
BOLETIM
ISSN: 2237-6372

ANO 12, N. 44, jun 2018

A conservação da

LINHA DE PESQUISA ENSAIO
      Pofessora Dra. Adriani Hass Sustentabilidade no fazer 

científico

Biodiversidade

sob a ótica dos
microbiomas



SUMÁRIO

Notícia
Efeito borboleta?
Como armadilhas ecológicas extinguiram uma
população local de borboletas norte-americanas
Por Thalita Moura e Juliana Sousa

3

  Um grande desafio:
  a conservação da biodiversidade sob        
  a ótica dos microbiomas
  Por Ana Carolina Butarelli 6

Linha de pesquisa

Profª. Drª. Adriani Hass 
Conheça as linhas de pesquisa desenvolvidas por ela
Por Juliana Sousa

15

Ensaios

Jardins zoológicos
Um potencial para conservação de espécies?
Por Glacyane Winne Moraes

Sustentabilidade no fazer científico
Os impactos negativos da ciência no ambiente
Por Ítalo Santos

DNA Barcoding
Faz jus a propaganda?
Por Lucas Salomão Oliveira

Um olhar mais profundo
O surgimento da visão em cores em primatas
Por Thauana Rabelo

Formigas parceiras: as caminhoneiras
Por Gabriela Almeida e Matheus Bento

4

5

12

13

14

ISSN: 2237-6372
ANO 12, N. 44, JUN 2018-

ARTIGO

2    Boletim PETBio UFMA / nº 44 / Junho de 2018         

É importante discutir

Violência contra a mulher 
Por que é importante tipificar o feminicídio?
Por Gabriela Almeida

11



Boletim PETBio UFMA / nº 44 / Junho de 2018         3

Euphydryas editha. Isso porque, uma 
vez que a atividade humana pecuarista 
cessou na localidade em questão, a 
manutenção da planta exótica também 
deixou de existir, o que abriu espaço 
para a recolonização do pasto por 
espécies que inicialmente compunham 
aquele ecossistema. A competição por 
luminosidade ocasionou um declínio 
da dominância de Plantago o que 
acabou extinguindo as borboletas 
localmente.

A boa notícia é que em meados 
de 2013-2014, novas populações de E. 
editha que se alimentavam de Collinsia 
parviflora povoaram novamente essa 
região. O fenômeno aparentemente 
paradoxal da extinção das borboletas 
diante da ausência da espécie exótica 
não havia sido descrito previamente. 
O trabalho publicado apenas no 
início do ano de 2018 ressalta o 
impacto que mudanças ambientais 
causadas por seres humanos podem 
ter em populações locais gerando, 
literalmente, efeitos borboleta.

Thalita Moura e Juliana Sousa
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Thalita Moura e Juliana Sousa
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Uma nova armadilha eco-
evolucionária foi documentada. 
Em trabalhos da década 

de 1980, ecologistas relataram que 
uma população isolada da espécie 
de borboleta Euphydryas editha, que 
habitava o oeste da América do Norte, 
começou a desenvolver uma preferência 
alimentar diferente. A espécie, que antes 
se alimentava e depositava suas larvas 
em plantações nativas de Collinsia 
parviflora, passou a depositar seus ovos 
em uma espécie exótica, a Língua-de-
ovelha (Plantago lanceolata), introduzida 
por pecuaristas para alimentação do 
gado.

Os motivos da mudança de 
preferência alimentar pelas borboletas 
foram explicados pela vida útil mais 
longa de P. lanceolata e pelas taxas de 
sobrevivência larval que eram maiores 
para indivíduos encontrados nessa 
espécie de planta. Estudos realizados 
ao longo dos últimos anos testando 
a preferência alimentar dessa espécie 
constataram a dependência desenvolvida 
pelas borboletas em relação a Plantago 
lanceolata concomitante ao abandono de 
Collinsia parviflora. 

