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Caros Leitores,
É com imensa alegria que apresentamos nosso primeiro boletim
do ano de 2017 que trás como tema o Comportamento Animal.
Nessa edição você terá a oportunidade de conhecer como as
mudanças climáticas podem afetar no comportamento de
diferentes espécies ou ainda aprender sobre comportamento
reprodutivo em aves e o mimetismo em borboletas. Temos
ainda, a alegria de apresentar uma entrevista com o Prof Dr
Carlos Martínez Ruiz que estará falando sobre seus trabalhos
com mastofauna no Maranhão.
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Medicina personalizada: pode a bioimpressão
auxiliar no implante de órgãos e tecidos
funcionais?

Por: Emilly Caroline dos Santos Moraes
Gabriela Florêncio da Silva
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

P

arece mágica, mas imprima braços, ossos, pele, tecidos, imprima ovários!
Essas são as perspectivas da bioimpressão. Cada vez mais real, essa
área da ciência que une médicos, biólogos e engenheiros têm trazido
diversas novidades e promessas de resultado para dar fim às enormes filas
de transplantes. A primeira impressora em 3D, criada em 1984, passou por
grandes revoluções e é uma das ferramentas mais promissoras da indústria e
ciência. Dessa forma, a bioimpressão – mecanismo pelo qual órgãos e tecidos
e vivos são impressos – promete revolucionar a medicina até meados de 2020.
Nesse sentido, já existem impressoras capazes de imprimir pele
humana. Jose Luis Jorcano, coordenador de um projeto inovador e
ainda em fase de aprovação, apresentou um vídeo descrevendo o passo a
passo para a produção do tecido. As bioimpressoras utilizadas no estudo
são compostas por supercomputadores e seus cartuchos, diferentes do
habitual, estão recheados de células e proteínas. Por conta disso, essa
prática exibe alguns aspectos importantes: 01 – a construção de pele
funcional capaz de substituir o uso de animais nos testes de fármacos e
cosméticos e 02 – auxiliar no difícil e longo tratamento de queimados.
Ainda sobre essa ótica, pesquisadores da universidade de Northwestern
apresentaram resultados promissores na reunião anual da sociedade endócrina
do ano passado. Os cientistas foram capazes de criar próteses ovarianas
por meio da bioimpressão. A impressora foi usada para produzir uma
bioprótese ovariana que posteriormente foi implantada em camundongos
que tiveram seus ovários extraídos. Os resultados demonstraram que os
camundongos foram capazes não só de engravidar, mas também de ter
uma cria saudável, amamentar e de manter o ciclo estral em equilíbrio.
Diante de todo esse sucesso, nasce a perspectiva de que em poucos
anos esses implantes sejam realizados em humanos com o objetivo de
reparar questões hormonais em mulheres que apresentam função ovariana
reduzida e/ou que sofrem com tratamentos de doenças e câncer. Esse
trabalho, assim como a impressão de pele funcional, abre um leque de
possibilidades para que a bioimpressão tenha aplicabilidade em outros órgãos
como rim, córnea e fígado, por exemplo, podendo reestruturar a forma
de encararmos os métodos de implante e transplante de órgãos e tecidos.
FONTE: LARONDA, M. M. et al. A 3D printed ovarian bioprosthesis restores estrous cyclicity and supports natural ovulation, live
birth and lactation. In: Endocrine Society’s
98th Annual Meeting and Expo, April 1-4,
2016-Boston.
JORCANO, J. L. et al. 3D bioprinting of functional human skin: production and in vivo
analysis. Biofabrication. n. 09, p. 1-13, 2016.
The Endocrine Society. Engineered ovary
implant restores fertility in mice. Disponível
em: <https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/tes-eoi033116.php>. Data de

acesso: 07.02.2017.
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Embora amplamente abordado por grandes poetas, cientistas, fisiologistas e músicos, o amor segue como um
dos temas que mais levanta dúvidas e questões. Palpitações, suor, tremor, insônia e ansiedade são alguns sintomas característicos de quem está apaixonado. Mas, será que todo esse conjunto de sintomas possui algum significado prático?
Que fatores teriam levado a fixação dessas características nos humanos? E será que o amor é mesmo importante? Nesse
cenário complexo, o que pode-se afirmar com segurança é que existem tipos e mais tipos de amor, e que estes foram
moldados ao longo das gerações. Assim, há o amor maternal, importante para fortalecimento do vínculo entre mãe e
bebê; amor fraternal, essencial no estabelecimento de relações interpessoais e bem-estar social e o amor romântico, considerado um comportamento ou estado essencial na reprodução, incluindo a escolha de parceiros e geração da prole.
Então, quais são os mecanismos responsáveis pelo apego a uma pessoa específica? Por que existem relacionamentos de longa duração e amores de verão? O amor, descobriram, é um evento completamente neuroquímico! A ciência
afirma que são ativadas as mesmas partes do cérebro que um vício – ou a falta dele. Nessa perspectiva, o amor faz com
que o nosso cérebro, os receptores e neurotransmissores envolvidos nesse processo apresentem características peculiares.
Além dos hormônios sexuais, a adrenalina é o primeiro neurotransmissor produzido pelo corpo, responsável pelos
sintomas físicos, como palpitações e tremores. Para entender melhor, eis um exemplo bastante simples: altas
doses de adrenalina são liberadas em situações de stress, exatamente para que você se prepare para algo inesperado,
“fly or fight” atacar ou fugir, responder ou não a mensagem da pessoa amada. Posteriormente a dopamina, serotonina e feniletilamina –substâncias mais liberadas durante um orgasmo – são produzidas fazendo com que o corpo relaxe e tenha uma sensação de prazer, exatamente igual aos estímulos causados por drogas como a anfetamina, por exemplo. Assim, quando o objeto amoroso se vai, essas combinações de neurotransmissores podem causar síndromes
de abstinência semelhante as crises de um viciado em drogas. Num segundo momento, a ativação dessas vias diminui
gradualmente e hormônios como a ocitocina são liberados em maiores quantidades, promovendo uma sensação de
confiança, bem-estar e formação de um vínculo emocional mais forte, constantemente associado ao amor verdadeiro.
Mas se todas essas questões são quimicamente reguladas, por que existem relações curtas e duradouras? A explicação para isso advém de uma teoria que explica que existem estratégias reprodutivas de curto e longo prazo localizadas num conjunto de táticas reprodutivas. Antes, acreditava-se que as mulheres sempre optassem por relações longas, a fim de ter alguém que as ajudassem no cuidado da prole, enquanto que os
homens se decidem por relações passageiras, visando somente a reprodução e deixando os cuidados com a prole a cargo das mães. Atualmente, a reformulação dessa teoria sugere que os indivíduos são capazes de analisar todas as condições socioambientais que os circundam e optar por um estilo de relacionamento, independente do sexo.
Outra questão importante: porque costumamos dizer que a paixão tem prazo de validade? Neurocientistas afirmam que tudo é uma questão de autopreservação e que o nosso corpo não é preparado para estar apaixonado o tempo inteiro. Um organismo constantemente apaixonado entraria em colapso, tendo em vista que as alterações causadas
pela paixão são muito intensas. Por isso, o corpo naturalmente reduz os níveis de neurotransmissores e endorfinas e
esse processo pode ser desencadeado para a liberação de oxitocina – quando toda a paixão se transformará em amor
– ou para a extinção total da paixão, sendo os dois processos influenciados por diversos fatores sociais e psicológicos.
Mesmo levando em conta todas essas questões, é muito difícil explicar o fenômeno da paixão e do amor, pois estes
agregam sentimentos, comportamentos e fatores modelados durante a nossa história evolutiva. Todas essas questões, biológicas e
sociaisfavorecemaformaçãodeparceiroseaaproximaçãodepessoasintimamenteligadaacondiçõesecológicas,sociaiseculturais.

Uma alternativa promissora para a mitigação do aquecimento
global
Ana Carolina de Araújo
Butarelli
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Belas, coloridas, amadas pelas crianças e integrantes de
diversos filmes que relatam a vida no fundo dos mares. Essas são
as famosas estrelas-do-mar (Fig. 1), animais invertebrados, exclusivamente marinhos e carnívoros que, apesar de familiares, são
criaturas únicas e cheias de particularidades quanto à sua anatomia e hábitos. Apesar de serem animais admirados por sua beleza
e delicadeza, por trás da exuberância de cores, formas e de sua
aparência inofensiva, escondem-se astutas e vorazes predadoras.
As estrelas-do-mar pertencem ao filo Echinodermata
(Equinodermos), mais especificamente à classe Asteroidea, pois
possuem um corpo móvel, achatado, em formato de estrela e com
simetria pentarradial, possuindo cinco braços que se projetam a
partir de um disco central, podendo medir entre 3 cm e 1 m. Os
equinodermos são dotados de um endoesqueleto calcário geralmente provido de espinhos ou espículas, o que dá o nome ao grupo
(do grego echinos: espinhos; derma: pele). Apesar das espículas
calcárias proporcionarem um esqueleto rígido, as estrelas-do-mar
são muito habilidosas e flexíveis quando necessário, conseguindo
se mover, girar seus braços e dobrar-se quando seu corpo encontra locais irregulares, como fendas em rochas ou outros abrigos.
Encontradas na maioria das costas marinhas, várias espécies de estrelas-do-mar vivem desde as linhas de maré até as profundezas, na areia e no lodo, locomovendo-se através de um sistema conhecido como ambulacral ou hidrovascular, que consiste em
uma rede de canais, espalhados pelo corpo, que se enchem de água
e permitem a locomoção. A extensão muscular desse sistema é conhecida como pé ambulacral e, no término do pé, a estrela-do-mar
apresenta uma ventosa, que permite a fixação da mesma em substratos para que ela possa se locomover e caçar as suas presas. Enquanto
os pés dianteiros promovem a locomoção, assim que a água adentra
os canais, as ventosas se desprendem do substrato e o animal segue
seu caminho. O termo “dianteiro” não se refere à parte da “frente”
do animal, já que a estrela-do-mar não possui cabeça e se move
para qualquer direção, mas sim ao sentido em que se locomove,
orientada por órgãos sensoriais localizados em torno do corpo.

As estrelas-do-mar são carnívoras e se alimentam
de moluscos (Fig.2), ostras, vermes, corais, esponjas e até de
outros equinodermos. Para que essas excelentes caçadoras
obtenham seu alimento, elas envolvem as presas com o corpo através da força dos seus braços e pés ambulacrários, exercendo uma pressão contínua, que ao fim de algum tempo
faz com que a vítima acabe cedendo. Elas são tão vorazes que
conseguem abrir as poderosas conchas de ostras e de mexilhões, envolvendo a vítima com os braços e posicionando-se
sobre ela, com a dobradiça da concha voltada para seu disco central. Em seguida, grudam os pés tubulares na concha
e puxam. Qualquer um que tenha tentado abrir um mexilhão, um marisco ou uma ostra com as próprias mãos sabe o
que significa uma batalha perdida. A força de um mexilhão
é impressionante. Mas, invariavelmente, ele cede à obstinada persistência de uma estrela-do-mar faminta. Seus pódios
(cada uma dos pés ambulacrais), apesar da aparência delicada,
uma vez agarrados às conchas são de uma tenacidade feroz.
O sistema digestório dos equinodermos, apesar de
completo, é simples. As estrelas-do-mar não conseguem mastigar os alimentos, por isso, para se alimentar, lançam o estômago
pela boca, situada no centro da superfície oral, que se encontra
direcionada para baixo. Quando lançado, o estômago envolve
a presa secreta enzimas digestivas, para que o alimento seja digerido e conduzido para as glândulas de absorção que se localizam no interior do animal. Após essa etapa externa, a estrela-do-mar coloca seu estômago para dentro do corpo e termina
o processo de digestão realizando a absorção dos nutrientes.
As estrelas-do-mar podem ser pequenas em suas dimensões, mas são grandes predadoras quando comparadas a
outros animais marinhos que são carnívoros. Elas podem predar mexilhões, que possuem cerca de 5 a 10 cm ou podem se
alimentar de carcaças de peixes mortos e até lulas, dependendo
do tamanho da sua fome. As coloridas, encantadoras e belas
estrelas-do-mar se tornam feras quando o assunto é comida.

