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Notícia

EDITORIAL

Útero artificial e a sobrevivência
de prematuros extremos

Caros Leitores,
Nessa edição do boletim PETBio continuamos apresentando
no artigo principal a temática do comportamento animal e
dessa vez iremos conhecer um pouco mais sobre a ecologia
comportamental da interação inseto e planta. Também
apresentamos uma diversidade de ensaios com novidades
científicas e temas de grande relevância nas ciências biológicas.
Você sabia que a física quântica pode ser fundamental para
entender os sistemas biológicos? Ou ainda quais as explicações
genéticas para os encantadores comportamentos das orcas?
Que tal conhecer uma nova linha de pesquisa, coordenada
pelo Profº Drº Leonardo Teixeira Dall’Agnol que desenvolve
projetos com diversidade e genômica de microrganismos?
Essas e muitas outras informações você vai encontrar nessa
nova edição do Boletim PETBio.
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Mayara Ingrid Sousa Lima
Tutora do Grupo PET BIOLOGIA/UFMA
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ada vez mais a ciência se
aproxima da reprodução
artificial de diversas partes
e funções do corpo humano. Com
o advento das novas tecnologias,
notícias sobre a impressão 3D de
membros, próteses realistas ou
até mesmo órgãos cultivados em
laboratórios têm se tornado comuns
no meio científico, diferente da
gestação humana, que sempre foi uma
incógnita para os pesquisadores. Com
várias tentativas ao longo de 20 anos,
os resultados não eram proveitosos.
Mesmo com todos esses anos de
pesquisas, fatores como a relação
entre a mãe e o feto permaneceram
obscuros e o avanço da gestação
humana fora do útero por vezes
pareceu inviável.
Contudo, recentemente, foi
noticiada a criação de um “útero
artificial” que permitiu o crescimento
de cordeiros prematuros, atiçando
a comunidade científica. Para isso,
o médico Alan Flake, cirurgião fetal
do Hospital Infantil da Filadélfia,
juntamente com sua equipe usou
a tecnologia das incubadoras,
visando ter as condições fisiológicas
mais próximas do útero materno,
permitindo que esses cordeiros
crescessem por um mês. Em humanos,
tal procedimento seria utilizado em
bebês extremamente prematuros
com baixíssimas possibilidades de
sobrevivência, como por exemplo,
os nascidos antes das 23 semanas de
gestação.
Os prematuros extremos
geralmente
enfrentam
grandes
obstáculos após o nascimento,
como dificuldades respiratórias,
neurodesenvolvimento prejudicado,
necessidades nutricionais específicas,
riscos de infecção iminente, entre
outros. Para os pesquisadores
envolvidos, o uso do útero artificial
nesses casos trataria de todas essas
questões, fornecendo um ambiente
controlado para minimizar o risco

de infecção e perda de energia,
apoiando o crescimento favorável
dos bebês. Além disso, a pele de tais
prematuros é extremamente frágil,
bastante propícia a rasgos acidentais
e consequentemente desidratação,
o que poderia ser evitado com o
uso do útero artificial, diminuindo
a dor ao longo prazo devido aos
procedimentos
que
viabilizam
a sobrevivência dos bebês nas
incubadoras.
Porém,
embora
tal
procedimento possa ser útil
para o desenvolvimento físico
dos prematuros, ele poderia ser
prejudicial ao emocional dos
pais e até mesmo do bebê, tendo
em vista que uma vez dentro do
útero artificial, seria impossível o
contato entre pais e filhos. Apesar
de todas as discussões em volta dos
prós e contras do uso de um útero
artificial, os estudos com bebês
humanos não são uma realidade,
pois há diferenças discrepantes
entre a fisiologia humana e a dos
cordeiros, e, mesmo com bons
resultados, as consequências legais
e éticas são de longo alcance. Para
Flake, o útero artificial aprimorado
será semelhante a uma incubadora
neonatal tradicional, potencialmente
equipada com câmeras, a fim de
promover a tranquilidade dos
pais, e com possível simulação dos
batimentos maternos. Com isso, ele
ainda garante que será uma opção
mais viável que as intervenções
médicas em prematuros que, à
medida que prolongam a vida dos
mesmos, causam outros problemas
adicionais à saúde desses bebês.

Fontes:
DIÓGENES HENRIQUE. Fetos de cordeiro passam com sucesso por gestação em bolsas plásticas:
Humanos são os próximos?. Disponível em:<http://socientifica.com.br/2017/04/fetos-de-cordeiro-passam-com-sucesso-por-gestao-em-bolsas-plasticas-humanos-sao-os-proximos/>. Acessado em:09/05/2017.
ELIZABETH YUKO. Weighing the Ethics of Artificial Wombs. Disponível em: <https://www.
nytimes.com/2017/05/08/health/artificial-wombs-ethics.html?_r=1>. Acessado em: 09/05/2017.
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Macrófagos e terapia antirretroviral: inimigos
ou aliados?
Gustavo Henrique Correa Soares
Natalia Carine Almeida Conceição
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
Matheus de Sousa Martins
Curso de Medicina/UFMA - São Luís

Na última década, houve um grande progresso na terapia contra o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
O HIV-1 é um vírus de RNA que pertence à família Retroviridae e utiliza a enzima transcriptase reversa para produzir
o DNA que será incorporado no genoma da célula hospedeira. Estes retrovírus possuem um longo período de incubação nas células hospedeiras e possuem a capacidade única de se replicarem sem que células hospedeiras se dividam. Os
reservatórios celulares que suportam uma maior persistência viral são as células T CD4+1. No curso da doença, a queda
progressiva na contagem dessas células leva a um estado de grave imunodeficiência, ou seja, um sério interrompimento
do funcionamento do sistema imunológico, tornando o organismo incapaz de ter uma resposta primária efetiva, resultando assim no aparecimento de infecções e neoplasias oportunistas. A atual terapia antirretroviral (TARV) representa
a primeira linha no tratamento da doença e consegue suprimir o vírus a níveis indetectáveis no sangue. Entretanto,
apesar de sua eficácia, a utilização da TARV não cura a infecção. O vírus é mantido através do equilíbrio natural da
célula e também pela replicação do genoma viral. Nesse sentido, muitos estudos estão sendo realizados a fim de identificar mecanismos de eliminação do reservatório viral destas células e, no entanto, outros alvos celulares estão sendo
ignorados na pesquisa científica.
Algumas pesquisas têm centrado na possibilidade dos macrófagos ajudarem a suportar a persistência ao HIV-1.
O reconhecimento patógeno-hospedeiro requer que haja a ligação entre o vírus e o receptor CD4, que em macrófagos2
só é expresso em estágios mais tardios de infecção, onde a contagem de células T CD4+ são muito baixas. Argumenta-se
que a presença do genoma viral em macrófagos se deve ao processo de fagocitose3 de células CD4+ infectadas, dando
a falsa impressão de que os macrófagos sustentam a persistência a HIV-1. Honeycutt et al. (2017) usaram células da
medula de camundongos humanizados para compreender e rebater este argumento. Neste estudo, os macrófagos de camundongos humanizados foram infectados com HIV-1 e expostos à terapia antirretroviral. Os autores demonstraram
que a capacidade do HIV-1 para infectar e persistir em macrófagos pode ser observada na ausência de células CD4+
e que, no início da terapia, houve uma rápida diminuição da viremia4, indicando uma meia-vida extremamente curta
(menos de um dia) dos macrófagos infectados. Porém, quando descontinuada a terapia, populações de macrófagos
suportaram a persistência viral, de modo que a persistência do vírus sob TARV é refletida nas diferentes dinâmicas de
infecção pelo HIV-1 em distintas populações de macrófagos.
A invasão do vírus HIV em macrófagos não é um processo simples, uma vez que o vírus desenvolveu mecanismos para incorporar seu genoma viral no DNA celular. O vírus HIV-1 superou muitos obstáculos para alcançar
a infecção em macrófagos, e ao obter sucesso, estas células tornaram-se reservatórios virais que podem persistir sob
TARV e podem promover um novo ciclo de viremia, caso a terapia seja descontinuada. Isto implica que os macrófagos
representam um grande obstáculo à erradicação do HIV-1, porém, não devem ser os únicos alvos de pesquisa. Sendo
assim, estas células desempenham um importante papel na persistência do vírus durante a infecção e é necessário propor novas estratégias que possam contribuir para novas terapias voltadas à doença.
Glossário
1: célula que tem a função de coordenar a defesa imunológica contra patógenos;
2: células que tem a como função primária fagocitar partículas, sejam elas restos celulares, partículas inertes ou
microrganismos;
3: processo realizado pela célula para englobar partículas e microrganismos para o seu interior;
4: presença de vírus no sangue circulante.
Referências:
HONEYCUTT et al. HIV persistence in tissue macrophages of humanized myeloid-only mice during antirretroviral therapy. Nature Medicine, Califórnia, v. 23, p.638-643, 2017.
STEVENSON, M. HIV persistence in macrophages. Nature Medicine, Flórida, v. 23, n. 5, p. 538-539, 2017.
Imagem: Visual Hunt

4

Boletim PETBio UFMA / nº 42 / Dezembro de 2017

uma relação entre cultura e genética

ENSAIO
ENSAIO

Imagens Gary Sutton; oceanecoventures.com

Biocarvão aplicado ao sequestro de carbono
Comportamento das orcas:
Uma alternativa promissora para a mitigação do aquecimento global
Glacyanne Winne Tavares Moraes
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