O principal problema relacionado ao 
desenvolvimento de uma dependência 
de espécies nativas por espécies exóticas é 
que a disponibilidade destas é controlada 
pela ação humana. A adaptação a 
mudanças ambientais induzidas pode 
tornar estas populações dependentes 
de práticas humanas específicas. E foi 
assim que, em meados de 2005, uma 
armadilha ecológica e evolutiva resultou 
na extinção da população local de 

Referência:
SINGER, Michael C.; PARMESAN, Camille. Lethal trap created by adaptive 
evolutionary response to an exotic resource. Nature, v. 557, n. 7704, p. 238. 
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Notícia

Caros leitores,
O PET Biologia apresenta a Edição 44 do nosso Boletim que 
traz novidades e curiosidades científicas. Ainda na temática 
da Biologia da Conservação apresentamos um artigo comple-
to para compreendermos como os Microbiomas podem ser 
importantes ferramentas na Conservação da Biodiversidade, 
uma área bastante abrangente e atual. Além disso, apresen-
tamos ensaios científicos com diferentes temáticas, trazendo 
novas descobertas e curiosidades da ciência. Já parou para dis-
cutir o papel dos zoológicos na conservação das espécies? Ou 
ainda teve curiosidade de entender como surgiu a visão em co-
res nos primatas? Além disso, apresentamos a linha de pesqui-
sa da Profª Drª Adriani Hass, do Departamento de Biologia da 
UFMA, e seus trabalhos com conservação e manejo de verte-
brados. Também lançaremos nessa edição uma nova coluna “É 
importante discutir”, que trás temas relevantes e fundamentais 
de serem debatios no ambiente acadêmico. Que o boletim pro-
porcione a vocês novas e importantes descobertas científicas. 

Boa Leitura,
Profª Drª Mayara Ingrid Sousa Lima
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Efeito borboleta?
Como armadilhas ecológicas extinguiram uma 

população local de borboletas norte americanas



Com o propósito exclusivo de entreter os grandes senhores do 
antigo Egito, um dos primeiros jardins zoológicos exibia ani-
mais exóticos e/ou de grande porte como elefantes, antílopes, 

felinos e muitos outros tipos de mamíferos. A princípio, os zoológicos 
faziam parte de coleções pessoais de grandes personalidades como 
imperadores, reis e outros membros da realeza.

 Com o passar do tempo, esses espaços tornaram-se abertos 
ao público na intenção de aproximar a população ao ambiente “natu-
ral” e também aos animais silvestres. Há cerca de duas décadas, além 
do entretenimento, o foco dos zoológicos voltou-se para pesquisa e 
conservação de muitas espécies ameaçadas no seu ambiente natural. 
No entanto, a utilidade e a necessidade dos jardins zoológicos são cri-
ticadas por muitas pessoas e organizações defensoras dos animais.

 Em 2010, na Convenção sobre Diversidade Biológica em 
Nagoya, Japão, a International Union for Conservantion of Nature 
(IUCN) ou, em português, “União Internacional para a Conserva-
ção da Natureza”, posicionou-se a favor dos zoológicos como meio 
de intervenção para preservação de espécies cujos habitats estivessem 
gravemente ameaçados, sugerindo uma abordagem in situ (no seu 
ambiente natural) combinada com uma abordagem ex situ (fora do 
seu lugar de origem). A prova de que a conservação feita por parte dos 
zoos (zoológicos) é efetiva, pode ser demonstrada a partir dos suces-
sos na recuperação, em cativeiro, de espécies como o cavalo selvagem 
de Przewalski (Equus ferus przewalskii) o furão preto (Mustela nigri-
pes), além da reintrodução dos papagaios porto-riquenhos (Amazona 
vittata) feita a partir de um treinamento ao qual os tratadores sub-
meteram as aves, a fim de que elas pudessem sobreviver na natureza, 
além de escapar de possíveis predadores. 

 O empenho na conservação por meio dos zoos está sendo 
motivado por parte de instituições que promovem a associação de vá-
rios zoológicos a nível regional e global. Esse agrupamento incentiva 
algumas mudanças de condutas dos jardins zoológicos para que cada 
vez mais os focos desses espaços sejam a conservação e manutenção 
de espécies ameaçadas. Em um relatório de 2015, a World Association 
of Zoos and Aquariums (WAZA) ou, em português, “Associação Mun-
dial de Zoos e Aquários”, solicitou que as instituições associadas (com 
cerca de 280 membros, entre jardins e parques aquáticos) gastassem 
pelo menos 3% do seu orçamento em operações de conservação. Atu-
almente, mais instituições estão comprometidas com as ideologias da 
WAZA, entre elas a SZB (Sociedade de Zoológicos e Aquários do Bra-
sil).