Fontes: BARTELS, A.; ZEKI, S. The neural basis of romantic love. Neuroreport. n.17, v. 11, p. 3829-3834, 2000.
BORGES, M. O amor no cérebro. Princípios: Rev. de Filosofia. n. 38, v. 22, p. 1-11, 2015.
SHIRAMIZU, V. K. M.; LOPES, F. A. A perspectiva evolucionista sobre relações românticas. Psicologia USP. n. 24, v.
1, p. 55-76, 2013.
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Imagens: Pixabay e Química atualizada
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ENSAIO

Amor, cérebro e outras drogas: porque e o que
acontece quando nos apaixonamos

Fig. 1. Representantes das estrelas-do-mar (Asteroidea).

Fig. 2. Estrela-do-mar alimentando-se de um molusco.

Fontes: BARBEAU, M.a.; SCHEIBLING, R.e.. Behavioral mechanisms of prey size selection by sea stars (Asterias Vulgaris verrill) and crabs (cancer irroratus say) preying on
juvenile sea scallops (placopecten magellanicus (Gmelin)). Journal Of Experimental Marine Biology And Ecology, [s.l.], v. 180, n. 1, p.103-136, jul. 1994. Elsevier BV.
BEDDINGFIELD, S. D.; MCCLINTOCK, J. B.. Feeding behavior of the sea star Astropecten articulatus (Echinodermata: Asteroidea). Marine Biology, [s.l.], v. 115, n. 4, p.669676, abr. 1993. Springer Nature.
DOERING, P.. Reduction of Sea Star Predation by the Burrowing Response of the Hard Clam Mercenaria mercenaria (Mollusca: Bivalvia). Estuaries, [s.l.], v. 5, n. 4, p.310-315,
dez. 1982. Springer Nature.
MORISSETTE, S.; HIMMELMAN, J. Subtidal food thieves: interactions of four invertebrate kleptoparasites with the sea star Leptasterias polaris. Animal Behaviour, [s.l.], v. 60,
n. 4, p.531-543, out. 2000. Elsevier BV.
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ARTIGO

Superexploração e perda de habitats:
o comportamento animal frente aos
efeitos da fragmentação.

Thalita Moura Silva Rocha ingressou no curso de Ciências Biológicas da
UFMA (modalidade Bacharelado) no primeiro semestre de 2013 e entrou
como bolsista no PETBio em setembro de 2014. Atualmente é estagiária
no Laboratório de Ecologia Animal, onde desenvolve pesquisas na área
de ornitologia com ênfase em dieta de aves sob a orientação do Prof.
Dr. Carlos Martinez Ruiz. Dentre suas áreas de interesse destacam-se:
genética animal, zoologia, biodiversidade e conservação e ecologia de
populações.

A

população mundial têm aumentado em níveis antes nunca vistos.
A previsão é que a mesma cresça para 9,7 bilhões até 2050 segundo
relatórios recentes feitos pela ONU (Organização das Nações Unidas)
(UNITED NATIONS, 2017). A atividade econômica global aumenta na
mesma proporção, quase 8 vezes entre 1950 e 2000 (MARCIAL, 2015).
Todos os processos de globalização acabam por ampliar mudanças e a forma de uso
dos serviços ecossistêmicos. Dada a magnitude desses processos, a atividade humana sobre o meio ambiente acaba por alavancar impactos globais irreversíveis (MARTINS, 2010). Segundo relatórios realizados pela rede WWF em 2014 (World Wide
Fund – Fundo Mundial da Natureza), estamos passando por perdas substanciais na
diversidade da vida na terra, com cerca de 15-30% das espécies de mamíferos, aves
e anfíbios sendo enquadrados na categoria de ameaçados de extinção na lista de espécies ameaçadas da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza).
Quais seriam as consequências de viver em um mundo sem florestas?
E sem animais? Qual será o resultado das taxas de extinção extremamente rápidas que observamos hoje? O que sabemos é que o equilíbrio ecológico presenciado nos dias de hoje têm se mantido através de interações muito complexas entre um número gigantesco de espécies (MONASTERSKY, 2015).
Portanto, taxas rápidas de extinção tornam todo o ecossistema terrestre propício
a colapsos de escala global. E isso sem levar em consideração outros efeitos
que agravam ainda mais a situação, tais como: mudanças climáticas, fragmentação de hábitats, perda de diversidade em vários âmbitos e todo tipo de interferência aos sistemas ecológicos (PIMM, 2014; MONASTERSKY, 2015).

>>
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Interações ecológicas: diversidade animal e função
ecossistêmica
Todos os processos ecossistêmicos influenciam às
condições ambientais locais e globais. Seja a qualidade da água,
do solo, produtividade das plantas ou química atmosférica.
Todos esses processos são controlados pela diversidade e
identidade única de cada espécie vegetal, animal ou microbiana
existente em comunidades (MARTINS, 2010; MARCIAL,
2015). A complexidade das comunidades ecológicas em meio à
suas funções e serviços são essenciais para o bem estar de uma
teia de biodiversidade. Essa importância frente às modificações
contemporâneas desempenha um papel de manutenção da
estabilidade das interações ecológicas (HOOPER, 2005).
Um dos aspectos mais marcantes do ecossistema global
terrestre é uma ampla biodiversidade responsável pelos
processos ambientais e homeostase do planeta. Contudo,
uma característica global contemporânea é o declínio desta
diversidade em muitos ecossistemas (PIMM, 2014).
Vale ressaltar que o atual declínio de biodiversidade
não se limita apenas às altas taxas de extinção observadas.
A vasta diminuição da quantidade de diversidade inclui,
principalmente a perda de diversidade genética modificações
estruturais em comunidades e a destruição de habitats (LEAD,
2005; DOBSON, 2006). A introdução de espécies exóticas,
superexploração, bem como outros impactos causados pelo
homem têm aumentado a magnitude das perdas. Estudos
recentes sugerem que reduções de biodiversidade alteram a
estabilidade dos processos ecossistêmicos e são condutores
de perdas locais e globais. Em alguns casos, declínios locais
acabam sendo mais dramáticos que os globais (SCHNEIDER,
2016).
Quando e onde as mudanças na diversidade de
espécies podem influenciar o funcionamento do ecossistema?
Um exemplo clássico é como os ecologistas descrevem o
funcionamento do ecossistema: uma hierarquia aninhada.
Onde, interações intra e inter específicas moldam este
funcionamento. De maneira simples, significa dizer que o
‘nível’ seguinte é composto com duas ou mais unidades do
anterior – para a existência de uma comunidade, por exemplo,
várias populações precisam existir (BALAND, 1996). De
forma literal, a interação de diferentes níveis para consolidação
8
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de um superior (amplificação de processos de pequena escala
em processos de macro-escala) é o que conhecemos como
propriedades emergentes¹. Um exemplo dessa amplificação pode
ser encontrado em doenças infecciosas, onde a doença seria a
propriedade emergente e o micróbio o agente que age na escala
de células individuais do hospedeiro (Wilson & Worcester, 1945).
Fragmentação de hábitats x comportamento animal
Basta imaginarmos inicialmente a estrada que pegamos
todos os dias para ir ao trabalho, shopping faculdade, visitar
amigos ou simplesmente o caminho que passamos todos os dias
para sair do nosso bairro. Agora imagine que essa estrada ou
caminho foi bloqueado por um tipo de parede que impeça você
de ultrapassar. Você está sem ligação ao seu trabalho, faculdade,
supermercados, farmácia e etc. Você está completamente
desconectado destes importantes recursos. Agora imagine que
esta estrada ou caminho, para ser construído, precisou “cortar”
um hábitat antes contínuo. Animais que viviam ali, agora estão
na mesma situação que nos encontramos, com nossa estrada ou
nosso caminho bloqueado. Um hábitat fragmentado é justamente
um hábitat que antes era contínuo e passou a ser dividido em
áreas isoladas (FAHRIG, 2003).
Quando os habitats são fragmentados, os animais e as
plantas nesse habitat devem essencialmente reaprender como
sobreviver. A fragmentação de hábitats é um dos principais
motivos da perda de biodiversidade em todo o mundo. E isso
ocorre principalmente devido à atividades humanas tais como:
construção de novas estradas, empreendimentos e a urbanização
em si (KRAUSS et al, 2010). E essa atividade não é limitada
apenas às áreas urbanizadas Em meio a florestas a construção
de hidrelétricas e exploração de madeira, por exemplo, estão
entre as principais causas de fragmentação. Ambos criam áreas
abertas e devastam a biodiversidade que estava presente no local
(HOEKSTRA, 2005; KRAUSS et al, 2010).
Quando são criados “pedaços” de um antigo hábitat, a
circulação entre eles torna-se perigosa. Ambientes fragmentados
estão sujeitos ao chamado efeito de borda, que pode ser
caracterizado como uma alteração na composição florística
e faunística de uma área onde, a borda deste fragmento
possui constituição distinta da sua área central, apresentando
interferências mais intensas dos fatores abióticos e da competição
entre espécies (JOHNSON, 2004; HOEKSTRA, 2005). Esse tipo
de efeito limita o potencial de dispersão das espécies, aumenta
a mortalidade e pode ser considerado um efeito causador de
extinção, visto que aumenta a vulnerabilidade das espécies
contidas em seus fragmentos (HANSKI & OVASKAINEN, 2002).
Os ecossistemas onde populações estão inseridas, vêm
sendo alterados resultando na criação de mosaicos. Pouco
se conhece sobre os impactos imediatos da fragmentação no
comportamento e estrutura social de comunidades (FAHRIG,
2003). Dados apontam que, a longo prazo, esse fenômeno é
responsável por declínio de populações e representa uma das
maiores ameaças para a biodiversidade do planeta (TABARELLI
e GASCON, 2005). Dentre as consequências, alterações nos
fluxos gênicos, formação de populações remanescentes bem
como seu isolamento e intensificação das competições intra e
interespecífica (BIERREGAARD et al., 1992).
O cerrado, por exemplo, é um bioma que vem passando

por perdas substanciais devido à agricultura e pecuária. O
bioma se caracteriza por uma área de cerca de 2 milhões de
km² e corresponde a quase 25% do território brasileiro e é o
segundo maior bioma brasileiro depois da Amazônia (IBGE,
2004). Por ser constituído por diferentes fisionomias vegetais,
apresenta um alto grau de endemismo e riqueza de espécies,
mas vêm sofrendo um processo muito grande de desmatamento
e assumindo padrões muito altos de fragmentação. Trata-se de
um dos ambientes que mais sofre e que tem menor proteção
de leis ambientais, visto que a prioridade são as matas (KLINK
& MACHADO, 2005). Estudos realizados no sudoeste goiano,
demonstraram como populações de mamíferos lidam com
paisagens fragmentadas levando em consideração seu tamanho
corporal e áreas mínimas para ocorrência das espécies de
médio e grande porte. Foi constatado que cerca de 17 espécies
apresentaram sensibilidade às alterações no tamanho da área e
esse tamanho é um fator importantíssimo para ocorrência das
espécies (ALVES, 2010).
No caso das aves, tende-se a imaginar que a sensibilidade à
fragmentação é menor pelo fato da capacidade que estes animais
possuem de voar e obter uma melhor locomoção, excluindo o
efeito de borda (SAUNDERS, 1991). Mas isso não é verdade.
O que acontece é que, para as aves, estima-se que a redução
de hábitats afeta cerca de 85% das espécies que se encontram
em perigo de extinção (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004).
Uma das condições especiais exigidas pelo grupo é a existência
de grandes extensões de ambiente intactas. Enquanto algumas
aves são generalistas e são capazes de viver em hábitats muito
diferentes... muitas exigem condições ambientais singulares
para alimentação e reprodução. Cada borda cria uma ameaça
em potencial (KING, GRIFFIN & DEGRAFF, 1996). As
aves migratórias são as mais afetadas por serem sensíveis às
alterações e distúrbios de seus hábitats e áreas de nidificação.
Pássaros neotropicais, por exemplo, mostram declínios por
uma ampla gama de razões, dentre elas: destruição de hábitats
nos trópicos e perda de terreno de reprodução na América do
Norte devido à fragmentação (MORIMOTO et al, 2012). Aves
migratórias são muito propensas à morte durante a migração
quando são impedidas de se alimentar e descansar em seus
viveiros.
Declínio da biodiversidade marinha?
Os ecossistemas marinhos estão em declínio. Muito
provavelmente todos já ouviram falar sobre algo parecido.
Isso se deve ao fato do ecossistema estar sofrendo uma perda
acelerada de populações e espécies (WORM, 2006). O último
Relatório Planeta Vivo, lançado a cada dois anos pela WWF
mostra que a demanda da humanidade sobre o planeta está
50% maior do que a natureza consegue renovar e os recifes de
coral – o ecossistema marinho mais diversificado do mundo,
por exemplo, deve desaparecer até 2050. A diversidade oceânica
está sobre ameaça de destruição de habitats, perca excessiva
e captura acidental, exploração de minerais, lixo marinho,
poluição de nutrientes e pelo aumento das emissões de CO2,
causando aquecimento e acidificação dos oceanos. O que
está em jogo é uma quantidade absurda de diversidade. Estes
impactos apresentam efeitos em cascata. A sobrepesca têm sido
apontada como pior ameaça, seguida pela perda de habitas e