U

m dos membros da família dos golfinhos que
chama a atenção de muitos cientistas, apesar
de algumas características serem diferenciadas
da imagem idealizada desse grupo, são as orcas (Orcinus orca);
classificadas como odontocetos, diferenciadas das ditas baleias
verdadeiras por possuírem um orifício nasal e dentes. Esses animais
atraem atenção pela sua inteligência, longevidade e comportamento
social, uma vez que a interação entre os grupos, de liderança matriarcal
e denominados de pods, permite uma vocalização diferenciada para
cada grupo. Além disso, desempenham um trabalho em conjunto
de caça e defesa, o que estabelece uma aprendizagem entre os
membros e reforça a identidade do grupo. Estudos mais antigos
afirmam que cada pod compartilha um dialeto próprio e um grupo
interno e menor, formado por matrilineal¹, progenitora e a prole,
também compartilham uma forma mais particular de se comunicar.
Perdendo apenas para os humanos, as orcas são os animais
que possuem uma ampla distribuição de habitat, que varia do mar
Mediterrâneo e o Mar da Arábia até todos os oceanos, algumas são
transientes enquanto outras são residentes, além disso possuem um
“arsenal” de técnicas de captura e diferentes tipos de presas, que variam
de população para população. Algumas orcas encalham por vontade
própria a fim de predar leões marinhos ou elefantes marinhos, essa
atividade exige experiência desses animais, por isso há casos onde mesmo
com 5 anos o filhote ainda pode depender da “mãe” para desencalhar;
outras se alimentam de peixe, raias e tubarões. Essas habilidades são
ensinadas dos mais velhos para os mais jovens, por isso os biólogos
denominam esse comportamento de aprendizagem de “cultura”.
As experiências culturais em humanos são aceitas, por
muitos pesquisadores, como uma ajuda na modelagem da evolução,
tendo em vista que o genoma humano evoluiu em resposta aos
comportamentos culturais, numa coevolução entre genomas e cultura.
Pesquisadores da Universidade de Berna, Suíça, demonstraram que os
pods com diferentes culturas são geneticamente diferentes, podendo
seguir, assim, o mesmo padrão de coevolução entre o genoma e a cultura.
O estudo desenvolvido investigou os padrões de variação
genômica de 5 ecótipos² diferentes de orcas, transitório e residente
que ocorrem em simpatria³ no Pacífico Norte; e outras três de águas
antárticas. Esses ecótipos possuem três tipos diferentes de presa:
mamíferos, peixes e pinguins. No estudo foram retirados tecidos
para análise de 7 a 10 indivíduos por grupo; dessa forma foram
investigados os padrões de variação genômica entre os ecótipos
revelando divergências mais antigas e mais jovens dentro da espécie,

por meio de análise filogenética dos genomas mitocondriais.
Por meio do sequenciamento completo do genoma de
cada indivíduo, da montagem cromossômica de quase 50% da região
autossômica4 e do método TMCRA5, o estudo torna-se robusto para
afirmar que entre os grupos de orcas houve um ancestral comum
recente, no entanto também é constatado uma diferença substancial e
divergência entre todos os tipos de ecótipos do estudo. Um acúmulo
de diferenciação genética indica um isolamento reprodutivo que
se estabeleceu rapidamente durante a formação de cada grupo.
Em alguns pods, foi possível observar a assinatura de
seleção em genes que desempenham papel importante no ciclo de
um aminoácido, a metionina, que é adquirida por meio da dieta. O
tipo de alimentação em cada grupo define a quantidade de proteína,
metionina e cofatores6 enzimáticos envolvidos no metabolismo desse
aminoácido. Assim, para os pesquisadores, o processo de divergência
genômica encontrado em orcas é semelhante aos dos humanos.
Portanto, mesmo com dificuldades em demonstrar uma relação entre
as diferenças culturais e a seleção de gene, é plausível a interação
entre mudanças evolutivas genéticas e culturais em ecótipos de orcas

Glossário:
¹ Matrilinear - Filiação e organização social baseada na ascendência materna.
² Ecótipo - Variedade de uma espécie vegetal ou animal geneticamente adaptada ao meio por seleção natural.
³ Simpatria - Existência de duas ou mais populações em uma
mesma área geográfica.
4
Região autossômica - Localidade no DNA onde os genes autossômicos se encontram.
5
Método TMCRA - Método para se conhecer o ancestral mais
comum de um organismo (MRCA); o tempo para o mais recente ancestral comum (TMRCA) da amostra de linhagens já
deva ser conhecido a partir de outras fontes independentes.
6
Cofatores enzimáticos - Substâncias que auxiliam as enzimas
em seu funcionamento. Algumas enzimas não atuam por si só,
assim, elas se ligam aos cofatores para execução de suas funções

Referências:
FOOTE, A. D. et al. Genome-culture coevolution promotes rapid divergence of killer whale ecotypes. Nature Communications, [s.l.], v. 7, 31 maio
2016.
DEECKE, V. B.; FORD, J. K. B.; SPONG, P. Dialect change in resident killer whales: implications for vocal
learning and cultural transmission. Animal Behaviour, Vancouver Aquarium Marine Science Centre, p. 629–638, apr, 2000.
Dayle News. Orcas are first non-humans whose evolution is driven by culture. Disponível em:< https://www.newscientist.com/article/2091134-orcas-are-first-non-humans-whose-evolution-is-driven-by-culture/> . Acessado em: 04/01/2017.
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Ecologia compor

Graduanda do curso de Ciências Biológicas, modalidade bacharelado, na Universidade
Federal do Maranhão. É bolsista do Programa de Educação Tutorial -PET onde desempenha atividades no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. Estagiou no Laboratório de
Ecologia e Sistemática de Insetos Polinizadores e Predadores - LESPP, acompanhando
projetos fundamentados na ecologia de assembleia de borboletas. Atualmente é estagiária do Grupo de Pesquisa em Diversidade e Ecologia Microbiana - GPDEM,
onde realiza pesquisas voltadas à diversidade, ecologia e biotecnologia envolvendo fungos endofíticos do Maranhão.
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rtamental da interação
inseto-planta