 Entretanto, os trabalhos feitos por Balmford e algumas no-
tícias de sites com grande influência (como o “The Dodo”) apontam 
opiniões diferentes sobre a utilização de zoológicos para conserva-
ção. Alguns pesquisadores afirmam que, mesmo abrigando animais 
ameaçados, as categorias mais atingidas como os anfíbios, fazem-se 
presente em diminuta quantidade nos zoos. Além disso, a quantidade 

de indivíduos em cada estabelecimento é insuficiente para estabilizar 
possíveis populações de animais em seu ambiente natural. Outras crí-
ticas são feitas ao comportamento alterado dos animais cativos, como 
maior proximidade a humanos e submissão a novas doenças, circuns-
tâncias que podem até mesmo atrapalhar uma tentativa de reintrodu-
ção à natureza.

 É certo que uma parte das instituições associadas a WAZA 
possa firmar um compromisso na conservação de espécies e fornecer 
a elas ambientes semelhantes aos da natureza, patrocinando campa-
nhas a favor da biodiversidade, dedicando parte dos seus investimen-
tos à biodiversidade¹. Além do mais, dada a constante crise acerca da 
biodiversidade, a necessidade do uso de cativeiros para conservação 
deve ser levada em consideração, entretanto, os zoológicos devem es-
tar comprometidos na prática. Para isso, devem ser passíveis a severas 
inspeções regulares. É importante, também, que possíveis denúncias 
ou reclamações feitas pelas redes sociais sejam levadas em conside-
ração, sendo este meio de comunicação um importante elemento na 
manutenção das boas condutas dos zoos. Ou seja, os jardins zooló-
gicos precisam ser mais sensíveis aos direitos dos animais, a fim de 
convencer até mesmo as críticas de que se tratam de um ambiente que 
apoia a conservação das espécies.

Jardins zoológicos
Um potencial para conservação das espécies?

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

Glossário

1: demonstrada por meio de um dos relatórios da WWF, onde 
entre o ano de 1940 – 2010 houve uma diminuição de 52% da 
população de vertebrados. 

Referências:

CONDE, D. A. et al. Zoos and Captive Breeding. Science V, 332, p 1149 
– 1151, 2011

CONDE, D. A. et a. An Emerging Role of Zoos to Conserve Biodiversity. 
Science. V, 331, p, 1390 – 1391, 2011.

DAWSON, F. et al. Assessing the global zoo response to the amphibian 
crisis through 20-year trends in captive collections. Conservation Biolo-

gy. Wiley Online Library. V. 30, p 82–9, 2016. 
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Ítalo Vinícius Catanhede Santos
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Referências: 
BISTULFI, G. Reduce, reuse and recycle lab waste. Nature, v. 502, n. 7470, p. 170-170, 2013.
KING, A. M. Reducing waste: repair, recondition, remanufacture or recycle?. Sustainable Development, v. 14, n. 4, p. 257-267, 2006.
URBINA, M. A.; WATTS, A.; REARDON, E. E. Environment: Labs should cut plastic waste too. Nature, v. 528, n. 7583, p. 479, 2015.

Vivemos em uma sociedade que cada vez mais degrada e 
polui a natureza. Nosso consumo desenfreado está ge-
rando impactos irreversíveis no ambiente e alterando a 

vida na Terra como conhecemos. Seja através da superexplora-
ção dos recursos naturais, desmatamento, caça, poluição, dentre 
outros, as atividades humanas são responsáveis por diversos fe-
nômenos ambientais que estamos vivenciando, tais como a extin-
ção em massa de espécies, derretimento das calotas polares, pro-
pagação de doenças e o aquecimento global. Nesse contexto, as 
atenções e esperanças mundiais são voltadas às Ciências, através 
da busca de alternativas ecológicas e sustentáveis para a solução 
desses problemas. A produção de materiais menos poluentes e a 
busca por alternativas sustentáveis, são exemplos de contribui-
ções da Ciência para a diminuição dos impactos ao ambiente. En-
tretanto, parece que não tem sido dada a devida atenção a como 
a própria Ciência colabora para o cenário mundial da degradação 
do ambiente.
 Uma estimativa realizada por pesquisadores da Univer-
sidade de Exeter, na Inglaterra, apontou que os 280 pesquisadores 
da área das Biociências da instituição produziram, em um ano, 
cerca de 267 toneladas de plástico através de suas pesquisas. Ex-
trapolando esse valor para níveis globais, as cerca de 20.500 ins-
tituições que trabalham com ciências biológicas, médicas e agrí-
colas produziriam aproximadamente 5,5 milhões de toneladas de 
lixo laboratorial. Esses valores se tornam ainda mais alarmantes 
quando vistos em perspectiva, sendo que correspondem a 1,8 % 
da produção mundial de plástico, dados esses que caracterizam a 
área das biociências como a mais poluente entre as demais ciên-
cias. 
 Além da enorme produção de plástico, outro grande im-
pacto ambiental ocasionado por pesquisas científicas é a produ-
ção e descarte indevido de produtos químicos, grande parte des-
ses sendo tóxicos, na natureza. Em condições ideais, os reagentes 
usados em laboratórios ao serem descartados deveriam ser trans-
portados para centrais de manejo de resíduos das respectivas 
instituições nas quais seriam devidamente armazenados, trans-