pela poluição (MURAWSKI, 2000; COLL, 2008).
A proteína animal proveniente dos peixes e mariscos é a
principal fonte de alimentação de pelo menos 1 bilhão de pessoas
no mundo. Em um relatório da ONU sobre a Biodiversidade
Global aponta-se que cerca de 80% das populações de peixes
do mundo são super exploradas (MURAWSKI, 2000). A pesca
excessiva tem um efeito em cadeia. Um exemplo claro está na caça
ao tubarão. Em relatório publicado pela revista Marine Policy,
estima-se que 100 milhões de tubarões estão sendo mortos por
ano. A demanda de barbatana de tubarão para preparo de sopa
em lugares como a China está dizimando populações, além dos
milhões que são mortos acidentalmente em redes para pesca de
atum. Tubarões, em geral, estão no topo da cadeia alimentar, e sem
números suficientes, o equilíbrio ecossistêmico fica ameaçado.
A menos que as capturas sejam reduzidas e a pesca seja melhor
gerida no futuro, as unidades populacionais de peixes diminuirão
(COLL, 2008).
Os eventos climáticos extremos também são responsáveis
pelo esgotamento de diversidade dos oceanos. Eles perturbam
a vida marinha em áreas costeiras (ambientes potenciais na
captura de CO2), o aumento das temperaturas leva a padrões
de comportamentos diferentes – poucos se adaptam, a grande
maioria migra para novas áreas e alguns desaparecem, como
no caso de corais quando sua simbiose com algas unicelulares é
interrompida (DEUTSCH, 2008). Devido a mudanças múltiplas
que acabam por se acumular nos ecossistemas marinhos, o oceano
está se tornando apenas uma sombra do berço de diversidade que
já foi um dia (NELLEMANN, 2010).
O aumento da temperatura nos mares e a superexploração
de espécies marinhas precisam ser evitados e necessitam de
mudanças principalmente de reconhecimento dos limites naturais
dos ecossistemas. Ambos estão alterando a dinâmica oceânica e
o comportamento das espécies desse ecossistema (REIST, 2006;
CHEUNG, 2009). Estudos comprovam a correlação entre o
aumento da temperatura dos mares e o impacto na migração de
peixes. Tornou-se evidente que peixes dos trópicos estão migrando
cada vez mais para as regiões polares da Terra em busca de água
mais oxigenada e melhor fonte de alimento (ROESSIG, 2004).
Embora pareça sem importância, esse tipo de migração de peixes
em massa terá um efeito devastador nos oceanos e principalmente
nas espécies de peixes não migrantes (CHEUNG, 2009).
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Além das transformações mais observáveis, existe
alterações nas redes ecológicas ocasionadas pela má utilização
dos serviços ecossistêmicos, que geram pequenos (grandes)
impactos, avaliados apenas em estudos à nível populacional
(SCHNEIDER, 2016). A superexploração trata-se de um
exemplo notável da má utilização dos serviços ecossistêmicos
e continua a ser uma ameaça séria para muitas espécies. Se
reduzirmos essas populações a níveis críticos, elas não poderão
se sustentar na natureza (DOBSON, 2006). A superexploração
inclui: exploração, caça e pesca excessivas. À medida que essas
populações tornam-se menores, e perdem diversidade genética
e tornam-se mais susceptíveis de serem eliminadas pelos
efeitos da seleção natural. A superexploração têm sido uma
força motriz para o declínio ou perda de espécies em diversos
ecossistemas (ROSSER, 2002).

Sobre florestas
Nos últimos 100 anos, houve uma perda significativa
das espécies vegetais. A grande maioria das florestas do mundo
foram exploradas chegando à um ponto de crise, o que torna
indispensável a criação de estratégias globais para manejo florestal
para evitar uma maior devastação. Um estudo recente mostrou
que cerca de 11,8% das espécies de plantas do mundo estão
entrando na categoria de ‘raras’. A Avaliação Ecossistêmica do
Milênio prevê mudanças entre 5 a 20% dos ecossistemas terrestres
da Terra, em particular florestas coníferas frias, tundra, matagal,
savanas e floresta boreal (LEAD et al., 2005). Análises recentes de
possíveis distribuições futuras dos biomas tropicais na América do
Sul sugerem que grandes porções de floresta amazônica poderá ser
substituída por savanas tropicais (LAPOLA et al. 2009). Danos à
Amazônia já são piores do que se pensava anteriormente, devido
a tipos de exploração seletiva e desmatamento previamente não
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E as mudanças climáticas?
As alterações pelas quais as condições do clima estão
passando são reflexos do uso exacerbado da biodiversidade
e geram alterações não apenas climáticas, mas sim em todo
o ecossistema. Mudanças climáticas são responsáveis por
grandes ameaças à biodiversidade global, que podem levar à
extinção de milhares de espécies (CONFALONIERI, 2002;
HARLEY, 2006). Devido a várias interações com os outros
impactos antropogênicos, pode ser difícil proteger as espécies
desses efeitos. Estudos recentes relacionam extinções e
alterações climáticas e possíveis relações com acontecimentos
anteriores em nossa escala geológica e evolutiva (BOTKIN,
2007). Um dos fatores óbvios causadores de extinção é a
temperatura, especialmente quando esta excede os níveis
tolerados por diferentes espécies. Este fator acaba agredindo
principalmente organismos sésseis e aqueles com capacidade
10
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de termorregulação limitada, por exemplo (DEUTSCH, 2008;
MCGUIRE, 2016). Em relatório recente, a ONU estabeleceu
previsões de como a temperatura deve aumentar nos próximos
anos (Figura 1). Os avanços na modelagem das alterações
climáticas permitem gerar estimativas e prováveis cenários para
o aquecimento projetado para diferentes cenários de emissão.
Os cálculos projetados para o final do século 21 (2090-2099)
são baseados no cenário atual baseado em dados econômicos e
tecnológicos detalhados.

Figura 1: Mudanças de temperatura projetadas no cenário global até
2100. Os três cenários correspondem às probabilidades relativas do aquecimento
médio de vários estudos computacionais através do multi-modelo AOGCM
(B1, A1B e A2). Os cenários são baseados em dados econômicos e tecnológicos
detalhados, levando em consideração aumento da população, consumo de
combustível fóssil e aumento de CO². Disponível em: http://www.bbc.com/
portuguese/reporterbbc/story/2007/11/071109_clima_graficosrg.shtml

Os gases de efeito estufa (principalmente o CO2)
são considerados a principal fonte de mudanças climáticas
antropogênicas. Cerca de metade de todo o CO2 produzido
permanece na atmosfera. E o restante? A maioria é assimilada
pelo oceano (RAVEN et al., 2005), em um processo que já utiliza
cerca de um terço da capacidade total de armazenamento da
superfície do oceano (SABINE et al., 2004). Como resultado
de taxas elevadas de CO2 e o aumento da temperatura média
global, uma cascata de mudanças físicas e químicas podem
ocorrer em sistemas marinhos que levam a alterações no pH,
na circulação, no aumento do nível do mar, na composição das
espécies, na diversidade e na estrutura de comunidades e ainda
em toda uma dinâmica populacional global (HARLEY et al.,
2006).
A manutenção dos ecossistemas aquáticos possui ação
direta dos níveis de temperatura. O aumento da temperatura
da água pode levar a uma maior demanda metabólica para
oxigênio, reduzindo assim seu teor e podendo levar a um
efeito chamado de anoxia e por conseguinte, extinção neste
habitat (MURAWSKI, 2000). Uma das principais comunidades
afetadas pela mudança climática é o ecossistema marinho
costeiro, e consequentemente, os sistemas econômicos e
sociais que dependem deles (LEE e SAFINA, 1995). O sistema
climático da Terra varia naturalmente através de uma série de
escalas temporais, no entanto nos últimos séculos, as atividades

humanas se tornaram um componente adicional neste sistema
(NELLEMANN, 2010).
Mudanças climáticas afetam todos os níveis de
biodiversidade e consequentemente, torna-se um problema
difícil de ser resolvido. No nível mais básico de biodiversidade,
essas mudanças são capazes de diminuir a diversidade genética
de populações devido à seleção direcional e migração rápida, o
que poderia, por sua vez afetar o funcionamento e a resiliência
de um ecossistema (BOTKIN et al., 2007; MCGUIRE, 2016).
Em um nível mais elevado de biodiversidade, o clima pode
induzir mudanças bruscas em diversos ecossistemas – como
o derretimento de calotas polares, por exemplo. As alterações
climáticas também estão entre os principais efeitos da perda de
hábitats (MCGUIRE, 2016). No caso de aves migratórias, por
exemplo, seus habitats estão desaparecendo devido ao aumento
de temperaturas, inundações ou desertificação. Durante a
migração as aves dependem de zonas húmidas costeiras para
fornecer alimentos e lugar de repouso. O aumento do nível do
mar está causando inundações e mudando as rotas de migração
destes animais (SEEBACHER, 2012).
Os tempos de migração estão mudando! Um estudo
com 96 espécies de aves migratórias no Canadá mostrou que
cerca de 27 espécies alteraram significativamente suas datas de
chegada, com grande maioria chegando dias mais cedo. Cada
espécie chegou a acelerar sua chegada entre três e sete dias
para cada grau Celsius elevado (CAREY, 2017). Essa alteração
modifica significativamente a reprodução e sobrevivência desses

animais. O tempo de migração é vital para a saúde das espécies de
aves. Uma mudança na migração pode contribuir diretamente no
declínio da população levando à risco de extinção (BARBRAUD &
WEIMERSKIRCH, 2006)

Como as mudanças climáticas afetam a migração
animal? Alterações no comportamento migratório de vários
taxas estão entre uma das principais consequências das
mudanças causadas por alterações no clima (SEEBACHER,
2015). Estudos recentes apontam que os efeitos dessas alterações
irão alavancar as migrações humanas em massa – erosões
costeiras, desaparecimentos de ilhas, inundações e incêndios
têm forçados as pessoas a abandonarem suas casas (DALBY,
2013). Mas, os seres humanos não são os únicos afetados.

De acordo com a The Nature Conservancy (A conservação da
natureza) – uma importante organização internacional líder na
conservação da biodiversidade e meio ambiente, cerca de 3.000
espécies de animais do hemisfério ocidental terão que encontrar
novos hábitats até o final deste século. O estudo gerou um mapa,
produzido pelo cartógrafo Dan Majka, que foi denominado de
“Migration in Motion: Visualizing Species Movements Due to
Climate Change” (migrações em movimento: visualização de
movimentos de espécies devido a mudanças climáticas), que
revela como as mudanças climáticas direcionarão a migração
animal em toda a América do Norte e do Sul e descreve como
espécies de mamíferos, aves e anfíbios passarão de seus hábitats
para os novos (Figura 2).
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detectados. A perda de florestas tropicais leva um enorme
potencial de conhecimento pelo “ralo” (FAHRIG, 2003;
LAPOLA et al. 2009).
As florestas somam aproximadamente 32% da superfície
terrestre do planeta e abrigam, de longe, mais da metade de
todas as espécies animais e de plantas terrestres. E ainda assim,
o desmatamento continua em ritmos alarmantes. A exploração
de madeira de árvores e florestas agrava o aparecimento de
avalanches, derramamentos de lama e inundações. A remoção
de florestas retira barreiras naturais que sustentariam o peso
das porções de terra. A degradação florestal afeta uma ampla
gama de espécies no planeta (HADDAD, 2009). O ciclo da
água é afetado – as florestas são importantes para este ciclo.
O solo é afetado – a ausência de árvores causa problemas no
crescimento de vegetação e erosão do solo. Perda de espécies
– a devastação da flora acaba por afetar a fauna que ali vive. As
árvores também desempenham um papel crítico na absorção
dos gases de efeito estufa que alimentam o aquecimento global
(HOEKSTRA, 2005; HADDAD, 2009).
O desmatamento esgota a biodiversidade destruindo
seus hábitats, separando áreas contínuas, interferindo na
reprodução das plantas e expondo todos os organismos aos
efeitos de borda (HADDAD, 2009). Como o desmatamento
pode afetar comportamento animal? Devido ao abate de
árvores, várias espécies de animais são perdidas. Muitos
animais, grandes ou pequenos, são herbívoros e, quando seu
suprimento de comida é retirado, eles são forçados a se mudar
para outro lugar. Os herbívoros não são os únicos afetados
pela falta de vegetação. Os carnívoros que se alimentam de
herbívoros também sentem esses efeitos. Mesmo quando
apenas uma pequena porção da floresta é perdida espécies
animais podem ser levadas à extinção (DOBSON, 2006). A
perda de espécies de plantas selvagens também está sendo um
dos principais motivos para o chamado “Declínio das abelhas”.
Com menos espécies de plantas selvagens para se alimentar,
os sistemas imunológicos das abelhas ficam comprometidos e
tornam esses animais mais suscetíveis a doenças. A polinização
é necessária para cerca de três quartos das culturas alimentares
globais. O declínio das colônias de abelhas por doenças e
pesticidas suscita sérias preocupações (AIZEN, 2009).