P

lantas e insetos coexistem por aproximadamente 350 milhões de anos, desde as primeiras formas de plantas atuais. Das relações
bióticas entre os organismos multicelulares, as interações entre insetos e plantas são bem estudadas, pois afetam esses organismos
aspectos fisiológicos, comportamentais e populacionais, de modo benéfico para ambos os grupos, neutro ou prejudicial a pelo menos
um (GATEHOUSE, 2002). As plantas e os insetos são considerados os grupos mais diversos do planeta. Os insetos pertencem a ordem Artropoda, e estima-se que atualmente exista cerca de 5 a 10 milhões de espécies, onde somente 20% desse total são conhecidas.
Porém, seja qual for o número exato de insetos viventes, o motivo do sucesso da diversificação desse grupo está estritamente relacionado com o modo de vida herbívoro, pois a maioria dos grupos de insetos tem a herbivoria como modo de vida mais comum, em alguns
casos, quase exclusivo (GRIMALDI; ENGEL, 2005; LEWINSOHN; JORGE; PRADO, 2011).
Os herbívoros invertebrados como alguns grupos de insetos, se diferem bastante dos herbívoros verte brados. Geralmente
os vertebrados herbívoros usam as plantas somente como fonte nutricional, e não há muitas restrições quanto a tamanho ou espécies
dessas plantas (JERMY, 1984). Já os insetos fitófagos possuem uma relação mais profunda e intrínseca com suas plantas hospedeiras,
realizando todo seu desenvolvimento larval em um único indivíduo, do qual se alimentam e se abrigam. Por isso, a planta hospedeira
tem um papel importantíssimo na bioecologia e nutrição dos insetos (GRIMALDI; ENGEL, 2005).
Devido às pressões ecológicas, as plantas e os insetos se tornaram grandes protagonistas das bases de estudos da evolução
e da ecologia do comportamento. Esses estudos procuram evidenciar como determinado comportamento possui valor adaptativo,
como exemplo, a polinização (DEL-CLARO, 2004). Além disso, o estudo etológico (comportamental) diz respeito à forma como o
animal forrageia, se defende, ataca e sobrevive. Todas as interações aqui citadas são frutos da seleção natural, que moldou as mudanças
coevolutivas entre esses dois grupos, permitindo o suprimento das necessidades e sobrevivência de ambos (RIBEIRO, 2003).
De toda diversidade conhecida pela ciência, cerca de 80% é composta por plantas e insetos, o que não é um fato coincidente,
tendo em vista as interações que esses grupos possuem entre si (CORNELISSEN; FERNANDES, 2003). Dentro da classe Insecta, existem diversas ordens que sustentam a herbivoria como hábito alimentar, como exemplo, as ordens tradicionalmente conhecidas como
megadiversas, como as ordens Coleoptera (besouros, joaninhas, entre outros), Hymenoptera (abelhas, vespas e formigas) Diptera
(moscas e mosquitos), Lepidoptera (borboletas, mariposas e traças) (LEWINSOHN; JORGE; PRADO, 2011).
Além da herbivoria, há outros tipos de interações entre insetos e plantas, como a polinização e a insetivoria. Tais interações são observadas desde as eras geológicas passadas, através de análises de fósseis de insetos e vegetais, e por isso, muitos autores afirmam a
coevolução entre esses dois grupos (LIMA, 2010). A coevolução ocorre quando há uma interação entre dois grupos e ambos sofrem
como consequência uma mudança evolutiva (RICKLEFS, 1996). Tal termo foi descrito pela primeira vez por Ehrlich e Raven (1964),
a partir de estudos com borboletas e suas hospedeiras, ao observar que borboletas filogeneticamente próximas possuíam interações
com plantas filogeneticamente próximas. Com isso, a coevolução é diferida pelo grau de especificidade e reciprocidade das interações
propostas entre os grupos em questão (GULLAN; CRANSTON, 1998).
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Apesar da aparente vulnerabilidade das plantas, elas possuem
diversos mecanismos fisiológicos, anatômicos, morfológicos e comportamentais para se defender de predadores. Da mesma forma, os insetos
possuem adaptações que permitem burlar a defesa das plantas. Tais estratégias utilizadas pelos os dois grupos são comparadas à “corrida armamentista”, pois ao decorrer do curso evolutivo desses grupos, foram
desenvolvidos adaptações que os permite atrapalhar ou favorecer as interações entre eles através de estratégias bioquímicas de ataque e contra-ataque (STRONG; LAWTON; SOUTHWOOD 1984).
Mecanismos de defesa e ataque das plantas
As plantas são alvos visualmente simples dos insetos, consideradas vítimas por serem imóveis, e assim, facilmente fragmentadas ou
destruídas por seus predadores. Contudo, anos de evolução por trás dessa relação de longa data resultou em diversas estratégias físicas, fisiológicas ou comportamentais desenvolvidas pelas plantas que impedem ou
expulsam seus invasores (PRICE et al. 1991; GATEHOUSE, 2002). Diferentes mecanismos são utilizados e podem divergir dentro de uma mesma espécie. Alguns acumulam altos níveis de compostos que funcionam
como barreiras bioquímicas através de sua toxicidade, outras procuram
minimizar os danos da herbivoria investindo em um rápido crescimento e desenvolvimento, ou possuem obstáculos morfológicos/anatômicos
(tricomas ou espinhos) (STRONG; LAWTON; SOUTHWOOD, 1984).
A resistência das plantas ao ataque de herbívoros pode ser categorizada em resistência estática ou ativa (PRADO; LEWINSOHN, 2004).
A defesa estática, ou constitutiva, é comumente utilizada em exemplos
onde os hospedeiros vegetais já possuem estratégias de resistência antes dos ataques de insetos, podendo ser barreiras físicas ou bioquímicas.
Exemplos disso é a produção de resina, que impede a estabilidade do
predador na superfície das plantas ou a liberação de toxinas específicas
acumuladas na planta ao perceber o contato dos seus predadores. Já a
defesa ativa, ou induzida, se caracteriza por ser uma resposta estimulada
pela presença dos seus predadores, ou seja, quando a planta sofre algum
dano, ela é induzida a sintetizar metabólitos secundários como estratégia de defesa (ROSSETO, 1973; PRADO; LEWINSOHN, 2004; AYOMA;
LABINAS, 2012).
A estrutura e morfologia das plantas possuem um forte papel
na defesa estática das plantas através da forma, textura e consistência da
epiderme, assim como os apêndices ou qualquer outro tipo de formações
encontrada na estrutura e suas estruturas (COLEY; BARONE, 1996).
Substâncias como cutina, cera, lignina, mucilagem e outras que estão
presentes nas células epidérmicas das partes aéreas das plantas, podem
agir como obstáculos para fatores bióticos, como os insetos e abióticos,
como ação de chuva, vento, e outros. Além disso, a presença dos pêlos
ou tricomas, que nada mais são do que minúsculos apêndices epidérmicos presentes na superfície da planta podem funcionar não apenas como
uma barreira física, mas também podem excretar toxinas, atingindo seus
predadores (KARBAN; BALDWIN, 1997; LUCAS et al. 2000).
Não menos importantes, os metabólitos secundários característicos da defesa induzida são produzidos por reações metabólicas.
Nessas reações são produzidos os metabólitos primários, como lipídios,
carboidratos, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos, e os metabólitos secundá rios, denominados como produtos naturais. Os metabólitos secundários são divididos em quatro classes: terpenos, compostos
fenólicos, glicosídeos e alcaloides, e são associados à defesa das plantas
ao ataque de herbívoros e outros patógenos. Alguns desses compostos são toxinas que perturbam o metabolismo dos predadores, como a
sigrinina, que em altas concentrações interfere no desenvolvimento de
lagartas de lepidópteros (RAVEN, 1992; GATEHOUSE, 2002; CARVALHO et al. 2010).
Entretanto, alguns mecanismos podem ser utilizados nos dois
tipos de defesa, como por exemplo, a inibição de proteases produzidas
pelos insetos (MARINHO, et al. 2008). As proteases são enzimas proteolíticas que atuam na hidrólise de proteínas presentes na membrana
e na parede celular das plantas, facilitando o acesso dos insetos. . Para
facilitar o consumo foliar, os insetos excretam proteases junto à saliva,
a fim de quebrar as barreiras presentes na parede celular das plantas,
degradando de forma intensa o tecido vegetal. Porém, é comum a presença de inibidores de proteases nas plantas, agindo como um mecanis-
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mo de defesa. Nesse caso, quando os insetos liberam as proteases
na superfície foliar, os inibidores impedem que essas plantas sejam
degradadas, literalmente inibindo o ataque dos seus predadores
(GATEHOUSE, 2002).
Também existem algumas estratégias de defesa que
evoluíram independentemente em muitas espécies de plantas. Um
exemplo disso é a mudança de cor das folhas jovens através do atraso do desenvolvimento de cloroplastos em folhas, tornando-as
esbranquiçadas. Os cloroplastos são organelas estritamente relacionadas com a fotossíntese e nestes são encontrados o pigmento verde
das plantas. Essas organelas possuem a membrana rica em lipídeos.
Em algumas plantas, as folhas novas possuem baixos níveis de clorofila comparados às folhas maduras, e isso reduz sua capacidade
fotossintética (KURSAR; COLEY, 1992). O retardo na produção de
cloroplastos relaciona-se com um menor investimento energético
por parte da planta, e dessa forma, a herbivoria em folhas novas
e esbranquiçadas não teria danos energéticos maiores (COLEY;
BARONE, 1996). Além disso, algumas larvas predadoras de borboletas e mariposas possuem coloração verde, o que seria uma espécie
de camuflagem quando presente nessas folhas, possibilitando a fuga
das mesmas em caso de predação. Porém, em plantas com folhas
esbranquiçadas, esses hospedeiros tornam-se vulneráveis aos seus
próprios predadores, diminuindo a preferência desses insetos por
plantas que apresentarem tal característica (ANDRADE, 1997).
As plantas são capazes de interferir diretamente no comportamento dos insetos herbívoros através da produção de substâncias químicas, como os alomônios. Os alomônios são semioquímicos expelidos pelas plantas como mecanismo de defesa (MACEDO;
GUEDES GARCIA, 2007). Esse composto pode repelir os insetos,
interferindo diretamente na sua orientação; pode suprimir sua
picada ou mordida e até mesmo agir como deterrente, inibindo o
consumo foliar ou a ovoposição dos hospedeiros. Não o bastante,
as plantas também são capazes de atrair os inimigos naturais dos
insetos hospedeiros, ao liberar seus compostos voláteis, sinalizando
aos predadores dos insetos que seu sistema de defesa foi ativado
devido ao ataque de suas presas (SILVA et al. 2012). Os voláteis liberados pelas plantas também podem sinalizar a outros herbívoros
que o sistema de defesa das plantas está ativado, e por isso, podem
evitar a competição alimentando-se de outras plantas (KARBAN;
BALDWIN, 1997).
Contudo, as plantas podem sair de uma postura defensiva e em algumas situações serem consideradas predadoras. Isso é
um caso não muito comum exemplificado nas plantas carnívoras,
que vivem ambientes inóspitos. Essas plantas forma um grupo não
natural, onde seus indivíduos são notoriamente distintos, embora
possam ter em comum o fato de suprir suas necessidades nutricionais através da ingestão de insetos e outros animais parecidos
(GIVNISH, 1989).
Para isso, essas plantas possuem mecanismos de captura semelhantes a armadilhas, que são acionadas quando há a presença de uma presa. As carnívoras exalam substâncias que atraem
os insetos, e ao capturá-los liberam enzimas, proteases, capazes de
digeri-los, ou são auxiliadas pela ação de microrganismos. Apesar
disso, essas plantas são capazes de produzir seu próprio alimento tal
quais as demais plantas, as reservas contidas de suas presas servem
para equilibrar suas necessidades de nitrogênio (CASPER, 1972).
O contra-ataque dos insetos
A herbivoria por insetos também é chamada de fitofagia e há diversas maneiras desse hábito se manifestar dentro dessa
classe, além do consumo foliar (AYOAMA; LABINAS, 2012). Os
insetos fitófagos podem ser mineradores ou brocadores, onde os
mineradores se localizam dentro de camadas superficiais das plantas, enquanto os brocadores não só se alimentam das plantas como
residem nessas hospedeiras, alimentando-se de camadas profundas dos tecidos vegetais vivos ou mortos. Há também os parasitas
sugadores de seiva, que se alimentam do floema das plantas, podendo causar danos diretos e iminentes. Por fim, os insetos galhadores,
estes se alimentam internamente e estimulam quimicamente as