portados e então descartados da forma mais apropriada possível. 
Entretanto, a realidade em grande parte dos laboratórios, prin-
cipalmente em países subdesenvolvidos, é diferente, nos quais 
muitos resíduos são descartados direto nas pias sem nenhum tra-
tamento e podem ocasionar sérios problemas à saúde pública e 
ao ambiente, como a contaminação de lençóis freáticos, marés 
vermelhas, eutrofização e morte de populações inteiras de seres 
vivos.
 Não bastasse a grande produção de resíduos sólidos e 
o descarte indevido de líquidos poluentes, a produção científi-
ca demanda e utiliza de forma desenfreada de outro recurso de 
extrema importância: a eletricidade. Laboratórios de pesqui-
sa, principalmente das áreas biomédicas e química, costumam 
consumir de 3 a 4 vezes mais energia por metro quadrado que 
um escritório. Em uma pesquisa desenvolvida pela University of 
York, analisando o consumo elétrico de laboratórios de grandes 
universidades inglesas, mostrou-se que o principal gasto advém 
do sistema de ventilação e condicionamento de ar, seguido pelos 
equipamentos e iluminação. Equipamentos que trabalham em 
temperaturas extremas são os mais dispendiosos: autoclaves e ul-
tra freezers, por exemplo, podem consumir mais de 45 e 22 kWh 
por dia, respectivamente.
 Por muito tempo, a Ciência se eximiu de sua parcela de 
culpa nos impactos causados no ambiente devido à premissa de 
estar tentando diminuí-los ou pelo fato de estarem trabalhando 
para um bem maior. Entretanto, nenhum desses argumentos im-
possibilita os cientistas de tentarem diminuir o desperdício e os 
impactos ao meio causados por suas pesquisas. Alternativas sim-
ples, como a instalação de timers em equipamentos elétricos, uso 
de utensílios de metais ou vidro que possam ser estilizados ao in-
vés dos de plástico que são descartáveis, catalogação e manejo de 
reagentes químicos tóxicos e/ou poluentes e a devida informação 
acerca de seu uso e descarte adequado. É preciso um esforço co-
laborativo internacional entre os cientistas e universidades para 
reduzir a pegada ecológica da iência tornando-a mais sustentável 
e econômica.

 

Sustentabilidade no fazer científico
Os impactos negativos da ciência no ambiente
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A conservação da biodiversidade 
sob a ótica dos microbiomas

Um grande 
desafio 
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ANA CAROLINA DE ARAÚJO BUTARELLI: Ingressou no curso de Ciências Bio-
lógicas da Universidade Federal do Maranhão, modalidade Bacharel, no primeiro semestre de 2015. 
Iniciou como bolsista no PET Biologia em Janeiro de 2016 e foi petiana durante 3 anos. Em sua jornada 
no PET participou de diversas atividades como apresentação de seminários e foi membro da comis-
são científica do Boletim PETBio. É graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do 
Maranhão e estagiária do Grupo de Pesquisa em biodiversidade, bioprospecção e biotecnologia (GB3) 
sob a orientação da Prof .ª Dr.ª Hivana Patrícia Melo Barbosa Dall’Agnol,  onde desenvolve atividades 
nas áreas de microbiologia, genética de microrganismos e bioinformática. Atualmente trabalha com 
metagenômica estudando o microbioma fotossintetizante do Parque Nacional da 
Chapada das Mesas.