Porque precisamos falar sobre isso?
Quão importante é a biodiversidade em todos os seus
níveis e toda sua rede trófica? Como a perda de diversidade nos
afeta? O declínio da nossa biodiversidade representa uma série
de consequências que já compreendemos. É ilusório dizer que
não conhecemos essas consequências, pois já estamos vivendo
boa parte delas. Parece ser evidente que a humanidade se dispõe
a sustentar a grande perda de biodiversidade se, em troca, houver
benefícios. É extremamente difícil estimar os custos de danos
ambientais. Mudanças sem precedentes estão acontecendo.
Ecossistemas do mundo inteiro estão sofrendo danos em grande
escala e refletindo seus efeitos na estabilidade e funcionamento
localmente e globalmente. Adotar a estratégia de preservação
da biodiversidade trata-se de uma ação urgente. Como muito
bem coloca Tilman (2000): “A Terra manterá sua característica
mais marcante, sua biodiversidade, somente se os seres humanos
tiverem a presciência de fazê-lo. Isso ocorrerá, ao que parece,
somente se percebermos até que ponto usamos a biodiversidade.”
GLOSSÁRIO
Homeostase¹: tendência existente em alguns organismos para
equilíbrio e conservação de elementos de modo a manter uma
condição estável mediante múltiplos ajustes dinâmicos.
Propriedades emergentes²: propriedades coletivas que emergem ou aparecem como resultantes da interação entre componentes.
Anoxia³: diminuição ou completa ausência de oxigênio.

Figura 2: O mapa em movimento mostra como os mamíferos, os pássaros e os anfíbios nos Estados Unidos começarão a se dirigir para o
norte, com muitos se aproximando das costas em seu caminho até o Canadá. No mapa, os mamíferos estão em rosa, os pássaros em azul e
os anfíbios em amarelo. Imagem do site: http://maps.tnc.org/migrations-in-motion/#4/19.00/-78.00.
Boletim
PETBio
UFMA
/ nº/ 39
de de
2017
Boletim
PETBio
UFMA
nº /36Março
/ Junho
2016

11

ALVES, Giselle Bastos et al. Mamíferos de médio e grande porte em fragmentos de Cerrado na Fazenda Experimental do Glória (Uberlândia, MG), 2010.
BALAND, Jean-Marie; PLATTEAU, Jean-Philippe. Halting degradation of
natural resources: is there a role for rural communities?. Food & Agriculture
Org., 1996.
BIERREGAARD JR, RICHARD O. et al. The biological dynamics of tropical
rainforest fragments. BioScience, p. 859-866, 1992.
BIRDLIFE INTERNATIONAL. The state of the world’s birds 2004: indicators
for our changing world. Cambridge: BirdLife International, 2004.
BOTKIN, Daniel B. et al. Forecasting the effects of global warming on biodiversity. Bioscience, v. 57, n. 3, p. 227-236, 2007.
CAREY, Cynthia. The impacts of climate change on the annual cycles of birds.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, v. 364, n. 1534, p. 3321-3330, 2009.
CHEUNG, William WL et al. Projecting global marine biodiversity impacts
under climate change scenarios. Fish and fisheries, v. 10, n. 3, p. 235-251, 2009.
COLL, Marta et al. Ecosystem overfishing in the ocean. PLoS one, v. 3, n. 12, p.
e3881, 2008.
CONFALONIERI, Ulisses EC et al. Mudanças globais e desenvolvimento:
importância para a saúde. Informe Epidemiológico do SUS, v. 11, n. 3, p. 139154, 2002.
DALBY, Simon. The geopolitics of climate change. Political Geography, v. 37, p.
38-47, 2013.
DEUTSCH, Curtis A. et al. Impacts of climate warming on terrestrial ectotherms across latitude. Proceedings of the National Academy of Sciences, v.
105, n. 18, p. 6668-6672, 2008.
DOBSON, Andrew et al. Habitat loss, trophic collapse, and the decline of
ecosystem services. Ecology, v. 87, n. 8, p. 1915-1924, 2006.
FAHRIG, Lenore. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual
review of ecology, evolution, and systematics, v. 34, n. 1, p. 487-515, 2003.
HADDAD, Nick M. et al. Plant species loss decreases arthropod diversity and
shifts trophic structure. Ecology Letters, v. 12, n. 10, p. 1029-1039, 2009.
HANSKI, Ilkka; OVASKAINEN, Otso. Extinction debt at extinction threshold.
Conservation biology, v. 16, n. 3, p. 666-673, 2002.
HARLEY, Christopher DG et al. The impacts of climate change in coastal
marine systems. Ecology letters, v. 9, n. 2, p. 228-241, 2006.
HOEKSTRA, Jonathan M. et al. Confronting a biome crisis: global disparities
of habitat loss and protection. Ecology letters, v. 8, n. 1, p. 23-29, 2005.
HOOPER, David U. et al. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a
consensus of current knowledge. Ecological monographs, v. 75, n. 1, p. 3-35,
2005.
JOHNSON, Jerald B.; OMLAND, Kristian S. Model selection in ecology and
evolution. Trends in ecology & evolution, v. 19, n. 2, p. 101-108, 2004.
KING, David I.; GRIFFIN, Curtice R.; DEGRAFF, Richard M. Effects of clearcutting on habitat use and reproductive success of the Ovenbird in forested
landscapes. Conservation Biology, v. 10, n. 5, p. 1380-1386, 1996.
KLINK, Carlos A.; MACHADO, Ricardo B. A conservação do Cerrado brasileiro. Megadiversidade, v. 1, n. 1, p. 147-155, 2005.
KRAUSS, Jochen et al. Habitat fragmentation causes immediate and time‐delayed biodiversity loss at different trophic levels. Ecology letters, v. 13, n. 5, p.
597-605, 2010.
LAPOLA, David M.; OYAMA, Marcos D.; NOBRE, Carlos A. Exploring the
range of climate biome projections for tropical South America: the role of CO2
fertilization and seasonality. Global Biogeochemical Cycles, v. 23, n. 3, 2009.
LEAD, Coordinating et al. Biodiversity across scenarios. Ecosystems and
human well-being: scenarios: findings of the scenarios working group, v. 2, p.
375, 2005.
LEE, Mercedes; SAFINA, Carl. The effects of overfishing on marine biodiversity. Current: The Journal of Marine Education, v. 13, p. 5-9, 1995.
MARCIAL, Elaine C. Organizadora. Megatendências mundiais 2030: O que
entidades e personalidades internacionais pensam sobre o futuro do mundo?
contribuição para um debate de longo prazo para o Brasil. 2015.
MARTINS, Rafael D'Almeida. Mudança ambiental e globalização: duplas
exposições. Ambient. soc., Campinas , v. 13, n. 1, p. 207-211, June 2010.
MONASTERSKY, Richard. Anthropocene: The human age. Nature, v. 519, n.
7542, p. 144-147, 2015.

MORIMOTO, David C. et al. Forest fragmentation effects on ovenbird populations in the urban region of eastern Massachusetts, USA. Urban habitats, v.
7, 2012.
MURAWSKI, Steven A. Definitions of overfishing from an ecosystem perspective. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil, v. 57, n. 3, p. 649-658,
2000.
MCGUIRE, Jenny L. et al. Achieving climate connectivity in a fragmented
landscape. Proceedings of the National Academy of Sciences, p. 201602817,
2016.
NELLEMANN, Christian et al. Dead planet, living planet: biodiversity and
ecosystem restoration for sustainable development. United Nations Environment Programme (UNEP), 2010.
PIMM, Stuart L. et al. The biodiversity of species and their rates of extinction,
distribution, and protection. Science, v. 344, n. 6187, p. 1246752, 2014.
RAVEN, John et al. Ocean acidification due to increasing atmospheric carbon
dioxide. The Royal Society, 2005.
REIST, James D. et al. General effects of climate change on Arctic fishes and
fish populations. AMBIO: A Journal of the Human Environment, v. 35, n. 7, p.
370-380, 2006.
ROESSIG, Julie M. et al. Effects of global climate change on marine and estuarine fishes and fisheries. Reviews in fish biology and fisheries, v. 14, n. 2, p.
251-275, 2004.
ROSSER, Alison M.; MAINKA, Sue A. Overexploitation and species extinctions. Conservation Biology, v. 16, n. 3, p. 584-586, 2002.
SABINE, Christopher L. et al. The oceanic sink for anthropogenic CO2. Science, v. 305, n. 5682, p. 367-371, 2004.
SAUNDERS, Denis A.; HOBBS, Richard J.; MARGULES, Chris R. Biological
consequences of ecosystem fragmentation: a review. Conservation biology, v. 5,
n. 1, p. 18-32, 1991.
SEEBACHER, Frank; POST, Eric. Climate change impacts on animal migration. Climate Change Responses, v. 2, n. 1, p. 5, 2015.
SEEBACHER, Frank; FRANKLIN, Craig E. Determining environmental causes
of biological effects: the need for a mechanistic physiological dimension in
conservation biology. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, v. 367, n. 1596, p. 1607-1614, 2012.
SCHNEIDER, Florian D. et al. Animal diversity and ecosystem functioning in
dynamic food webs. Nature communications, v. 7, 2016.
TABARELLI, Marcello; GASCON, Claude. Lessons from fragmentation
research: improving management and policy guidelines for biodiversity conservation. Conservation Biology, v. 19, n. 3, p. 734-739, 2005.
UNITED NATIONS, Department of Economic and Social Affairs, Population
Division, 2017. World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings
and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP/248.
WILSON, Edwin B.; WORCESTER, Jane. The law of mass action in epidemiology. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 31, n. 1, p. 24-34,
1945.
WORM, Boris et al. Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services.
Science, v. 314, n. 5800, p. 787-790, 2006.