Figura. 1. Larva de Helicoverpa armigera. Fonte: The Month of Borneu

Insetos e plantas: de inimigos a aliados
As interações negativas entre insetos e plantas são amplamente
conhecidas, como o parasitismo e predação, já aqui citadas. Porém, alguns pesquisadores acreditam que a herbivoria possa ser uma interação
positiva não só para os insetos, mas também para as plantas. Para eles,
essa situação é demonstrada quando o ataque de um inseto herbívoro
provoca uma cadeia de reações, como aumento do crescimento, desenvolvimento e floração, beneficiando também as plantas. Assim, a teoria
sobre uma relação positiva da herbivoria não foi aceita por muitos anos,
porém, estudos sobre esse assunto cada vez mais demonstram influência
positiva da presença dos insetos nas plantas hospedeiras (BRONSTEIN,
2009). Acredita-se que as respostas da defesa induzida aumentam a resistência das plantas a ataques de futuros insetos predadores, mudando
sua conformação física, nutricional e química após a herbivoria. Em um
experimento com Bauhinia brevipes (mais conhecida como unha-de-vaca), a remoção dos tecidos foliares com tesouras e furadores de papel teve
como consequência mudanças químicas nas folhas danificadas e posterior redução do ataque de insetos herbívoros, beneficiando os indivíduos
que apresentam o tecido foliar danificado. Com um mês de experimento,
os indivíduos mecanicamente agredidos apresentaram um acréscimo na
quantidade de compostos de defesas em seus tecidos, e uma queda na
quantidade de nutrientes e água disponíveis, consequentemente reduzindo o ataque de insetos predadores (FRITZ; SIMMS, 1992; CORNELISSEN; FERNANDES, 2001). Assim, as plantas podem evitar seus predadores a partir de seus mecanismos de defesa estática e ativa, aumentar
sua aptidão após ataques de herbívoros (sobrecompensação) ou podem
tolerar a presença dos mesmos.
A tolerância é a capacidade de uma planta continuar apta, em
termos de crescimento, desenvolvimento ou produção de flores e frutos,
mesmo após passar por intenso ataque de herbívoros. Assim como a defesa, a tolerância pode ser uma resposta alternativa, sendo favorecida ou
não, de acordo com a circunstância (RAVEN, 1992). Tal alternativa, em
alguns casos, é uma estratégia de sobrevivência, principalmente onde há
prevalência de diversos insetos generalistas, onde barreiras físicas e bioquímicas não são suficientes para proteger as plantas dos danos causados.
Em condições como estas, investimentos energéticos em mecanismos de
defesa poderiam não ser vantajosos, e assim, não suprir a necessidade da
planta em questão (BOEGE; MARQUIS, 2005). A evolução do mecanismo de tolerância pode ser um dos principais fatores envolvidos numa
possível relação mutualística entre insetos e plantas dentro da herbivoria.
Nas décadas de 40 e 50 começaram rumores sobre a possibilidade da herbivoria ser positiva também para as plantas, inspirando pesquisas até os
dias atuais (GONÇALVES, 2015).
O estudo mais detalhado aconteceu nos Estados Unidos com
a espécie de planta Ipomopsis agregata, uma planta herbácea conhecida como “pincel-de índio”. Após a remoção de aproximadamente 95%
da biomassa dessa planta, a produção de sementes e sobrevivência das
plântulas aumentaram significativamente. Indivíduos ilesos produziram
apenas um tipo de inflorescência, enquanto os indivíduos atacados produziram diversos tipos, o que está diretamente relacionado com o sucesso
reprodutivo, pois indivíduos com mais flores possuem maior probabilidade de gerar descendentes em comparação àqueles que possuem menos
flores (FRITZ; SIMMS, 1992). A partir disso, outros estudos semelhantes
foram feitos. Uma pesquisa realizada no Brasil constatou em Paepalanthus speciosus, conhecida com “sempre-viva”, que os indivíduos atacados
por besouros produziam seis vezes mais que os indivíduos ilesos um tipo
de inflorescência, onde as flores pedunculadas partem de um mesmo
ponto, com a mesma altura, se assemelhando a um guarda-chuva (FERNANDES, 1994).
A retirada dos tecidos foliares das plantas interfere diretamente
na sua capacidade fotossintética, pois diminui a superfície foliar e aumenta o nível de fotossíntese em outras partes da planta, antes sombreadas
pelas folhas. Com a herbivoria, insetos predadores podem aumentar
a aptidão e o desempenho das plantas ao cortar suas folhas e quebrar a
dominância apical das mesmas, que consiste no crescimento vigoroso do
eixo central e apical da planta. Porém, isso não se aplica a todas espécies
de plantas. Um exemplo disso é a pimenteira da Costa Rica, a Piper arieianum, que ao perder apenas 10% do seu tecido foliar diminui significativamente seu desenvolvimento de forma geral, respondendo de forma
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células dos tecidos vegetais, promovendo o desenvolvimento de
patologias, podendo resultar no aumento do tamanho das células
ocasionando hipertrofia ou o aumento do número de células, hiperplasia. Esse mecanismo é bem específico e permite que se forme
um local adequado ao desenvolvimento e alimentação do inseto,
as chamadas galhas (KARBAN; BALDWIN, 1997).
A classificação dos insetos pode ser feita a partir do seu
grau de especificidade na preferência alimentar dentro da relação
inseto-planta. Os monófagos são aqueles que possuem uma
relação estritamente específica com uma só espécie vegetal, como
por exemplo, os insetos galhadores. Já as borboletas monarcas são
consideradas insetos oligófagos, pois consomem plantas de populações da mesma espécie. Aqueles que não possuem relação específica com nenhuma espécie vegetal são considerados generalistas
ou polífagos, como os gafanhotos, pois se alimentam de diversos
tipos de vegetais (GULLAN; CRASTON, 1998).
Todo esse sucesso dos insetos fitófagos deve-se à capacidade dos mesmos de escapar ou interromper com excelência os
mecanismos de defesas das plantas. Os insetos especialistas, ou
monófagos, possuem uma relação dependente com sua planta
hospedeira, e dessa forma, com anos de evolução e pressão seletiva, tais herbívoros desenvolveram mecanismos de desintoxicação
quando ingerem toxinas após a predação da planta hospedeiras
(GULLAN; CRANSTON, 1998).
Já os generalistas possuem a capacidade de metabolizar diversos tipos de compostos inseticidas em determinadas
condições, esse fenômeno acontece de forma estritamente genética, com mutações que interferem no seu metabolismo ou nas
proteínas alvos dos compostos inseticidas (LI; SCHULER; BERENBAUM, 2007). Isso acontece por que os insetos possuem ciclo
de vida curto e prole abundante, o que facilita o surgimento de
populações com distintas particularidades genéticas, beneficiadas
através da seleção natural (HEMINGWAY; RANSON, 2000).
Esses animais generalistas, na maioria das vezes contornam a intoxicação através da ação de enzimas, que catalisam
reações químicas de desintoxicação, como é o caso do citocromo
P-450 e das sulfatases (HARSULKAR, et al. 1999). O citocromo
P-450 é responsável por oxidar várias substâncias como as toxinas,
tornando-as mais solúveis, já as sulfatases são enzimas que catalisam a hidrólise de determinada substâncias, retirando o sulfato e
degradando inúmeros tipos de compostos, como os glicosídeos.
(GATEHOUSE, 2002).
Outra adaptação é alteração das proteases após a ingestão de seus inibidores presentes na planta. Alguns insetos da
ordem Coleoptera e Lepidoptera são capazes de “contornar” os
inibidores de proteases. Esse comportamento é observado principalmente em insetos considerados pragas de monocultura, e esses animais possuem proteases insensíveis a inibidores, que foram
selecionados de um repertório de enzimas digestivas presentes no
genoma desses insetos a partir da seleção natural. Exemplo disso
é a lagarta da mariposa Helicoverpa armigera (Fig.1), que se mostra adaptada aos inibidores da sua planta hospedeira, porém, não
é adaptada aos inibidores de outras plantas. (BOWN, et al. 1997;
JONGSMA; BOLTER, 1997; HARSULKAR, et al. 1999).
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Inimigos, aliados ou dependentes?
Quando se fala de interações entre insetos e plantas
sem dúvidas a principal interação positiva entre os mesmos é a
polinização. Polinizar significa transportar o pólen do aparelho reprodutivo masculino para o a aparelho reprodutivo feminino da flor
(HOWE; WESTLEY, 1998). Apesar de não ser o único caminho para
fecundação das plantas, a polinização através dos insetos culmina
com a evolução e diversificação das angiospermas (LIMA, 2000). A
polinização por insetos é uma relação compensadora, onde há troca
de favores. A provável estratégia adotada pelas plantas foi recompensar os polinizadores com o néctar, pois ao serem atraídos pelas flores
e ingerirem o néctar, os insetos acabam transportando e depositando
pólen em diferentes flores durante suas visitas, garantindo a fertilização (EDWARDS; WRATTEN, 1981).
Apesar de terem outros polinizadores além dos insetos, muitas plantas são extremamente dependentes dos insetos que as polinizam, a ponto de terem relações exclusivas, o que leva a inferir que
essa ligação é uma herança de um processo coevolucionário (LIMA,
2000). Um exemplo disso é a famosa Mariposa de Darwin (Fig.2). Um
dos grandes alicerces para a Teoria da Evolução foram as observações
de Darwin quanto ao nectário de uma orquídea e seus polinizadores.
A orquídea Angraecum sesquipedale possui um nectário longo, que
limita o acesso ao seu néctar e só um inseto com um aparelho bucal
igualmente longo poderia ter acesso. Visto isso, Darwin inferiu que
houvesse uma espécie de inseto exclusiva que fosse capaz de polinizar
tal orquídea. Mas somente após 20 anos a morte de Darwin foi descoberta a espécie de inseto capaz de polinizar A. sequispedale, a mariposa Xanthopan morgani praedicta. Essa mariposa possui cerca de 20
centímetros e foi registrada na natureza se alimentando na orquídea
e transferindo pólen, evidenciando a relação específica entre elas
(HOWE; WESTLEY, 1988; BRONSTEIN, 2009).