Boletim PETBio UFMA / nº 43 / Março de 2018         7

desafio 

Todos nós estamos muito preocupados com as mudanças globais que estão acontecendo cada vez mais rápido. A compreensão 
de como a biodiversidade se molda em diferentes habitats é um mecanismo importante para tentar entender como os processos 
ocorrem e quais interações estão acontecendo (FISCHER; YOUNG, 2007). Os atuais modelos de simulação de ecossistemas 

incluem, em sua maioria, animais e vegetais. Muitas vezes esses modelos não incorporam a composição microbiana e nem as 
consideram impactantes, esquecendo os efeitos das condições ambientais nas atividades microbianas e das interações entre os diversos 
processos que contam, principalmente, com a atuação de uma gama de microrganismos (KONOPKA, 2009). Como as comunidades 
microbianas são de grande importância quando falamos de transformações biogeoquímicas, a compreensão da sua dinâmica, bem 
como estudos acerca de como essas relações se estabelecem, serão críticas para as previsões sobre como a biosfera se modulará e 
responderá às condições ambientais futuras (FITTER, 2010). Existe um grande interesse em aplicar tecnologias modernas da Biologia 
Molecular e de Bioinformática para o estudo dos genomas, com o objetivo de entender comunidades microbianas complexas e como 
elas interagem com organismos macroscópicos e com a própria biosfera, na intenção de elucidar como a microbiota pode interferir 
diretamente nos ecossistemas em que estão inseridos (MACE; NORRIS; FITTER, 2012).
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         Entendendo a biodiversidade

A biodiversidade inclui todos os organismos vivos que co-
lonizam diversos habitats da Terra, em escalas que variam de acordo 
com a diversidade genética dentro de populações, a diversidade de es-
pécies e a diversidade da comunidade entre os habitats (SALA, 2000). 
A biodiversidade global está mudando a uma taxa sem precedentes, 
como uma resposta complexa a várias mudanças induzidas pelo ho-
mem no ambiente global. A magnitude dessa mudança é grande e 
está fortemente ligada aos processos ecossistêmicos e ao uso dos re-
cursos naturais pela sociedade. A mudança da biodiversidade é con-
siderada uma importante mudança global em si há bastante tempo, 
pois as mudanças na distribuição e na riqueza das espécies biológicas 
têm afetado diretamente os ambientes em que estas estão inseridas 
(CHAPIN, 1997).  

Atualmente, existem muitas definições para a biodiversi-
dade. Para muitos pesquisadores, as espécies são a unidade funda-
mental da biodiversidade e o número de espécies (ou seja, a riqueza) 
é a medida fundamental para definir e mensurar a biodiversidade 
de determinada localidade (PURVIS; HECTOR, 2000).  No entanto, 
para conservação e manejo, é importante incluir na definição, varia-
ções genéticas dos indivíduos e do ecossistema, bem como caracte-
rísticas importantes como resiliência, que podem influenciar direta-
mente na forma com que esse ecossistema lida com as alterações que 
sofre constantemente (FLEISHMAN; NOSS; NOON, 2006). 

As interações entre os componentes bióticos e abióticos 
dos ecossistemas envolvem processos ecológicos e evolutivos que 
originam estoques e fluxos de nutrientes que sustentam os serviços 
ecossistêmicos finais prestados pelos componentes da biodiversidade 
local. Por exemplo, a produção primária (um processo ecossistêmico) 
é necessária para que haja a produção de vegetais, que serão consu-
midos por consumidores primários e, assim, dando continuidade à 
cadeia trófica (BATEMAN et al., 2010).

Os ecossistemas representam, portanto, uma rede alta-
mente ramificada, que começa com processos ecológicos e evolutivos 
fundamentais e conduz, através dos serviços ecossistêmicos finais, 
aos componentes e produtos do ecossistema dos quais os seres vivos 
utilizam como bens e serviços (FISHER et al., 2008). O foco para a 
gestão ambiental e de habitats são os serviços ecossistêmicos finais, 
que tem sido amplamente explorados e devem ser conservados para 
evitar impactos diretos na biodiversidade encontrada nos diferentes 
habitats.

Para tornar mais claro, a biodiversidade é parte indisso-
ciável na constituição dos ecossistemas, sendo de ampla importân-
cia para entender como os micro e macronutrientes, por exemplo, se 
tornam biodisponíveis nos mesmos, ou como os organismos intera-
gem com outros organismos e com o próprio meio. Em alguns casos, 
a própria biodiversidade é vista como um serviço ecossistêmico e a 
manutenção da biodiversidade (especialmente espécies de interesse 
na conservação) é tratada como uma das coisas que a gestão de ecos-
sistemas pode e deve manejar, com o objetivo de preservar o que já é 
conhecido e diminuir os impactos causados pelas perturbações. 