Figura 1: Esquema do funcionamento da ecolocalização

A miríade¹ comportamental das formigas:
de habilidosas agricultoras a exímias forrageadoras

ENSAIO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Igor Vinícius Pimentel Rodrigues e Poena Pereira da Silva
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Ao longo de quatro bilhões de anos de história evolutiva,
a maioria dos organismos vivos se tornou cada vez maior, mais
complexa e diversa. Os episódios mais notórios em relação a esse
aumento de complexidade ocorreram quando genes se transformaram
em genomas, células em organismos e indivíduos em sociedades
eusociais². As formigas simbolizam muito bem essa última transição,
sendo um clado que possui mais de 14.000 espécies, cujas colônias
de caçadores-coletores são encontradas em praticamente qualquer
lugar do mundo, onde dezenas a milhares de operárias cooperam
em harmonia na colheita de recursos e provisão nutricional das
larvas em desenvolvimento, que se encontram dentro do ninho.
Uma notável transição que ocorreu há mais de 50 milhões
de anos na linhagem das formigas do gênero Atta foi o cultivo de
fungos dentro de suas colônias, o que levou à diversificação de mais
de 230 espécies que são comumente distribuídas nos trópicos e
subtrópicos do Novo Mundo³. Isso possibilitou uma transição de um
comportamento antes predominantemente caçador-coletor para um
agricultor. Essa estratégia ecológica, entretanto, apresenta benefícios e
custos. Os benefícios incluem a extração de recursos nutricionais que
estão indisponíveis para a maioria das outras formigas. Os custos são:
proteção dos seus “jardins” contra possíveis pragas e a manutenção de
um microclima que favoreça o crescimento fúngico. Essas estratégias
lembram você de alguma coisa? Se você pensou em “agricultura”
a resposta é: sim! Você sabia que as formigas desenvolveram essas
técnicas de agricultura antes mesmo dos seres humanos, há cinquenta
milhões de anos, um pouco depois da extinção dos dinossauros?
Outra relação ecológica envolvendo as formigas é aquela
na qual elas estabelecem um mutualismo com os pulgões, em que
estes lhes fornecem uma espécie de melaço e elas, em contrapartida,
os defendem de predadores. Porém, um estudo feito por Matsuura e
Yahiro em 2006 acrescentou um interessante detalhe a essa associação.
Observou-se que as operárias da espécie Lasius productus além de
carregarem os ovos dos afídeos para os seus ninhos, também limpam
os mesmos, protegendo-os do ataque de fungos patogênicos.
Porém, essa relação também apresenta benefícios e custos.
Os custos envolvem a energia que a formiga gasta para coletar os
ovos dos pulgões, e isso leva a outro problema: a dependência que

elas têm dos afídeos para obtenção do melaço. Em contrapartida,
quando as formigas conseguem obtê-lo, além de este servir
como suprimento para o forrageio, também as ajuda a enfrentar
condições adversas, como uma possível escassez de alimentos.
Outra estratégia adotada por outras espécies de formigas
é a do forrageio4. Durante essa busca, os recursos alimentares
encontrados são selecionados com base no tamanho corporal da
forrageadora, idade e experiência prévia, distância da viagem,
estresse proveniente da radiação solar, qualidade do recurso
e estado nutricional da colônia. Dependendo da espécie de
formiga e do seu tamanho, da quantidade ou qualidade dos
alimentos, a forrageadora pode se comunicar com os parceiros
da ninhada sobre sua localização e recrutar outros forrageadores.
E o mais interessante é que há uma mudança nas demandas
nutricionais de acordo com o estágio de maturação das formigas
reprodutoras, o que pode alterar o foco das atividades de forrageio
para a obtenção de alimentos específicos.		
Por meio desses exemplos de estratégias comportamentais
adotadas pelas formigas, fica evidente a percepção do quanto
estas foram e continuam sendo imprescindíveis para o seu
sucesso evolutivo. Em relação ao cultivo fúngico, é bem provável
que o mesmo proporcionou um melhor armazenamento
energético que facilitou a diversificação das formigas do gênero
Atta. Já o mutualismo formigas-pulgões contribuiu para uma
maior taxa de sobrevivência das primeiras, visto que tanto os
ovos dos pulgões como o melaço que eles produzem são úteis
fontes nutricionais quando as condições ambientais se tornam
adversas. Por fim, quanto ao forrageio, observamos uma gama
de artifícios que beneficiam não somente a forragedora, mas
toda a colônia, visto que, como de todos os indivíduos apenas
um se reproduz, as operárias fazem o possível para ajudar a
rainha, garantindo a sobrevivência e perpetuação da sua espécie.
Glossário:
¹Miríade: quantidade elevada de alguma coisa, porém de valor indefinido.
²Eussocialidade: É o mais alto e mais complexo grau de organização social
dos animais.
³Novo Mundo: Nome dado ao hemisfério ocidental,mais especificamente
ao continente americano.
4Forrageio: Procura de recursos alimentares pelos organismos, através de
estratégias especializadas.

Fontes:
MATSUURA, K.; YASHIRO, T. Aphid egg protection by ants: A novel aspect of the mutualism between the tree-feeding aphid Stomaphis hirukawai and its attendant ant Lasius productus. Naturwissenschaften, v. 93, n. 10, p. 506–510, 2006.
SHIK, J. Z. et al. Metabolism and the Rise of Fungus Cultivation by Ants. The American Naturalist, v. 184, n. 3, p. 364–373, 2014.
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Os morcegos, únicos mamíferos voadores, pertencem à classe Chiroptera, palavra cuja derivação vem
do grego cheir (mão) e pteron (asa). Totalizam 22% das espécies conhecidas de mamíferos sendo considerado um
dos grupos mais diversos do mundo. São animais de hábitos geralmente noturnos e vida livre que utilizam do mecanismo da ecolocalização1 para caçar. A dieta, assim
como o grupo, é bem diversificada, sendo possível encontrar morcegos frugívoros, carnívoros ou hematófagos. Seus
hábitos reprodutivos são sazonais, no entanto, as fêmeas
possuem um sistema de controle reprodutivo, sendo capazes de dar a luz a filhotes fora do período estabelecido.
Esse mecanismo de controle ocorre quando existem condições ambientais favoráveis e grande disponibilidade de alimento no habitat em questão. Sendo assim,
as fêmeas são as grandes gestoras desse processo, monitorando a época ideal para o nascimento de seus filhotes. As
mesmas podem recorrer a diferentes táticas para controlar
o ciclo reprodutivo. Algumas espécies de morcegos conseguem armazenar os espermatozóides em seu trato reprodutor (útero, vagina ou oviduto). Esse método também é
utilizado nas ocasiões onde o ciclo reprodutivo do macho
não condiz com o período do ciclo reprodutivo da fêmea,
ou anteriormente ao período de hibernação desses animais.
Existe ainda um segundo tipo de regulação,
onde após a cópula, o óvulo é fertilizado e se desenvolve
até o período inicial da embriogênese2. Logo em seguida, inicia-se o período hibernal e as fêmeas entram em
estado de adormecimento já em período gestacional.
No entanto, o blastocisto4 implantado na parede uterina tem seu desenvolvimento interrompido, sendo novamente retomado após o período de hibernação3 da fêmea.
Esses mecanismos regulatórios são melhores estudados e documentados nas famílias Vespertilionidae e Rhinolophidae, no entanto, podem estar presentes, em diferentes graus,
nas famílias Rhinopomatidae, Mystacinidae e Molossidae.
Análises morfofisiológicas desses grupos comprovaram que a hibernação e os fatores ambientais
agem suprimindo a ação das glândulas que controlam a atividade hormonal desses animais, garantindo a
eles a capacidade de pausar a gestação ou a fecundação.

O período de hibernação, as condições climáticas e a disponibilidade de recursos são fatores decisivos na utilização
dos mecanismos de controle reprodutivo; podendo implicar no aumento ou na diminuição do crescimento da população de morcegos. Como os mesmos se distribuem por quase
todo o globo, encontram condições ambientais variadas, sendo necessário o emprego de táticas que per mitem uma maior
adaptação da espécie a essas situações diversas. A importância dessas estratégias reprodutivas está na perpetuação segura da prole5, permitindo que os filhotes tenham condições
favoráveis para se desenvolver e, posteriormente, procriar.

Figura 1: Esquema do funcionamento da ecolocalização

Figura 2: Morcegos em período de hibernação
GLOSSÁRIO
Ecolocalização1: Capacidade que morcegos, golfinhos e outros animais
possuem de detectar presas ou obstáculos através da emissão de sons
ultrassônicos e análise do eco que retorna à fonte.
Embriogênese2: Sequência de etapas e eventos que levam a formação de
um embrião a partir de uma célula inicial (zigoto).
Hibernação3: Condição de dormência ou inatividade e redução metabólica que ocorre em determinados animais durante o período de
inverno rigoroso.
Blastocisto4: Embrião com cerca de 5 a 6 dias de vida, composto por
células não especializadas.
Prole5: Descendência, sucessão, filhos.

Fontes:
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RANSOME, R. D.; MCOWAT, T. P.. Birth timing and population changes in greater horseshoe bat colonies (Rhinolophus ferrumequinum) are synchronized by climatic temperature. Zoological Journal Of The Linnean Society, [s.l.], v. 112,
n. 3, p.337-351, nov. 1994. Oxford University Press (OUP).
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ENSAIO

O incrível mecanismo de regulação reprodutiva
dos morcegos

Sobreviver no mundo animal não é uma tarefa fácil, especialmente quando você tem apenas alguns centímetros e, mesmo
aqueles que são do seu tamanho, estão à espreita para transformá-lo
(a) em sua próxima refeição. Essa é a realidade dos artrópodes
(grupo de animais que inclui as aranhas, os insetos, centopeias, piolhos-de-cobra e crustáceos) e de outros invertebrados próximos,
como os onicóforos1 e tardígrados2, que juntos compõem o grupo
Panarthropoda. O cotidiano desafiador dessas criaturas permitiu
que a evolução os transformasse em verdadeiros especialistas na sobrevivência. Desde que conquistaram o ambiente terrestre há centenas de milhões de anos, os panartrópodes têm acumulado inúmeras
adaptações fisiológicas e comportamentais que
os tornam exímios caçadores e presas ossos-duros-de-roer. Dentre tais, uma tem
sido alvo recente de pesquisas tanto para
fins acadêmicos como para possíveis
aplicações biotecnológicas: a produção
e ejeção de substâncias adesivas (cola)
para predação ou proteção de predadores.
		
A capacidade de produzir estruturas com propriedades adesivas evoluiu sob
diferentes contextos, com diferentes funções e em diferentes
espécies, como no muito apreciado bicho-da-seda (e demais larvas
do grupo Lepidoptera3) e nos insetos sociais, que constroem impressionantes ninhos para suas colônias, porém apenas algumas delas
têm a capacidade de ejetar essas estruturas de forma semelhante
a um “cuspe”. Por exemplo, muitas aranhas produzem teias como
mecanismo de predação, mas a utilização de um tipo de cola para
a captura ativa de presas está restrita à família Scytodidae, as aranhas-cuspideiras. Essa substância adesiva é produzida por uma expansão da glândula de veneno (estrutura presente em todas as aranhas) e liberada a altíssima velocidade no alvo da caçadora por meio
do ducto de inoculação do veneno em suas presas, o que permite
tanto a imobilização como o envenenamento da futura refeição, pois a cola é liberada
juntamente ao veneno como uma mistura líquida, que seca ao entrar em contato
com um objeto. Posteriormente a aranha inocula veneno em sua presa imobilizada, recobre-a com seda e devora-a.
Apesar de ser um mecanismo raro nas
aranhas, a ejeção de cola é uma estratégia

comum para outro grupo de panartrópodes, os onicóforos, ou vermes de veludo. Esses vorazes animais deslocam-se por meio de seus
múltiplos apêndices denominados lobopódios sendo o primeiro
par modificado em órgãos secretores e, quando estão a uma certa
distância da mesma, ejetam sua secreção a partir desses membros,
a qual estabiliza-se muito rapidamente, tal como uma cola comercial. Entretanto, essa ferramenta pode ser utilizada para retardar e
inabilitar eventuais predadores do verme de veludo enquanto este
foge. Diferentemente da secreção adesiva de outros animais, o
poder de aderência da cola dos onicóforos não depende da viscosidade, estabilizando-se graças a pontes dissulfeto4 das proteínas e
peptídeos que a compõem. Um fato intrigante é que a cola também
adere ao corpo dos onicóforos após ser liberada, porém é facilmente
removida graças a movimentos das camadas do seu tegumento.
Diversos outros panartrópodes desenvolveram essa habilidade de diferentes formas, como os cupins, insetos sociais cujos soldados (indivíduos que protegem a colônia contra invasores)
liberam substâncias irritantes em seus agressores, sendo que em
algumas espécies estas substâncias podem consistir de eficientes
colas, que são liberadas por glândulas localizadas na cabeça do inseto diretamente nos apêndices (membros) do agressor, em geral
formigas invasoras. Em resumo, a vantagem dessa estratégia comportamental (em associação às adaptações fisiológicas e morfológicas) é, para o caçador, uma forma de garantir a incapacitação de
seu alvo e impedir que o mesmo saia de seu alcance, além de contar com o elemento surpresa. Para a presa, a ejeção de substâncias
aderentes possibilita uma forma de retardar seu predador e empregar uma fuga rápida, vivendo para encarar outro dia desafiador.