visita à planta arbustiva Piper guadichaudinum, pois ao pousar na
flor nessa planta, ela começa a se locomover para o ápice e para a
base da flor. Durante esse movimento o pólen vai se acumulando nas
cerdas das patas posteriores, e são transferidos para a corbícula (estrutura que funciona como um depósito) através de três ou quatro
rápidas fricções de suas patas (LAROCA; LAUER, 1973).
Do mesmo modo, existem algumas adaptações das plantas que favorecem a polinização de insetos polinizadores específicos.
Durante o curso evolutivo do grupo, as plantas desenvolveram diversas características na organização das suas flores que permitem a
visita de um agente polinizador específico. O conjunto dessas características é chamado síndrome da polinização (LIMA, 2000). Assim,
observa-se que algumas plantas possuem relações específicas com
seus polinizadores e são influenciadas pelos seus hábitos e preferências. Um exemplo são as flores polinizadas por lepidópteros, em especial, as mariposas. Tais insetos possuem hábito noturno, e dessa
forma, as flores que por eles são polinizadas só abrem no crepúsculo. Já as flores que são polinizadas por moscas exalam um odor
característico, que atraem quase que exclusivamente esses insetos
(HOWE; WESTLEY, 1988).
Outro exemplo importante de interação inseto-planta é o
mutualismo entre formigas e plantas. Essa relação pode apresentar
vários níveis de interdependência, até um nível em que a sobrevivência dos dois grupos depende de tal interação. As plantas podem
oferecer às formigas abrigo, alimento e até mesmos ambos (HOLLDOBLER; WILSON, 1990). Quando a planta serve como abrigo para
as formigas, dá-se o nome de mirmecofilia. Em troca, a formiga, por
sua vez, protege as plantas contra ataques de herbivoria, predando
os herbívoros hospedeiros da sua planta-abrigo (Fig.3). Em outros
casos, algumas formigas chegam a remover plântulas próximas à sua
hospedeira ou cortam plantas daninhas que tentam infestá-la (DAVIDSON et al. 1991).

Figura.3. Formigas defendendo a planta de um ataque herbívoro. Fonte: Google Images.

Figura.2. Mariposa de Darwin: Mariposa Xanthopan morgani praedicta e orquídea Angraecum sesquipedale. Fonte: Google Images.

Casos de interações abelhas-plantas despertam curiosidade
por conta do comportamento desses animais nas visitas às flores. Observa-se nas abelhas adaptações diversas que auxiliam na aquisição,
manipulação e transporte do pólen para o seu ninho durante o forrageamento (exploração por recusros alimentares) (TAURA; LAROCA, 2004). Essas adaptações variam quanto a estratégias estruturais,
fisiológicas e comportamentais, como é o caso da abelha Scaura latitarsis. Essa abelha possui um comportamento curioso durante sua
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Ademais, as plantas e os insetos juntamente com seus
inimigos naturais foram o principal exemplo de interações tritróficas, onde em um ecossistema, três níveis tróficos interagem entre si
(OLVEIRA et. Al. 2012). Essas relações são bastante complexas por
conta da alta dependência ou suscetibilidade que exercem entre si,
apesar de serem interdependentes (BARROS, 2007). Devido a isso,
alterações no habitat ou de qualquer condição podem gerar danos
inimagináveis a homeostase dessa interação (MENDES et al., 2012).
O conhecimento e conservação das relações entre os organismos
e um sistema tritrófico servem não somente para ser aproveitado
economicamente pelo homem no controle de insetopraga em agroecossistemas como também para manter a dinâmica do ecossistema
natural, (SANTOS, 2008).

Com a variedade de mecanismos utilizados pelas plantas e
pelos insetos, sejam bioquímicos, fisiológicos ou comportamentais,
pode-se concluir que todas essas interações têm uma enorme função
na geração e manutenção da biodiversidade. As interações facilitam a
especiação através de processos como a coevolução, efetivando a especificidade entre os grupos e reduzindo a competição interespecífica.
Assim, percebe-se que as interações entre insetos e plantas podem ser
mutuamente benéficas apesar de serem aparentemente antagônicas,
como a herbivoria, mas colocá-las em um contexto mutualístico ajuda
a entender por que elas existem e persistem.
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ENTREVISTA

Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou o Prof. Dr.
Jean Marlos Pinheiro Borba. Professore do Departamento
Psicologia e professor permanente do mestrado em psicologia
da UFMA.

Glacyane Winne Tavares Moraes
Greyck Willyan Marques Santos
Thauana Oliveira Rabelo
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

O

prof. Dr. Jean Marlos Pinheiro Borba, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão
- UFMA, capacitação em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Pará (UFPA),
especialização em Psicologia da Educação pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e em Formação
Profissional e Novas Tecnologias em Educação (DFE-UFPB/SENAC-PB), mestrado em Administração (Finanças das
Empresas- PPGA- UFPB), doutorado em Psicologia Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e pósdoutorado em Filosofia pelo IFCS- UFRJ.

O que é a Terapia Assistida com PETBio UFMA: Como surgiu o projeto Terapia Assistida com
Animais - uma alternativa para a formação em Psicologia:
um estudo fenomenológico, e quais seus objetivos?
Prof. Jean: A TAA é um dos tipos de Intervenções Assistidas
por Animais ( IAA´s), além desta, existem mais dois outros Prof. Jean: O Projeto surgiu devido ao interesse do proponente
tipos. São elas: a Educação Assistida por Animais (EAA) e as em tornar a área de IHA (Interação Homem-Animal) um
campo de estudo na Psicologia tendo como base estudos nãoAtividades Assistidas por Animais (AAA).
TAA é um tipo de atividade que é estruturada e inclui experimentais e científico naturais, pautados na valorização
objetivos específicos em que o animal é co-terapeuta e dessa relação. A participação e apresentação de trabalhos
integra o processo junto com os profissionais envolvidos. Ela científicos em eventos, além da participação em ações sociais,
visa a melhoria do estado físico, sócio relacional, emocional do estudo, da leitura e da pesquisa foram fatores que levaram
e cognitivo dos indivíduos, sendo realizada por profissionais a organização da proposta que está em vigência. Desde o seu
especializados, podendo ser inserida em diferentes contextos começo já participaram alunos dos cursos de Psicologia e
e instituições com indicação individual e de grupo. O História. Os discentes de Psicologia participaram de edições
desenvolvimento do processo é sistemático e obriga a do PIBIC contendo bolsas FAPEMA e também da CAPES por
fundamentação e avaliação das atividades realizadas, bem parte do Programa Jovens Talentos para a Ciência – PJTC.
como a avaliação comportamental e clínica dos animais O principal objetivo do projeto é sistematizar os estudos
envolvidos, além de uma avaliação rigorosa dos riscos que o nacionais e internacionais de Intervenção e Avaliação Clínica
ambiente e a interação podem oferecer também aos animais. assistida por animais em diferentes contextos realizados
por psicólogos. O projeto tem a intenção de evidenciar
PETBio UFMA: Ultimamente percebemos uma maior as modalidades de avaliação e Intervenção Assistidas por
visibilidade, por meio de discussões e divulgações, sobre o Animais - IAA, destacando suas contribuições para as ciências
uso de animais em terapias. Quais motivos você atribui a humanas, sociais e da saúde, principalmente para a psicologia.
Essas práticas visam inserir e proporcionar aos discentes da
isto?
graduação em Psicologia da UFMA uma interação homemProf. Jean: Há possivelmente vários motivos. Um deles animal e desenvolvimento de habilidades e competências que
seria a tentativa de restabelecer o vínculo entre homem e viabilizem sua atuação em diferentes contextos profissionais
animal, além do respeito aos mesmos, tendo em vista que que contribuam para a formação ética, crítica e rigorosa dos
algumas atividades os recolocam como seres vivos sencientes estudantes de psicologia e áreas afins, por meio da compreensão
importantes em nossas vidas. Antes de continuar é preciso das atitudes e do método fenomenológico na investigação em
esclarecer o que é um senciente. Atribuímos a capacidade Psicologia Fenomenológica.
do animal não humano de sentir e de manifestar dor e
sentimentos, tais como: alegria, medo, sofrimento, felicidade, PETBio UFMA: - O projeto está aberto à inserção de novos
anseios, lembranças, e por que não dizer, pensamentos, colaboradores de dentro e fora da academia? Como esses
geralmente o sinal mais amplamente conhecido e divulgado devem proceder?
é a dor.
Por outro lado, há também um aumento crescente de matérias Prof. Jean: O projeto foi criado para ser desenvolvido por alunos
sensacionalistas veiculadas por emissoras de televisão que de graduação do curso de Psicologia da UFMA, contudo, ao
tentam influenciar a utilização de animais para o bem-estar longo de seu desenvolvimento ele tem despertado interesse de
humano, sem realizar um estudo rigoroso sobre o que são as alunos de diferentes formações, tais como: Filosofia, História,
Direito, Pedagogia, Geografia, Medicina Veterinária e Ciências
IAAs e como elas devem ocorrer.
Biológicas.
PETBio UFMA: 1.
Animais (TAA) ?
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questionar e buscar mudanças nas atitudes em prol do
respeito e cuidado aos animais, principalmente aos animais
abandonados, que são desassistidos pelos órgãos públicos
e sofrem maus tratos pela população que ainda precisa
desenvolver uma cultura de cuidado, defesa e respeito aos
animais. Eis uma das razões pelo qual o Grupo de Estudos e
Pesquisa em Psicologia, Saúde e Intervenções com Animais,
não estimula a compra, mas a adoção responsável de animais.

