando apresentar a Ecologia Molecular de forma menos técnica e voltada a alunos da graduação, os autores Graham Rowe e
Trevor Beebee preocuparam-se em desenvolver os capítulos de forma a
abordar as mais básicas noções de Ecologia e Biologia Molecular (sem,
obviamente, desviar o foco da leitura), para então apresentar as diferentes
áreas dentro da disciplina. Além disso, em todos os momentos, são apresentados diversos exemplos de trabalhos publicados nessas áreas, os quais
são adequadamente referenciados para a posterior consulta pelo leitor. A
linguagem didática também facilita a leitura por parte do público ainda
inexperiente, proporcionando sua rápida compreensão.
Baseando-se na experiência da leitura da 2ª edição (Figura 1),
publicada 2008, pode-se afirmar que, de fato, a obra apresenta valor didático em compilar incontáveis trabalhos dentro do campo de estudo e

apresentar suas contribuições de
forma que não sejam lidos apenas por seus pares, mas também
pelos ingressantes nos estudos
de Ecologia e Biologia Molecular, que, de outra forma, teriam
pouca ou nenhuma oportunidade para conhecê-los. Sendo a
Ecologia Molecular um campo
multidisciplinar, o material contribui aproximando tanto a Ecologia dos leitores conhecedores Figura 2. An Introduction to Moda Biologia Molecular como esta lecular Ecology, 3ª edição. Oxford
Express.
dos leitores conhecedores da Ecologia, além de apresentar a interdisciplinaridade entre essas e outras disciplinas relacionadas, como a
Taxonomia, a Biogeografia e a Biotecnologia.
As primeiras duas edições foram publicadas em 2004 e 2008
respectivamente. Recentemente (2017), a obra ganhou sua 3ª edição
(Figura 2), contando com a participação adicional de Michael Sweet
como um dos coautores. Embora trazendo as mesmas temáticas em
seus capítulos, cada edição traz novos trabalhos como exemplos e,
consequentemente, novas técnicas estabelecidas e utilizadas e novas
conclusões sobre questões já discutidas. A segunda edição pode ser
adquirida em média por R$ 230,00, enquanto que a terceira por aproximadamente R$ 380,00 (ainda não disponível em lojas brasileiras até
o momento da submissão desse texto).

Glossário
1:
metodologia taxonômica que se utiliza da comparação entre sequências de DNA para distinguir
espécies.
2
: organismos que receberam artificialmente sequências de DNA exógenas, ou seja, que originalmente não integravam ao seu conjunto de genes.
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Macaco-prego, nome comum dado as espécies do gênero Sapajus, são primatas do Novo Mundo
encontrados por toda a América do Sul.
Fique ligado: Macaco-prego não são transmissores de febre amarela.
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