Glossário
1.Animais segmentados pertencentes ao filo Onycophora, componente do
grupo Ecdysozoa.
2.Animais segmentados pertencentes ao filo Tardigrada, componente do
grupo Ecdysozoa.
3.Grupo de insetos ao qual pertencem as mariposas e borboletas.
4.Tipo de ligação entre aminoácidos na qual o enxofre é o elemento central.
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ENTREVISTA

Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou o Prof.
Dr. Carlos Martínez Ruiz, atualmente professor do
Departamento de Biologia da Universidade Federal
do Maranhão, sobre , mastofauna e conservação de
fauna.
Glacyane Winne Tavares Moraes
Greyck Willyan Marques Santos
Thauana Oliveira Rabelo
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

P

ossui graduação em Ciências Biológicas - Universidade de Barcelona (1989) e doutorado em Ciências Biológicas:
Biologia Animal I (Zoologia) - Universidade de Barcelona (1998). Tem experiência nas áreas de Ecologia e Zoologia,
com ênfase em Ecologia de Aves, atuando principalmente nos seguintes temas: Nycticorax nycticorax, Nyctanassa
violacea, Eudocimus ruber, Egretta spp., ecologia trófica e reprodutiva de aves de manguezal, ecologia de aves marinhas,
ornitofauna (com ênfase em comunidades de aves amazônicas), mastofauna e conservação de fauna.
PETBio UFMA: Quais foram as
correntes científicas e principais
teóricos que o influenciaram
durante sua formação acadêmica
Prof. Carlos: Em Biologia Evolutiva,
um dos pontos de discussão que
estavam mais ativos na minha época
de estudante e anos seguintes foi a
necessidade de repensar a ciência da
sistemática em termos filogenéticos,
como foi proposto por Willie Hennig.
Hoje, posiciono-me como um
sistemata filogenético (ou cladista)
não dogmático, entendendo que
existem casos em que as estruturas
rígidas da Sistemática Filogenética
não
contemplam
todas
as
possibilidades reais, principalmente
para níveis taxonômicos baixos. A
minha influência direta mais forte
neste assunto não foi nenhum teórico
famoso, e sim um professor meu de
graduação em Barcelona, Xavier
Ruiz Gabriel, zoólogo ambiental,
que posteriormente veio a ser meu
orientador de doutorado, embora
com outro assunto. A este professor
devo também o meu interesse pela
Anatomia Comparada.
Ainda em Biologia Evolutiva,
embora não concordando com ele
em referência ao cladismo, o teórico
internacional mais conhecido que
influenciou as minhas ideias foi
Stephen Jay Gould, um dos autores
da teoria dos Equilíbrios Pontuados,
além de outros trabalhos em
ontogenia, filogenia, heterocronias,
o acaso em evolução, e numerosos
ensaios sobre biologia evolutiva e
outros aspectos da ciência. Outro
autor que destacaria é Steven M.
Stanley com os seus trabalhos
sobre macroevolução. Obviamente
os evolucionistas clássicos são
referência básica para o pensamento
de cada biólogo evolutivo, e no meu
caso destacaria o próprio Charles
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Darwin e Ernst Mayr. Tem ainda
teóricos que ficaram à margem da
corrente principal, mas cujas obras
apresentam um mérito suficiente
para induzir à reflexão, embora não
precisando concordar com as suas
teses. No meu caso pessoal, destacaria
Jean-Baptiste Lamarck e Piotr
Kropotkin.
Em
momentos
mais
avançados da minha carreira comecei
a desenvolver um ponto de vista
muito mais crítico em relação com
as ideias evolutivas dominantes.
Atualmente concordo com aquilo
que o ponto de vista convencional
(tomado da teoria sintética e outros
modelos posteriores compatíveis) diz
em termos de padrão filogenético,
mais sou muito crítico em relação
com os paradigmas mecanicistas e
reducionistas implícitos na visão da
seleção natural como principal agente
do processo evolutivo. Nesta fase não
diria que me encaixo com uma escola
em particular, mas sim que trabalho
sobre as ideias de um conjunto
heterogêneo de pensadores, alguns
deles notadamente holistas, outros
nem tanto. Entre eles poderíamos
destacar Fritjof Capra, Edward
Goldsmith e Johnjoe McFadden.
Em
Ecologia
também
atravessei uma certa deriva de
posições mais convencionais para
outras menos convencionais ao longo
da minha carreira. Comecei a carreira
com muito mais foco na Ecologia
de Populações, muito baseado nos
modelos da ecologia numérica,
incluindo noções como teoria
de nicho e exclusão competitiva.
Os autores mais influentes nessa
época seriam Robert MacArthur e
principalmente Eric Pianka.
Posteriormente comecei a
reconsiderar algumas dessas noções
e a considerar que a dinâmica
intrínseca da demografia de cada
população, as componentes aleatórias,

a idiossincrasia ecológica de cada
espécie e a mistura complexa de
interações dentro das comunidades
tende a influenciar a diversidade
tanto ou mais do que a estrutura
dos nichos e a exclusão competitiva.
Neste sentido recebi influências de
Ramon Margalef e posteriormente
os trabalhos de Stephen P. Hubbell.
Entretanto, a principal influência
direta na mudança do meu ponto
de vista neste assunto, também aqui
veio de um professor e amigo pessoal
da Universidade de Barcelona,
Mikel Zabala, biólogo marinho,
posteriormente membro da minha
banca de doutorado.
Em
momentos
ainda
posteriores da minha carreira,
em parte em decorrência de ter
assumido as aulas de Ecologia de
Sistemas aqui na UFMA, passei a
focar mais neste aspecto da ecologia,
e a organizar ideias holistas sobre as
quais já vinha refletindo fazia alguns
anos, em particular a chamada
Hipótese Gaia de James Lovelock e
Lynn Margulis. Para que tal hipótese
faça sentido é necessário questionar
os próprios paradigmas mecanicistas
em ciência, e neste sentido, assim
como citei acima, recebi influências
de autores como Fritjof Capra e
Edward Goldsmith. Capra utiliza
um conceito ao qual chama “não
separabilidade”, e que eu utilizo
paralelamente, embora nunca tenha
publicado nada a respeito, referindome a ele em sala de aula como
“conectividade”. Parte dessas ideias
foram desenvolvidas diretamente
através de experiência e reflexões
pessoais. As idéias de Lovelock tem
influenciado significativamente a
perspectiva holística como enxergo
atualmente o desafio global da
mudança climática.
Em Biologia da Conservação
devo grande parte da minha
sensibilidade a divulgadores

científicos na ativa durante os anos
da minha formação, muito mais
conhecidos na Europa do que no
Brasil, como um espanhol, Félix
Rodríguez de la Fuente, eum francês,
o mais conhecido Jacques Cousteau.
Posteriormente, a ampliação das
minhas leituras levou-me a conhecer
trabalhos ambientalistas mais clássicos,
em particular o “Primavera Silenciosa”
de Rachel Carson. Em qualquer caso,
a minha sensibilidade e amor pela
natureza, e a conservação de espécies e
ecossistemas, é um sentimento próprio
que carrego desde a infância, que
partiu de mim mesmo e que os meus
pais incentivaram ao perceber que era
importante para mim.
Em
Biologia
do
Comportamento, também iniciei
a carreira aderindo a ideias mais
clássicas e determinísticas, muitas
vezes próximas ao determinismo
biológico do comportamento que hoje
rejeito enfaticamente, com influência
por parte de autores como Konrad
Lorenz, Desmond Morris e Irenaus
Eibl-Eibesfeldt. Entretanto, passei não
apenas a discordar, como a deplorar
quase todas as ideias dos mesmos,
em particular dos mais dogmáticos
Lorenz e Morris, a medida que fui
compreendendo melhor tanto as ideias
em si quanto o seu contexto ideológico
e político. A entrada mais recente no
cenário teórico de autores que seguem a
mesma linha, como Edward O. Wilson e
Richard Dawkins, foi posterior à minha
mudança de posição neste assunto, que
cronologicamente foi a mais antiga
das várias a que me referi aqui, tendo
acontecido mais ou menos no tempo
de entrada na universidade, de maneira
que esses autores nunca chegaram a me
influenciar, a não ser negativamente,
causando a minha rejeição ativa às suas
ideias.
Em fases posteriores, passei
a me posicionar claramente de
maneira indeterminista em relação
ao comportamento. Um dos autores
que influenciaram essa mudança na
minha maneira de pensar foi Richard
Lewontin. De qualquer maneira, boa
parte dos meus posicionamentos
indeterminísticos atuais foi muito mais
fruto de reflexões próprias do que de
influência por parte de outros teóricos.
No
caso
da
Biologia
Comportamental
aplicada
à
Primatologia, sim vale a pena destacar
a influência das duas conhecidas
primatologistas de campo Jane
Goodall e Dian Fossey, pioneiras na
aplicação ao comportamento animal de
pressupostos e metodologias até então
mais relacionados com as ciências
sociais. Creio que as contribuições
delas abrangem vários campos na
minha formação e inspiração, tanto do
ponto de vista do método científico,
quanto da sensibilidade em relação
com a vida selvagem, e a coragem em
romper com modelos estabelecidos em
caso necessário.
Nas minhas áreas de pesquisa
habituais, principalmente a ecologia de
aves aquáticas e a estratégia de tamanho

da ninhada, as principais influências
seriam o próprio Xavier Ruiz Gabriel,
meu orientador que mencionei acima,
além de outros teóricos na área como
Douglas Mock, Geoff Parker e Scott
Forbes. Deles procede a discussão
sobre o valor adicional ou de segurança
dos ovos extra nas posturas de aves.
Tenho ainda interesse por
áreas como a Termodinâmica, em
função da minha interação com os
meus professores de graduação David
Jou e Carlos Pérez; e principalmente
a Cosmologia e a Mecânica Quântica,
assuntos nos quais me interessei
bastante durante os anos de estudante,
sem nunca ter deixado de demonstrar
interesse, por bem que a minha
carreira não tenha seguido essa linha.
Talvez por nunca ter me especializado
na área, os autores que mais me
influenciaram nesse aspecto foram os
mais conhecidos internacionalmente, e
mais citados na literatura especializada
pelas suas contribuições, no início do
século XX, incluindo Albert Einstein,
Niels Bohr e Erwin Schrodinger.
Embora não especializado na área, a
pequena base adquirida me permite
hoje desenvolver com mais facilidade
ideias interdisciplinares. Um livro
que me influenciou bastante nesse
cruzamento de disciplinas foi editado
pela Universidade de Barcelona sob a
coordenação de Jordi Flos, professor
do Departamento de Ecologia, com o
título “Ordem e Caos em Ecologia”.
PETBio UFMA: O que atraiu sua
permanência como pesquisador
no Maranhão e quais foram as
principais dificuldades enfrentadas
ao desenvolver sua pesquisa frente aos
problemas sociais? Sua nacionalidade
de alguma forma interferiu neste
processo?
Prof. Carlos: Desde bem pequeno me
atraiu a ideia de estudar a natureza, e
os animais em particular, em diferentes
partes do mundo. Já na minha época
de estudante universitário decidi
que queria passar a minha carreira
trabalhando em pesquisa e conservação
em regiões tropicais, basicamente pela
existência de um grande campo de
trabalho, e comparativamente poucos
recursos humanos, ao comparar com o
que acontece na Europa.
Ao preparar a minha tese
de doutorado, propus um projeto
de comparação entre localidades
da biologia de diferentes espécies
de garças, grupo com o qual tinha
começado a trabalhar ainda na
Espanha, mas já pensando em que este
pudesse ser um trabalho que reunisse o
interesse científico e a minha vontade
de trabalhar em países tropicais.
Em 1990 fiz uma viagem por
diversos países da América do Sul
com a intenção de estabelecer contatos
para possíveis projetos de doutorado, e
também em relação com conservação
ambiental, área na qual estava já muito