        As comunidades microbianas

As interações de microrganismos com o meio abiótico fo-
ram fundamentais para o desenvolvimento das condições ambientais 
na Terra e que levaram à evolução de organismos multicelulares; e 
sua catálise de reações biogeoquímicas tem uma função central em 
manter condições compatíveis com uma biosfera robusta e diversa 
(KONOPKA, 2009). Cientistas tentam desvendar como essas comu-
nidades microbianas reagem dentro dos ecossistemas. Alguns pes-
quisadores descobriram que a composição da maioria dos grupos 
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microbianos é sensível e não é imediatamente resistente a distúrbios, 
independentemente da amplitude taxonômica do grupo ou do tipo de 
distúrbio. Assim, mudanças nas comunidades microbianas devido a 
perturbações podem afetar diretamente os processos do ecossistema 
(ALLISON e MARTINY, 2008). 

Análises de sequências do gene 16S rRNA de DNA am-
biental mostram a extraordinária riqueza de espécies encontradas em 
muitos habitats. As novas tecnologias possibilitaram conhecer mais 
sobre “quem está lá” e então cresceu também o interesse em saber “o 
que esses microrganismos estão fazendo”. 

 Embora a maior parte da pesquisa em conservação e bio-
diversidade tenha se concentrado no valor e na importância de gran-
des organismos, os microrganismos desempenham um papel impor-
tante na prestação de serviços ecossistêmicos, como a fertilidade do 
solo (POSTEL, 2012). A maquinaria metabólica dos microrganismos 
conduz a uma variedade de processos ecossistêmicos, realizando a 
maior parte da decomposição de matéria orgânica e inorgânica e ca-
talisando importantes transformações nos ciclos do carbono, nitro-
gênio, enxofre e fósforo (WHITMAN; COLEMAN; WIEBE, 1998). 

Apesar de sua importância para o funcionamento dos 
ecossistemas, os microrganismos raramente são explicitamente 
considerados em ecossistemas individuais ou modelos de processos 
globais. Além dos obstáculos metodológicos, a principal razão para 
essa lacuna é sua enorme diversidade. As estimativas da diversidade 
microbiana do solo variam de milhares a um milhão de “espécies” 
microbianas em alguns gramas de solo, e como essa diversidade está 
relacionada a processos ecossistêmicos é geralmente desconhecida 
(POSTEL, 2012). 

 

O que são microbiomas?

Entre toda diversidade microbiana existente no planeta, 
estima-se que a maior parte não pode ser cultivada em laboratório. 
As culturas ou meios de cultura são composições de substâncias 
que fornecem nutrientes necessários para o desenvolvimento de mi-
crorganismos. Esses cultivos são capazes de reproduzir apenas uma 
fração da diversidade microbiana, visto que alguns microrganismos 
precisam de condições complexas para se multiplicar (STEVENSON 
et al., 2004). O desenvolvimento de tecnologias de metagenômica for-
neceu, nos últimos anos, acesso a grande parte da informação genéti-
ca desses organismos, independendo do cultivo e permitiu o acesso e 
o conhecimento desses micróbios sem precisar cultivá-los (COWAN 
et al., 2005). 

O microbioma é a totalidade de microrganismos, seus 
elementos genéticos e as interações ambientais contidos em determi-
nado habitat, podendo ser este um corpo d’água, um deserto ou até 
o seu intestino. Para decifrar “quem” está colonizando esses habitas, 
utilizam-se técnicas como a amplificação e sequenciamento de genes 
como o RNA ribossômico 16S ou 18S (rRNA), que são exemplos de 
DNA barcoding e são amplamente utilizado para estimar a compo-
sição de comunidades microbianas contidas em cada um desses am-
bientes (LOUCA; DOEBELI; PARFREY, 2018). 
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Como muitos habitats apresentam características físicas, 
químicas e biológicas distintas, a comunidade microbiana encontra-
da em cada um deles também é diferenciada. Por exemplo, habitats 
de água doce abrigam táxons microbianos distintos daqueles rotinei-
ramente detectados em ecossistemas marinhos e terrestres (LOGA-
RES et al., 2009) e alguns estudos realizados utilizando o gene 16S 
rRNA em lagos e reservatórios de água doce identificaram várias 
linhagens cosmopolitas e prevalentes (HAHN et al., 2009). Estudos 
foram realizados com o intuito de detectar a diversidade encontrada 
nos diferentes ecossistemas da Terra, pois ainda há uma tendência 
aos estudos voltados para a área da saúde e muito pouco é conhecido 
sobre a microbiota de animais silvestres, por exemplo, que pode ser 
um fator chave para entender diversas doenças associadas a eles ou 
até comportamentos (REDFORD et al., 2012). 