PETBio UFMA: - Como o projeto trabalha a questão do
abandono e maus tratos de animais aqui em São Luís?

PETBio UFMA: - Como o bem estar dos animais é garantido
pelo projeto?

Prof. Jean: Esse é um dos aspectos principais do projeto:
estimular o restabelecimento do vínculo entre homemanimal a fim de reduzir o abandono. Sendo um dado
positivo que temos, pois muitos que já fizeram e fazem
parte do grupo e dos eventos promovidos, já afirmaram que
a sua relação com os animais foi modificada, bem como os
cuidados que tinham antes foram redobrados.

Prof. Jean: O bem estar é uma condição indispensável
para os animais e para essa garantia não os utilizamos
como um recurso técnico, nem tampouco realizamos sua
dessensibilização ou adestramento, por isso os animais que
já participaram e participarão de ações são avaliados tanto
pelo condutor do trabalho quanto também por médico
veterinário. Eles passam por exames anuais e avaliação
clínica. É importante destacar que o custo com a saúde,
a proteção e o bem estar físico, emocional e a saúde dos
animais é elevado e este fator dificilmente é veiculado nas
reportagens divulgadas pela mídia. No caso dos animais do
projeto, o custo é assumido pelo coordenador em função
do seu interesse pessoal na condução do trabalho e conta
sempre que possível com a participação dos discentes e apoio
dos médicos veterinários pertencentes ao grupo.

Nós do grupo sempre que possível realizamos ações seja
pelas mídias sociais, seja junto à ONG’s e outros meios para
promover campanha de posse responsável. Utilizamos
cartazes, participamos de audiências públicas, ministramos
palestras e fazemos ações face a face para
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Os interessados podem participar das reuniões do Grupo
de Estudos e acompanhar o desenvolvimento do projeto
e dos eventos que são organizados pelo grupo. Em 2018,
no período de 3 a 6 de outubro, teremos o IV Encontro
intitulado “A Psicologia e as IAA´s”. Os interessados podem
encaminhar um e-mail para: gepsiaa.ufma@gmail.com ou
para jean.marlos@ufma.br acompanhado de uma carta
de intenções especificando os motivos pelos quais deseja
participar.
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ENSAIO

“A pele que habito”¹
Greyck Wilyan Marques Santos

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Notas:
¹ La Piel que habito. Direção: Pedro Almodóvar, Produção: Buena
Vista International, Espanha. 2011, cor, 117 min.
² The Texas Chain Saw Massacre.Direção: Tobe Hooper,, Produção:
Kim Henkel, Tobe Hooper, Estados Unidos. 1974, cor, 84 min.
³ Psycho.Direção: Alfred Hithcock, Produção:Alfred Hithcock, Estados Unidos. 1960, p&b , 109 min.

Com base nas observações, os resultados revelaram que
de fato os predadores atacam mais frequentemente os espécimes
desprovidos da camuflagem, pois devido ao amontoado de
cadáveres, não reconheceram as presas. Concluiu-se, portanto,
que a estratégia mostrou-se eficaz tanto como camuflagem
visual e olfativa. Devido ao uso exclusivo de formigas, surgiram
algumas suposições, principalmente relacionadas às substâncias
químicas secretadas pelas mesmas, que geralmente são evitadas
pelas aranhas, acredita-se então que este seja um dos motivos de
suas carcaças serem utilizadas pelo inseto-assassino, entretanto
necessita-se de mais investigações sobre tal comportamento.
A camuflagem acontece como um mecanismo muito
utilizado principalmente por animais aquáticos, répteis, anfíbios
e invertebrados, além de plantas também, porém a estratégia do
A. pelax revela-se incomum mesmo à enorme diversidade de
estratégias de defesa. A espécie possui a habilidade de secretar
uma substância pegajosa que utiliza para amontoar os restos de
suas presas originando uma forma semelhante a uma mochila.
Desse modo, ao distrair os maiores predadores, enganados pela
“mochila”, permite que o inseto continue a sua caça à novas
vítimas, tornando assim esta mais uma estratégia genial, inclusive
há quem diria cruel, pela sobrevivência no mundo natural.
Assim a natureza tem seus próprios “monstros” que mesmo sem
serras elétricas conseguem tirar o sono de muita Formicidae.

Fonte imagem: Kurt (Orionmystery) G

M

uito antes de Leatherface e sua famosa máscara (que
por acaso era feita da pele do rosto de suas vítimas)
assustar o público nos cinemas em The Texas Chain
Saw Massacre2 e antes do tímido Norman Bates (alerta spoiler)
começar a se vestir como sua mãe morta e esfaquear jovens ladras
em banheiros de motel em Psycho3, o mundo selvagem já conhecia
assassinos perigosos, porém peculiares, com a dificuldade de se
desapegarem dos corpos de suas vítimas. Não muito diferente
de famosos serial killers do cinema ou da vida real uma espécie
em particular Acanthaspis petax, heteroptera natural de países
do sudoeste asiático como Malásia, Nova Zelândia e também da
África oriental, que apesar de possuir uma estatura minúscula, são
predadores vorazes que atacam suas presas paralisando-as graças
às substâncias presentes em sua saliva, que liberam uma enzima
capaz de dissolver tecidos. Desse modo utiliza o aparelho bucal
para sugar as estranhas até se sentir satisfeito, até restarem apenas
as carcaças de suas presas após suas refeições. Curiosamente,
A. petax é comumente chamado de Inseto-assassino.
Entretanto, ao contrário dos exemplos citados
anteriormente, este heteroptera4 não mantém a carapaça de suas
presas (em sua maioria formigas) para manter algum prazer
psicótico de se cobrir com a pele de suas vítimas ou sustentar um
alter-ego controlador e possessivo, mas sim devido à necessidade
de uma estratégia defensiva de camuflagem. Mesmo sendo um
predador ativo, A. petax também tem seu lugar na teia alimentar,
servindo de alimento principalmente para aranhas. Estudos
revelam que sua característica defensiva mais notável, de se
camuflar utilizando exoesqueletos de formigas para cobrir seu
corpo, podendo assim aparentar um amontoado de cerca de dez a
vinte indivíduos que são utilizados, que além de servir como uma
nova carapaça protetora, ocorre como uma distração visual para
animais maiores, principalmente os predadores de Acanthaspis
petax.
		
Por muitos anos esse comportamento só foi explicado
por esta hipótese, no entanto, outra questão importante
também deveria ser esclarecida: a dieta dessa espécie ocorre
de maneira bem diversificada, porém o inseto só utiliza os
exoesqueletos das formigas que foram predadas. Utilizando
espécimes com e sem a camada de formigas, ambos os
grupos foram colocados juntamente com aranhas da família
Selenopidae, lagartos Hemidactylus brooki e centopeias da
espécie Scolopendra morsitans, que predavam o heteroptera.

Glossário:
Heteroptera4: grupo que contém insetos comumente conhecidos
como percevejos e o barbeiro, subordem da ordem Hemiptera.

Referências:
BRANDT, M.; MAHSBERG, D. Bugs with a backpack: the function of nymphal camouflage in the West African assassin bugs Paredocla and Acanthaspis spp. Animal Behaviour,
v.63, p. 277-284, 2002.
JACKSON, R.R.; POLLARD, S.D. Bugs with backpacks deter vision-guided predation by jumping spiders. Jornal of Zoology, n.273, p. 358-363, 2007.
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ual seria a relevância da mecânica quântica1 para os
sistemas biológicos? Muitos poderiam responder
nenhuma, já que usualmente experimentos em física
quântica envolvem partículas subatômicas em ambientes à
vácuo e com temperaturas próximas do zero absoluto, visando
minimizar qualquer perturbação que venha interferir nos efeitos
quânticos que estão sendo observados. Entretanto ao contrário do
que se pensa, existem vários estudos demonstrando ou sugerindo
que os fenômenos quânticos, de fato, ocorrem em vários sistemas
biológicos. Na verdade, ideias a esse respeito não são novas.
Físicos como Niels Bohr e Erwin Schrödinger já especulavam
sobre a possibilidade dos seres vivos se beneficiarem de efeitos
quânticos em suas atividades vitais.
Mas qual seria o papel da mecânica quântica nos organismos
vivos? Um dos processos mais importantes para a vida na Terra é a
fotossíntese. É por meio dela que organismos autótrofos2, usando
a luz solar, conseguem sintetizar o seu alimento. Nela, a luz do Sol
é absorvida pelas antenas coletoras de luz e transportada para o
centro de reação por transferência de éxcitons (ondas de elétrons
energizados). Em experimentos com bactérias clorobiáceas3
conduzidos por Graham Fleming e colaboradores, foram
encontradas evidências de éxcitons em estado de ondas coerentes.
Nesse estado, os éxcitons poderiam explorar vários caminhos
ao mesmo tempo até o centro de reação, mas “selecionariam”
automaticamente o caminho mais eficiente.
Outra evidência da atuação dos fenômenos quânticos nos
seres vivos, estaria na capacidade de algumas espécies migratórias
se orientarem usando o campo magnético da Terra. A maioria dos
modelos de orientação propostos são baseados na sensibilidade
à polaridade do campo (direções norte e sul). Entretanto, já foi
demonstrado que a ave migratória Erithacus rubecula não segue
este modelo de orientação. Em vez disso, seu senso de direção se
baseia na inclinação do campo magnético terrestre e já se sabe que
este mecanismo é ativado pela luz quando esta atinge a retina do
pássaro. Uma das propostas para esse mecanismo é que a luz, ao