envolvido naquela época. Dos vários
contatos que tentei, dois pareceram a
princípio promissores, um nos Lhanos
da Venezuela, e outro no Pantanal
Mato-Grossense, com a UFMT em
Cuiabá. Dos dois, o que evoluiu mais
favoravelmente foi o de Mato Grosso, de
maneira que já com bolsa de doutorado,
mudei-me de Barcelona para Cuiabá em
1992.
No entanto, a inexistência de
trabalhos na minha área no Pantanal
naquele momento fez com que o apoio
institucional da UFMT se limitasse
aos aspectos jurídicos, mas sem
verdadeiro apoio científico ou logístico.
A constatação dessa situação à minha
chegada a Mato Grosso fez com que
procurasse um plano alternativo para
a eventualidade do projeto MatoGrossense não andar bem até o fim da
bolsa de doutorado.
Nesse sentido, me interessei
por sítios localizados em latitudes mais
baixas, a fim de poder estudar gradientes
latitudinais de alguns parâmetros da
biologia reprodutiva das aves aquáticas.
Essa comparação latitudinal, no final
das contas, nunca aconteceu como eu
pretendia.
Nesse intuito, fiz contatos
por três vezes no Museu Goeldi em
Belém do Pará. Esses contatos nunca
vingaram, entretanto na terceira vez,
em outubro de 1991 (com o projeto
Matogrossense já aprovado mas ainda
não em execução) conheci o ornitólogo
Júlio Roma, tão atencioso que sem me
conhecer pessoalmente foi em Belém
me receber no aeroporto. Diga-se que eu
tinha uns amigos espanhóis em Belém
naquela época que jamais tiveram essa
consideração, que eu já conhecia Belém
e que eu nem sabia que Júlio existia e
iria me procurar. Foi um amigo comum,
Juan Carlos Guix, que o avisou que eu
estaria chegando e, mesmo sabendo
que eu não esperava ser recebido por
ninguém, foi me buscar. Até hoje tenho
uma dívida de gratidão com Júlio.
Foi Júlio que me falou
a respeito de Antonio Augusto
Rodrigues, companheiro nosso aqui no
Departamento, que tinha desenvolvido
pequenos estudos sobre a biologia do
guará (Eudocimus ruber) no Maranhão.
Na ausência de possibilidades de
convênios científicos a respeito em
Belém, vim uns meses depois a São
Luís, fazendo contato com Augusto.
Augusto me falou sobre a colônia de
aves aquáticas da Ilha do Cajual e vim
tentar sorte como projeto alternativo
ao Pantanal, em julho de 1992. Acabou
sendo o trabalho no Maranhão o que
realmente vingou e resultou na minha
tese de doutorado.
Por outro lado, num nível mais
pessoal, a vida cultural maranhense me
interessou desde o início. Além disso,
como pessoa nascida no litoral, morar
permanentemente em Cuiabá, perto do
centro geodésico da América do Sul, era
um tanto difícil para mim, acostumado
a ter sempre o mar como referência.
Esse conjunto de fatores me trouxe a
São Luís, inicialmente com intenção de
permanecer temporariamente. Depois,
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PETBio UFMA: Tendo em vista
o avanço de iniciativas privadas,
especulações imobiliárias e a crescente
indústria pesqueira, de que forma
pode-se observar a interferência
dos impactos da antropização no
comportamento e população das aves
migratórias?
Prof. Carlos: Acredito que ninguém
sabe ao certo. É um fato que a população
das aves migratórias costeiras, as

mais conhecidas e abundantes das que
recebemos no Maranhão, está em forte
declínio. É óbvio que o fenômeno é tão
geral que necessariamente tem origem
antropogênica, embora não saibamos
até que ponto o problema ocorra
mais nas áreas de reprodução ou de
invernada.
De modo geral, as políticas
de conservação no Canadá e Estados
Unidos são bem mais abrangentes
e efetivamente aplicadas do que
na América do Sul, entretanto a
antropização, perda de hábitat e uso
de substâncias tóxicas podem ser mais
intensos nos países ricos, neste caso
especialmente os Estados Unidos,
vista a baixa densidade populacional
existente no Canadá. Os Estados
Unidos não são lugar de reprodução
(com a exceção de algumas gaivotas),
mas de passagem para muitas espécies
migratórias. Entretanto problemas
sérios numa escala migratória podem
ter consequências relevantes para as
populações como um todo.
Quanto ao lado brasileiro
da quesQuanto ao lado brasileiro da
questão, provavelmente tem a ver
com a sobreexploração dos recursos
pesqueiros (tanto peixe quanto frutos
do mar), o aumento da poluição e,
no caso do Golfão Maranhense, da
degradação do habitat. Entretanto essa
é uma questão que exige ser pesquisada
muito mais.
PETBio UFMA: - Dentre as aves
observadas nos biomas “maranhenses”;
qual lhe desperta maior fascínio
quanto ao comportamento e estratégias
reprodutivas?
Prof. Carlos: Esse não é um tipo de
pergunta que me sinta muito à vontade
para responder, porque não tendo a
funcionar sobre a base das categorias
absolutas: “a que mais”.
Posso citar o guará, cuja
estratégia reprodutiva na costa
maranhense é diferente do encontrado
em outros lugares, o que dá pé a uma
discussão muito rica sobre o sentido
ecológico e evolutivo do tamanho da
postura em aves.
Dito isso, sou muito fácil
de fascinar pela natureza. Já que se
trata do comportamento e estratégias
reprodutivas especificamente, podemos
citar a graúna (Scaphidura oryzivora),
parasita de reprodução, ou o conhecido
anum-preto (Crotophaga ani) com os
seus ninhos coletivos. A natureza é
muito rica em possibilidades.

Comportamento animal: mimetismo em borboletas
Gabriela Cristina Fonseca Almeida

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

ENSAIO

pode ser razoavelmente orientada
e conscientizada em relação com
pesquisa e conservação, como tive a
oportunidade de vivenciar em primeira
mão na minha experiência com o MST
durante mais de dez anos. A situação
política e institucional no Maranhão,
isto sim representa uma situação difícil.
Quanto à minha condição
de estrangeiro, dificilmente produz
maiores problemas com a sociedade
além da famosa pergunta repetida
milhares de vezes: “vocêêêê... é
alemão?”, ou o comentário: “vocêêêê...
não é daqui!”. Incidentes que no final das
contas são inofensivos. A estrangeria
nunca é uma circunstância favorável,
sempre é desfavorável, entretanto,
dentro desse princípio geral, o Brasil
é um país que recebe bem as pessoas,
de maneira que os problemas sociais da
estrangeria são muito mais amenos do
que em outros países. Choque cultural
sempre existe, mas esse é o tipo de
desafio que você assume quando decide
ir morar num país onde você não
nasceu. Creio que é importante curtir
os aspectos positivos, como a troca, ou
a tolerância na diversidade. Embora
estas sejam questões mais relacionadas
com a vivência pessoal do que com a
vida de pesquisador.
Caso diferente foi a novela
em dois mil capítulos para obter o
meu visto de residência permanente
no Brasil, depois de ocorrer um erro
burocrático devido a um desencontro
de informações tanto na UFMA quanto
no Ministério da Justiça acontecido em
1999, que me deixou numa situação de
vazio legal, que ninguém resolveu até
conseguir outro visto, outro contrato
etc, etc. Isto se prolongou desde 1999
até 2009. Graças a Deus, hoje está
resolvido.
Finalmente, diria que a nacionalidade
estrangeira pode interferir sim,
de acordo com a pergunta, nos
trabalhos de pesquisa, em função de
obter autorizações para coleta, etc.
Entretanto, este problema em potencial
de modo geral está bem resolvido pela
legislação brasileira. As contradições
de uma legislação que na prática facilita
mais o acesso à floresta dos madeireiros
do que dos pesquisadores afetam quase
por igual a brasileiros e estrangeiros. O
principal problema de ser estrangeiro
neste sentido, é que com frequência
os problemas de conservação têm
muitos desdobramentos políticos, e
que como estrangeiro você precisa ser
muito prudente, pelo fato de não ter
os mesmos direitos políticos de uma
pessoa com nacionalidade brasileira.

No ano de 1862, Bates propôs que as borboletas consideradas de gosto palatável buscavam imitar o padrão de coloração
de borboletas com gosto desagradável como uma forma de enganar a caça, como o caso de aves insetívoras, sendo assim, imitar
essas borboletas foi uma forma de proteger-se e tentar garantir sua sobrevivência, sua ideia ficou conhecida como mimetismo
Batesiano. As borboletas do gênero Heliconius são grandes exemplos desse comportamento e são referências em estudos com a
evolução de padrões miméticos e foram observadas por Bates em suas viagens pela Amazônia.
A palavra “convergência”, à luz da evolução, significa dizer que uma característica semelhante é observada em seres vivos que possuem origens diferentes. A evolução convergente ocorre devido à seleção natural, quando mutações que geram tanto
adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais que são mais adequadas para um determinado ambiente e podem vir a
dar uma vantagem para a sobrevivência e reprodução. Seguindo esse pensamento, Muller (1879) sugeriu que duas borboletas com
gosto impalatável convergem nos padrões de coloração, de forma que essa convergência pode ajudar a diminuir os custos envolvidos na aprendizagem de predadores.
Você, caro leitor, já deve ter ouvido falar desse tipo de comportamento no mundo animal e pode estar se perguntando o
que então há de novo. Bom, e se borboletas de gosto impalatável estivessem mimetizando borboletas com gosto palatável? Qual
seria a vantagem para elas? Parece bizarro, no entanto, a pesquisa realizada por Freitas e colaboradores (2016) buscou estudar
as táticas de escape mais comuns de borboletas contra aves insetívoras, baseando-se em evidências presentes na literatura e da
própria experiência de que pássaros neotropicais (região biogeográfica que abrange desde o México até a Argentina) reconhecem
e evitam atacar borboletas com alta habilidade no voo.

Imagens: Visual Hunt Borboletas do gênero Heliconius. http://www.heliconius.org/2013/new-paer-genetics-of-red-pattern-elements-in-heliconius-erato-and-heliconius-melpomene/

a vida e suas complexidades foram
me direcionando a permanecer aqui.
Quanto às questões sociais,
bem, a princípio não é obrigatório
desenvolver pesquisas que tenham
relação com essa área, entretanto
colaborei com o Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra desde 1995
até 2006, por convicções pessoais a
respeito da justiça das reivindicações
relacionadas com a reforma agrária.
Depois disso tenho me focado mais
em questões mais especificamente
ambientais, por necessidade de
evitar a dispersão excessiva, embora
não descarte absolutamente voltar
a me envolver em questões mais
explicitamente sociais.
Quanto ao fato de se as
condições sociais e políticas no
Maranhão afetam os trabalhos de
pesquisa, não resta dúvida. Poucos
recursos financeiros e logísticos na
universidade, excesso de política
institucional de corredor e conflitos
de interesses, em fim, diversos fatores
dificultam o trabalhar com excelência.
Trabalhar em campo é difícil devido
às condições de subdesenvolvimento
grave em muitos lugares do
Maranhão, e isto era particularmente
agudo nos meus primeiros tempos
aqui, nos anos 90. Não era raro
trabalhar em povoados sem energia
elétrica, e quando se precisava uma
ajuda de campo, muitas vezes existia
um abismo de desenvolvimento entre
nós, pesquisadores, e os moradores
das áreas, que frequentemente eram
total ou parcialmente analfabetos,
além de não possuir muita da
documentação pessoal básica, em
alguns casos nenhuma, de tal maneira
que havia pessoas vivas de cuja
existência o Estado brasileiro não
tinha constância. Tal situação levava
a trabalhar de maneira totalmente
informal, o que era praticamente
universal entre os pesquisadores
brasileiros até o fim do século
XX. Entretanto, a normatização e
formalização da documentação das
pessoas não tem sido total. Pior,
tem havido um aumento maior
das exigências burocráticas dos
trabalhos de pesquisa em campo,
principalmente em relação com
prestação de contas, sem acontecer
uma normatização paralela do
mesmo nível no registro documental
das pessoas e a sua situação jurídica.
O resultado é ir a campo e não poder
trabalhar com algumas das pessoas
mais idôneas pelo fato de não terem
documentos, não saberem assinar
o nome, e inclusive, ultimamente,
pelo fato das entidades financiadoras
exigirem inclusive CNPJ.
Logicamente
a
pouca
informação Logicamente a pouca
informação geral da população a
respeito de questões de pesquisa e
conservação é outro inconveniente
muito sério para poder trabalhar
normalmente. Até hoje agricultores
e
pescadores
confundem
a
Universidade com “o IBAMA”.
Entretanto, a população rural

Fig 1. Borboletas do gênero Heliconius.

Nesse estudo é levado em consideração a velocidade do voo, de forma que passa a ser entendido como um mecanismo
de fuga eficiente contra os seus predadores. Sendo assim, as espécies com voos rápidos tornam-se modelos para aquelas que possuem voos lentos. Como esse comportamento pode ser tão interessante? Vamos lá! Se você tivesse que caçar seu próprio alimento
optaria por um alvo que se movimenta de forma mais rápida ou devagar ? O que parece ser mais vantajoso? O que gastaria menos
energia?
Se sua resposta para as perguntas anteriores foi: “meu alvo seria a presa que se movimenta mais lentamente”, está pensando como um predador! Uma vez que esses animais não possuem a intenção em gastar energia para tentar pegar uma borboleta que
se locomovem de maneira mais ágil. Logo, essas borboletas apresentam uma coloração de alerta para seus possíveis predadores,
onde eles possam reconhecer que aquela espécie possui um voo mais rápido, o que implica em maior gasto de energia.
Os resultados desse estudo são relevantes e contribuem para reexaminar as teorias clássicas do mimetismo, uma vez que
questões envolvendo a sobrevivência podem ser mais complexas do que se imagina. Além disso, novos estudos são importantes
para que se possa compreender melhor como se deu a evolução do mimetismo.

Fontes:
BATES, H. W. Contributions to an insect fauna of the Amazon valley. Lepidoptera:
Heliconidae. Trans Linn Soc Lond. v. 23, p. 495–566, 1862.
MULLER, F. Ituna and Thyridia: a remarkable case of mimicry in butterflies. Proc Entomol Soc Lond. p. 20–29, 1879.
PINHEIRO, C. E. G. et al. Both Palatable and Unpalatable Butterflies Use Bright Colors to Signal Difficulty of Capture to Predators. Neotrop Entomol. v. 45, p. 107–113, 2016.
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O sistema de acasalamento dessa espécie é do
tipo poligínico, formando leks. Dentro do grupo há
uma hierarquia linear de dominância, onde o macho alfa
comporta-se como um sentinela que chama repetidamente
companheiros e fêmeas em galhos de árvores altas, na
tentativa de atraí-los a uma corte. Os machos ronronam
dando vôos curtos, em seguida, quando a fêmea aparece
os machos agrupam-se dançando antes da cópula,
exibindo pulos, seguidos de uma exposição executada
pelo macho alfa, um bater de asas pairando em frente à
fêmea, seguido por outros machos, em fileira. Em geral,
o macho dominante, que finaliza a cerimônia, é o que irá
copular com a fêmea. O tempo de cada corte pode durar
de 30 segundos a 2 minutos.
O fato dos machos subordinados participarem da
cerimônia pode ser interpretado como uma cooperação
para atrair a fêmeas para o macho dominante. Além
disso, pode ocorrer a substituição das fêmeas por um
macho juvenil quando as fêmeas estão ocupadas com
a nidificação. Em um estudo feito por Della-Flora et al
(2007), observou-se que o ronronar (vocalização) não
foi utilizado somente por machos, como também por
fêmeas, além de se hipotetizar que possíveis diferenças
na vocalização são utilizados para diferentes finalidades.
Assim, observa-se que o grupo das aves é um excelente
modelo para compreender aspectos evolutivos do
comportamento animal, e o estudo do comportamento
em diferentes espécies evita generalizações, aumentando
as informações acerca dos diferentes comportamentos
reprodutivos e sistemas de acasalamento, associados ao
cuidado parental.

O que poderia levar os adultos de determinadas espécies a cometer o infanticídio? O infanticídio é o ato de
matar recém-nascidos e, por mais cruel que se pareça, é comum entre alguns grupos de animais, sendo considerado uma prática eficiente para a sobrevivência de determinadas espécies. Segundo alguns pesquisadores, o infanticídio
pode ser benéfico ao animal que o comete, o infanticida, tendo em vista que aumenta as possibilidades de reprodução
e alimentação deste. Além disso, matar um filhote pode ser uma maneira de evitar o gasto de energia que seria utilizada ao cuidar da cria e de assegurar que aquele filhote nunca chegará ao topo da hierarquia do grupo em que nasceu.
Esse comportamento é muito comum em camundongos e ratos, mas pode ser visto em grupos de aves, cetáceos, mamíferos
predadores e primatas, incluindo os seres humanos. Apesar de ser mais frequente em machos, algumas fêmeas também
podem matar as crias de outras, seja para sua própria alimentação ou para a apropriação dos ninhos, e até mesmo para
reduzir a competição de recursos para os seus filhotes. Além disso, outra causa de infanticídio está associada a anomalia
e/ou deformidades presentes nos recém-nascidos, como é o caso das práticas tradicionais de algumas tribos indígenas.
Por tudo isso, há um grande interesse científico sobre a prática do infanticídio. Para elucidar essas questões,
um experimento feito em camundongos no Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, tentou desvendar os enigmas envolvidos nessa prática comportamental ao tentar identificar os mecanismos moleculares que poderiam propiciar tal situação. Percebeu-se que o sinal que levava os machos adultos a matarem os filhotes vinha do ar, pelo cheiro, pois os filhotes liberam moléculas de odor na primeira semana de vida. Por sua vez, essas
moléculas, desconhecidas até então, ativam um grupo particular de células presentes no nariz dos adultos que transformam a informação química recebida em sinais elétricos nas áreas cerebrais relacionadas com à agressividade.
As células especializadas no nariz dos adultos são neurônios, tal como as demais células sensoriais, porém, algumas
características são singulares, como o fato de serem presentes somente em adultos, sendo que são mais ativas em machos virgens e que nunca tiveram filhotes do que em fêmeas, virgens ou não. Tais células expressam em sua superfície uma proteína,
OLFr692, capaz de transpassar a membrana celular do neurônio e captar os sinais químicos enviados pelos filhotes. Além disso,
mais uma circunstância que torna essas células peculiares é o fato de as mesmas possuírem proteínas dos receptores olfativos
que são geralmente presentes no epitélio olfativo principal, um tipo especializado de tecido na cavidade nasal. Porém, nesses
roedores elas estão presentes no órgão vomeronasal, que possui diferentes feições moleculares do epitélio olfativo principal.
O vomeronasal é um órgão olfatório especializado na detecção de feromônios e moléculas orgânicas que acionam comportamentos instintivos, como de defesa, alarme, acasalamento e agressividade. Portanto, foram realizados alguns testes em camundongos de idades distintas, com a finalidade de saber como as células especializadas funcionam
no sistema olfativo desses roedores. Ao mediar a ativação dessas células em adultos, observou-se que nos machos virgens, essas células funcionavam como detectores do odor liberado pelos recém-nascidos. Assim como em outros roedores e outros grupos de animais, os camundongos possuem cuidado parental, ou seja, cuidam de seus filhotes, deixando-os limpos e trazendo-os de volta ao ninho quando escapam. Porém, no experimento realizado, após a ativação
dessas células quando os machos virgens interagiram com os filhotes, ao invés de protegê-los, eles os mataram.
Contudo, serão necessários ainda muitos outros testes para que se tenha certeza sobre a hipótese de que
as células especializadas são responsáveis por esse tipo de comportamento. Para isso, serão feitos testes utilizando vários camundongos geneticamente modificados, sem essas células, para que não produzam a proteína
OLFr692, com o palpite de que esse comportamento infanticida desapareça. Além disso, tais pesquisas podem ajudar a elucidar casos em humanos, tendo em vista que o cérebro é altamente organizado e que comportamentos considerados estranhos, cruéis e sem explicações, podem estar intimamente relacionados com os circuitos neuronais, e
qualquer alteração nisso pode resultar em inúmeros conflitos neurológicos, e por consequência, comportamentais.
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Um dos aspectos mais importantes da história
natural dos vertebrados é a reprodução, sendo para
muitas espécies o objetivo principal de sua existência.
Durante a reprodução, machos podem matar outros
machos durante a competição por uma mesma parceira.
O investimento na reprodução é tão alto que algumas
espécies podem percorrer longas distâncias à procura
de parceiros, como observado nas aves migratórias, ou
desenvolver complexos comportamentos coordenados
para atrair as fêmeas.
A corte em aves é altamente elaborada, os
machos podem atrair as fêmeas por meio do canto e
displays¹ visuais - como observado nas Aves do Paraíso²
- dançando e pulando de forma ordenada para a parceira.
Além disso, em algumas espécies observa-se o uso de
presentes para que a fêmea “aceite” o companheiro,
como a alimentação de corte, onde machos garantem a
cópula fornecendo alimento para a companheira, como
é observado em Sterna hirundo, trinta-réis-boreal. Os
sistemas comportamentais e ecológicos referentes à
reprodução podem ser de dois tipos principais: sistema
monogâmico, onde as espécies formam parceiros e
permanecem com eles durante toda a vida; e sistema
poligâmico, onde um indivíduo pode ter mais de um
parceiro ao longo da vida. Em aves, a poligamia pode
ser subdividida em poliginia, onde vários machos se
agrupam em locais tradicionais para executar exposições
cooperativas de cortejo; poliandria, na qual uma mesma
fêmea pode copular com vários machos diferentes e estes
em geral são responsáveis por incubar os ovos; sistemas
poliginândricos também são observados, onde tanto
fêmeas como machos acasalam com diferentes indivíduos
durante uma época reprodutiva.
Grande parte dos rituais de acasalamento são
simples e envolvem apenas a vocalização, outros são
complexos e envolvem coreografias, entre machos ou
entre machos e fêmeas, podem incluir dança, bater de asas
e cauda, voo aéreos ou lek comunitário, um agregado de
machos se juntam para entrar em exibições competitivas
pela fêmea. Dentre as espécies que apresentam rituais
complexos, pode-se destacar uma espécie de piprídeo,
Chiroxiphia caudata, tangará verdadeiro, também
conhecido como tangará-dançador. É uma espécie de
passeriforme que apresenta dimorfismo sexual, que
pode ter sido favorecido pelo sistema de competição por
arenas de display e pelo alto grau de especificidade na
seleção exercida pelas fêmeas, favorecendo a evolução de
ornamento e colorações na plumagem. As fêmeas de C.
caudata apresentam plumagem de coloração verde-oliva
e os machos possuem quase todo o corpo azul e a cabeça
preta com um topete vermelho.

ENSAIO

Infanticídio animal e o cheiro da morte

Glossário
1: movimentos rituais característicos e padronizados usados em
comunicação de indivíduos da mesma espécie.			
						
2: passeriformes da família Paradisaeidae, com 14 gêneros e cerca
de 43 espécies, que possuem plumagem exuberante utilizada como
ornamentos nos rituais de acasalamento.

Fontes: OLIVEIRA , E. F. Aves tropicais: relacionando sistema de acasalamento
e investimento parental Disponível em: <http://repositorio.uniceub.br/handle/235/6443>. Acessado em: 08/02/2017.
DELLA-FLORA, F.; CÁCERES, N. C e BROUDT, M. S, Comportamento Reprodutivo de Chiroxiphia caudata (aves, Pipridae). Disponível em: <http://www.seb-ecologia.org.br/viiiceb/pdf/1944.pdf>. Acessado em: 06/02/17.
DELLA-FLORA, F. Ecologia comportamental do tangará chiroxiphia caudata (aves,
pipridae) no extremo sul da floresta atlântica. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/
pbiod/Dissertacoes/DellaFlora_2010.pdf>. Acessado em: 09/02/17
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Comportamento reprodutivo em aves:
o elaborado ritual de corte do
Tangará-dançador

Fonte:
NAKAHARA, T. S.et al.. Detection of pup odors by non--canonical adult vomeronasal neuron expressing an odorant receptor gene is influenced by sex and parenting status. BMC Biology. v. 14. 15 fev. 2016.
ORSINI H., BONDAN E.F. Fisiopatologia do estresse em animais selvagens em cativeiro e suas implicações no comportamento e bem-estar
animal – revisão da literatura. Rev Inst Ciênc Saúde. 2006; 24(1):7-13.
Entenda por que matar filhotes beneficia espécies animais. BBC Nature News. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/05/120521_infanticidio_animais_mv>. Acessado em: 8 de fevereiro de 2017.
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EVENTOS
XXV Congresso Brasileiro de Paleontologia
17 a 21 de julho
Ribeirão Preto-SP

XVI Congresso Brasileiro de Limnologia
23 a 27 de julho
Rio de Janeiro-RJ

IV Curso de Inverno em Microbiologia e Biologia
Molecular Aplicada (ICB-USP)
17 a 21 de julho
São Paulo-SP

68º Congresso Nacional de Botânica
20 a 25 de agosto
Rio de Janeiro-RJ

X Curso de Inverno de Genética (UFPR)
17 a 22 de julho
Curitiba-PR

III Encontro Gaúcho de Micologia
18 e 19 de novembro
Pelotas-RS
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