ENSAIO

Biologia Quântica: uma nova perspectiva
para o entendimento da vida

Luis Henrique Machado Pereira
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

atingir uma proteína denominada criptocromo4, retira um elétron,
que é deslocado para outra proteína, criando um par de radicais
livres respectivamente carregados positiva e negativamente. Supõese que o funcionamento do mecanismo se dá pelo entrelaçamento
quântico que existe entre o elétron retirado e o seu par que ficou
na proteína (Fig. 1). O entrelaçamento é uma propriedade de
duas partículas em que, não importa a distância entre elas, o que
acontece com uma influencia o que acontece com a outra. Variações
na inclinação do campo geomagnético poderiam alterar o estado
desses elétrons, o que poderia interferir na produção ou não de
um composto químico e a concentração desse composto refletiria
portanto, a inclinação do campo geomagnético.
Além dos citados, há outras publicações que sugerem que
fenômenos quânticos também atuam induzindo a produção de
espécies reativas de oxigênio (ROS), interferindo na seletividade
de canais de íons e até mesmo como responsáveis por mutações,
como visto nos trabalhos de Usselman e colaboradores (2016) e
Salari (2017), porém, a maior parte dessas proposições se baseiam
em evidências não conclusivas ou são meramente especulativas.
Vale ressaltar que apesar da biologia quântica ainda ser um campo
emergente, podemos, pelas evidências obtidas até então, vislumbrar
suas possíveis aplicações. Um entendimento mais aprofundado dos
fenômenos quânticos dentro do domínio dos seres vivos pode ser
a solução para problemas que há muito tempo os físicos tentam
solucionar, como por exemplo, a construção de painéis solares que
convertem a energia solar de forma mais eficiente e a construção de
computadores quânticos.
Glossário
1. Mecânica quântica: Área da física dedicada aos estudos dos fenômenos
relativos às partículas em escala atômica e subatômica.
2. Autótrofos: são organismos que possuem a capacidade de produzir seu
próprio alimento.
3. Clorobiáceas: bactérias anaeróbicas da família Chlorobiaceae, que
necessitam de enxofre para o seu crescimento.
4. Criptocromo: Proteína fotorreceptora presente em diversos organismos, sendo importante para a regulação do crescimento e desenvolvimento das plantas e no ritmo circadiano (relógio biológico) de plantas e
animais.

Referências:
BALL, P. The dawn of quantum biology. Nature, v. 474, n.
7351, p. 272, 2011.
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Figura 1: Modificado de LAMBERT, N et al., 2013.
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Jardins de Formigas: Inquilinas estrategistas
em um sistema multitrófico3

A

s formigas constituem um dos grupos mais diversos e
abundantes nos ecossistemas terrestres. Esses insetos
possuem um papel ecológico relevante e adotam uma
variação na funcionalidade, como detritívoras, predadoras,
granívoras e herbívoras. Em ecossistemas tropicais, como o
caso da Amazônia Central, as formigas equivalem à uma fração
significativa da biomassa total animal, que encontram na vegetação
local um substrato potencial ao forrageamento. A associação
entre plantas hospedeiras e ninhos de formigas, onde se percebe
a ocorrência de duas ou mais espécies de formigas (parabiose)¹
é um exemplo de cooperação interespecífica denominada como
Jardins de Formigas.
Os primeiros relatos dessa cooperação entre plantas
epífitas² e ninhos de formigas arbóreas tropicais foram feitos por
Ule(1901), onde algumas formigas arborícolas na constituição
de seus ninhos incorporam sementes de epífitas que acabam por
germinar naqueles espaços. A fixação destas garante uma solidez
e manutenção do ninho propiciando um eficiente sistema de
ancoragem devido a seus robustos sistemas radiculares. Essas
epífitas são ricas em líquidos que constituem fontes de alimentos
renováveis e podem potencializar a visitação por formigas.
Sob outra perspectiva, as epífitas também são beneficiadas
neste processo pelas altas concentrações de nutrientes nos ninhos
e pela eficiência de defesa contra herbívoros, uma vez que as
formigas são, em sua maioria generalistas, exercem uma pressão
sobre insetos herbívoros que venham ameaçar seu hospedeiro,
como também reduzem a competitividade com outras plantas,
oferecendo um serviço de jardinagem na área de entorno do
hospedeiro, atacando as estruturas da planta e injetando ácido
fórmico nos tecidos que levam a morte das plantas invasoras.
As formigas Crematogaster levior (Myrmicinae) são
arborícolas altamente competitivas e agressivas, que estão
correlacionadas às formigas Camponotus femoratus, servindose do ninho desta garantindo proteção, enquanto C. femoratus
tende a utilizar as trilhas químicas de C. levior. Os mecanismos
de defesa usados estrategicamente pelas plantas neste sistema
foi incitado pela presença de cupins vivos da casta dos soldados
(Nasutitermes sp.). Segundo Paula(2013), cada isca foi monitorada
e cronometrada de forma a perceber o tempo de reação ao invasor
para a alocação de recursos na defesa anti-herbivoria, onde as
análises levaram em consideração volume do ninho e o Cálculo
de Diâmetro de Altura do Peito (DAP) das árvores.

O tamanho da árvore, avaliado por meio do DAP,
influenciou a probabilidade das formigas identificarem o
cupim, sendo maior em árvores menores devido ao menor
território de forrageamento facilitar a identificação da isca,
além disso, o número de ninhos e a distância deles em relação
a isca também influenciam a resposta, já que nessas espécies
ocorre uma limitação na distância para percepção.
Quanto ao comportamento entre as duas espécies, é
perceptível que a C. levior apresentou maior capacidade de
descobrir espécies invasoras, sendo também perceptível uma
atuação mais tímida da C. femoratus, mostrando na maioria
das vezes um comportamento individualista, não tendo sido
observado recrutamento para carregá-lo ao ninho. Normalmente observa-se que C. levior descobre a isca e recruta auxílios de operárias para levá-la ao ninho, já que diversas vezes C.
femoratus segue a trilha química de C. levior e captura a presa,
mas de qualquer forma a ação conjunta demonstra maior eficiência na proteção. A falta de resposta induzida retrata, provavelmente, a ausência de especificidade das formigas com as
árvores hospedeiras do ninho.
A interação formiga-planta corresponde a um processo coevolutivo a partir do qual se pode explicar o surgimento
de estruturas atrativas para formigas em plantas, bem como a
existência de mirmecófitas³ especializadas. Tendo isso em vista, as interações em sistemas multitróficos4 causam na maioria
das vezes efeitos positivos nas plantas, reduzindo a herbivoria e
aumentando o crescimento e reprodução da planta hospedeira.
Todavia, o sucesso reprodutivo desse sistema pode variar muito no tempo e no espaço podendo ocorrer uma interação antagônica, onde o sucesso reprodutivo de uma espécie provoca o
efeito negativo em outra de forma que possa alterar sua população ou resultar no desenvolvimento de estratégias de defesa dos
herbívoros.
Glossário
Parabiose¹ : Associação de duas ou mais espécies, que vivem
sem qualquer relação harmônica ou desarmônica.
Epífitas² : São muito comuns em florestas tropicais, onde a
competição por luz e espaço é muito grande e não possibilita seu
crescimento no solo. São as plantas que vivem sobre outras plantas, sem retirar nutrientes delas, mas apenas se apoiando nelas.
Sistema Multitrófico3 : Sistemas integrados com organismos
ocupando espaços e itens alimentares distintos.
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ENTREVISTA

Nesta edição, o Boletim PET-Bio conversou com
o Prof. Leonardo Teixeira Dall’Agnol
para apresentarmos as linhas de pesquisa
desenvolvidas por ele.
Juliana Mendes Sousa
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

L

eonardo Teixeira Dall’Agnol iniciou sua carreira com a
graduação em Ciências Biológicas (bacharelado) pela
Universidade Federal do Pará (UFPA) em 2007. Em seguida,
obteve título de mestre em Genética e Biologia Molecular, UFPA
(2009) e alcançou grau de doutor em Química Sustentável pela
Universidade Nova de Lisboa (UNL), Portugal (2013). No ano
seguinte iniciou o pós doutorado, concluído em 2015, no Laboratório
de Tecnologia Biomolecular na UFPA.
Na graduação desenvolveu pesquisas em microbiologia
ambiental, com o trabalho “Alta diversidade de isolados de
Chromobacterium violaceum de ambientes hídricos do estado do
Pará, Amazônia Brasileira”. No mestrado, focou na biologia molecular
de microrganismos identificando a diversidade de cianobactérias
com técnicas independentes de cultivo. Realizou dissertação sobre
“Diversidade de populações de Synechoccocus sp. no reservatório
da hidrelétrica de Tucuruí, Amazônia oriental brasileira”, onde foi
bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES.
No doutorado em Portugal, atuou em um projeto interdisciplinar
de formação de pesquisadores, com biocorrosão1 causada por
bactérias redutoras de sulfato, auxiliado por uma bolsa Marie Curie
(projeto BIOCOR ITN), e defendeu a tese “Deeper insights into
SRB-driven biocorrosion mechanisms (Visões mais profundas sobre
mecanismos de biocorrosão orientados por SRB)”. Realizou pósdoutorado sobre compostos bioativos e biocombustíveis oriundos de
cianobactérias.
Como professor, iniciou na Faculdade Metropolitana da
Amazônia, FAMAZ, 2014. Em 2015 foi nomeado professor Adjunto
A pela Universidade Federal do Maranhão, na qual trabalha
atualmente no curso de Ciências Naturais Biologia, campus de
Bacabal, e professor permanente do Programa de Pós-graduação em
Saúde e Ambiente (PPGSA) e do Programa de Pós-graduação em
Biodiversidade e Conservação (PPGBC), São Luís.
Atualmente trabalha em três projetos. O primeiro envolve
análise por bioinformática do genoma de cianobactérias e organismos
associados, isolados de ambientes de água doce, e sua potencial
geração de metabólitos secundários, e se intitula “Prospecção in
silico de bioprodutos no genoma de cianobactérias: agregando valor
à biodiversidade brasileira (PISCIANO)”. O segundo, financiado pelo

Brazilian Microbiome Project (Projeto Microbioma Brasileiro) e pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), estuda o microbioma da Chapada das Mesas, chamado
“Chapada das Mesas Microbiome: Linking biodiversity, rainfall and
human occupation (Microbioma da Chapada das Mesas: ligando
biodiversidade, pluviosidade e ocupação humana (CM2))”. O
terceiro projeto, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa
e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão
(FAPEMA), é intitulado “Bioprospecção de metabólitos secundários
de cianobactérias do Parque Nacional da Chapada das Mesas, MA
(BioCyaM)”.
O professor destaca a importância de seus trabalhos para a ciência
no Maranhão. Ele cita a relevância do estudos em microbiologia
ambiental, menos explorada que microbiologia clínica. Relata, ainda,
que conhecer o potencial biotecnológico de nossos microrganismos
permite maior valorização e preservação da biodiversidade local.
Outro ponto é o estudo em bioprospecção no Maranhão. O professor
afirma que muito se sabe sobre produtos oriundos de plantas e fungos
e pouco sobre nossos microrganismos. Ainda destaca a importante
contribuição de sua utilização da bioinformática.
Entre as perspectivas futuras no Grupo de Pesquisa em
Biodiversidade, Bioprospecção e Biotecnologia (GB³), liderado
pelo Prof. Leonardo e pela Prof.ª Dr.ª Hivana Barbosa Dall’Agnol,
o professor almeja manter o enfoque ambiental buscando novos
locais para análise de microbiomas e produtos bioativos no estado.
Também fala da importância de parcerias e colaborações hoje e no
futuro, com ênfase para o Prof. Dr. Evonnildo Gonçalves (UFPA) para
análise genômica e bioinformática; o Prof. Dr. Valério Monteiro Neto
(Universidade CEUMA), experiente com bioprospecção de produtos
com atividade antimicrobiana; o Prof. Dr. Livio Martins C. Júnior,
(DEPAT-UFMA) e a Prof.ª Dr.ª Denise F. Coutinho (DEFAR-UFMA)
para testes de atividade. Interessados em conhecer e contribuir com
o trabalho do professor podem entrar em contato através do e-mail
leonardo.td@ufma.br
Glossário:

1: corrosão de materiais e superfícies por substâncias
secretadas por microrganismos.
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ENSAIO

Interação entre bactérias e
amebas:
propagação e patogenecidade
Robson Pontes de Oliveira
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

A

s bactérias são microrganismos conhecidos principalmente por serem capazes de causar doenças em animais
(porém, isso não é de todo verdade). Elas possuem ampla
distribuição ambiental, podendo ser encontradas nos mais diversos
nichos, além de serem extraordinariamente abundantes e diversas.
Entretanto, antes de as bactérias serem tão numerosas, resistentes,
virulentas e variadas como é visto hoje, muitas batalhas foram travadas por estes microrganismos.
Bilhões de anos antes dos primeiros animais, as bactérias
lutavam para sobreviver perante os seus predadores, os protozoários, e desenvolveram mecanismos para infectá-los. Antes de
colonizarem organismos superiores, esses microrganismos infectavam amebas - protozoários que também
possuem uma larga distribuição ambiental - de quem
antes eram exclusivamente presas. Hoje, as amebas
continuam sendo um importante reservatório para
bactérias patogênicas1 de animais, podendo contribuir para a disseminação de surtos de doenças. Estudiosos da relação bactéria-ameba sugerem que tal
associação tenha servido como base para a posterior evolução da interação entre bactérias e animais, principalmente
para bactérias que os infectam através de macrófagos2.
Pesquisas recentes demonstram que bactérias possuem
mecanismos que as tornam resistentes à amebas, permitindo que
ao serem englobadas pelo protozoário por fagocitose3, e confinadas no fagossoma4, elas consigam sobreviver às condições de acidificação, estresse oxidativo, moléculas antimicrobianas, privação
de nutrientes, etc. Várias são as razões apontadas por estudiosos
para explicar os motivos pelos quais as populações desses microrganismos são tão grandes e diferentes entre si, sendo a atividade
alimentar das amebas apontada como uma das forças que molda
a diversidade e abundância das bactérias, tornando-as aptas a sobreviver à fagocitose e explorar os recursos das células hospedeiras.
A Legionella pneumophila, uma das bactérias mais bem estudadas
que infectam tanto amebas quanto humanos, tem a capacidade de
sobreviver no vacúolo de macrófagos. Porém, essa bactéria não é a
única que possui mecanismos de sobrevivência nestes protozoários
aplicados também em animais.
A fim de elucidar essa interação antiga (bactéria-ameba),
estudos vêm sendo feitos, focados principalmente em mostrar que
bactérias utilizam amebas para se propagarem de forma mais efetiva pelo ambiente, e que também, nesses protozoários, desenvolvem mecanismos de sobrevivência à fortes pressões, permitindo o
sucesso no ataque às células animais. Um recente estudo publicado na PLOS Biology, intitulado “Bordetella bronchiseptica exploits
the complex life cycle of Dictyostelium discoideum as an amplifying
transmission vector” (Bordetella bronchiseptica explora o complexo
ciclo de vida de Dictyostelium discoideum como um vetor de trans-
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missão amplificadora), mostra experimentalmente que a bactéria
Bordetella bronchiseptica, causadora de infecções respiratórias
em algumas espécies de mamíferos, possui um sistema de dois
componentes chamado BvgAS que regula fases distintas desse
microrganismo, atuando de uma forma, em temperaturas altas
(dentro de macrófagos) e de outra forma em temperaturas baixas (no Dictyostelium discoideum). A virulência em mamíferos é
regulada por Bvg+ controlando a expressão de mais de 100 genes,
enquanto na ameba a regulação é feita por Bvg–, ativando quantidade semelhante de genes, que permite o crescimento e disseminação da bactéria através do complexo ciclo de vida do D.
discoideum.
Os animais evoluíram em um planeta onde já
existiam moradores bem antigos e numerosos (bactérias, amebas, arqueias, etc.) que sofreram grandes
pressões adaptativas, sendo obrigados a se moldarem perante ao ambiente abiótico e perante a outros
organismos. Tendo isso em vista, não é nenhuma
surpresa que alguns patógenos bacterianos de animais não só tenham vindo de antepassados que atacaram
amebas, mas que também sejam microrganismos que mantiveram essa capacidade ao longo do tempo evolutivo.

Glossário
1 - Bactéria patogênica: são aquelas que causam doenças.
2 - Macrófagos: células do sistema imune com função primária fagocitar partículas.
3 - Fagocitose: processo utilizado pela célula para englobar partículas.
4 - Fagossoma: vesícula formada quando a célula fagocita algum agente considerado prejudicial a ela.
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NOTÍCIA

Baby Louie: identidade revelada
Eulália Guimarães
Thalita Moura
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

O

fóssil do filhote chamado de Baby Louie
que havia sido encontrado dentro de um
ninho de ovos de dinossauro na China há
mais de 25 anos acaba de ser identificado. Trata-se de uma
nova espécie de dinossauro emplumado que foi chamada de
Beibeilong sinensis, na tradução livre: dragão bebê chinês.
Embora o “bebê” seja pequeno, ele cresceria e se tornaria um
adulto que pesaria mais de 1.000 kg. O fóssil foi comparado
com espécies de dinossauro anteriormente descritas por
cientistas da China e do Canadá, que determinaram se
tratar de uma nova espécie que viveu entre 89 e 100 milhões
de anos atrás.
Trata-se do primeiro espécime conhecido do grupo
dos oviraptorossauros (grupo de dinossauros que possuíam
parentesco com as aves). A descoberta de ovos na China,
Coreia do Sul, Mongólia e América do Norte sugere que
a distribuição de Beibeilong foi relativamente difundida e
talvez até comum a primeira parte do Cretáceo, embora os
restos esqueléticos sejam escassos e não identificados em
muitas regiões. A descoberta permitiu ao grupo chinêscanadense desvendar o mistério sobre o tipo de dinossauro

que teria colocado ovos enormes como os que foram encontrados nos
ninhos há 25 anos. Graças a este fóssil, sabemos que os ovos foram colocados
por oviraptorossauros de cerca de 3 toneladas. “Teria sido uma maravilha
contemplar um animal de três toneladas sentado em seus ninhos de ovos”
afirma Darla Zelenitsky, pesquisadora da Universidade de Calgary.

Fonte: BRIGGS, Helen. Identify of famous baby dinosaur fóssil revealed. BBC Science & Environment, 10 de maio de 2017. Disponível em: http://www.bbc.com/news/science-environment-39857696
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As orquídeas pertencem à família de plantas Orchidaceae e são predominantes em diversos ecossistemas, principalmente em ambientes tropicais. São conhecidas por suas diversas formas e cores, sendo assim, um grande exemplo
de plantas ornamentais.
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