O sequenciamento de diversos metagenomas, que con-
sistem nas análises genômicas das comunidades de microrganismos 
de um determinado ambiente por técnicas independentes de cultivo, 
está fornecendo um grande número de dados acerca dos microbio-
mas que abrigam espécies que não podem ser cultivadas tradicional-
mente. Essas informações são valiosas pois fornecem conhecimentos 
acerca das capacidades metabólicas desses organismos e permitem 
estudos sobre a diversidade microbiana (GHAI et al., 2011). A genô-
mica ambiental também está crescendo e têm revelado di-
versas interações complexas entre bactérias e outros 
integrantes da biota; e esses resultados revelam 
a importância desses microrganismos nas 
relações ecossistêmicas estabelecidas em 
seus habitats (GIBBONS et al., 2014).

E como os microbiomas 
podem ajudar?

Nos últimos anos, o mi-
crobioma de várias espécies de ver-
tebrados e invertebrados foi estuda-
do, a fim de relacionar o conteúdo de 
microrganismos em associação com 
esses animais com os ambientes que co-
lonizam, dieta, comportamentos e atores 
importantes ligados à adaptação dessas espé-
cies. Essas informações são capazes de apresentar 
dados importantes e que devem ser considerados para 
a preservação de espécies e habitats, sendo essas de grande im-
portância na composição dos planos de manejo da biodiversidade. 

Um estudo realizado por Roder et al. (2015) mostrou 
que a diversidade bacteriana encontrada em Ctenactis echinata, uma 
espécie de coral de vida livre com ampla distribuição, se alinha às 
diferenças ecológicas entre os habitats preferidos das espécies de bac-
térias, e que são estruturadas principalmente por um táxon bacteria-
no (gênero Endozoicomonas) representando mais de 60% de todas 
as bactérias. O estudo demonstra ainda que o conteúdo e a estrutura 
do microbioma de corais é proporcional às diferenças ambientais e 
denotam adequação dos habitats. Evidências como essas são essen-
ciais para a preservação dessas espécies de corais pois o meio em que 
estão inseridos influencia diretamente na microbiota de C. echinata 
e a disponibilidade de uma gama de habitats de corais hospedeiros é 
importante para a conservação dos mesmos.

Como algumas espécies de anfíbios e répteis estão en-
frentando atualmente declínios populacionais e extinções atribuíveis 
a pressões antropogênicas e doenças emergentes, a compreensão do 
microbioma é um pré-requisito para a conservação de ambos e para o 
manejo de doenças. Atualmente, cresce o interesse em compreender 
a influência de diferentes condições ambientais no microbioma de 
anfíbios e répteis e os efeitos na suscetibilidade a infecções patogê-
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nicas (JIMÉNEZ; SOMMER, 2016). Diversos tipos de perturbações 
ambientais podem impactar a microbiota de um indivíduo e é neces-
sário compreender melhor as consequências de fatores estressantes e 
como podem alterar o equilíbrio populacional. O papel do microbio-
ma na conservação de anfíbios e répteis (COLSTON, 2017) tem sido 
fundamental para identificar lacunas para alcançar uma abordagem 
de conservação de organismos macroscópicos (WALKE; BELDEN, 
2016).

A conservação de mamíferos 

Com iniciativas como o Projeto Microbioma Humano 
(Human Microbiome Project) (TURNBAUGH, 2007), os primeiros 
estudos na área tiveram como objetivo principal mapear a microbiota 
presente nos seres humanos, a fim de compreender quais microrga-
nismos colonizavam nossos corpos e quais funções eles desempenha-
vam. Com a modernização das técnicas, esses estudos se expandi-
ram para outros organismos, com foco em mamíferos. Os objetivos 
associados ao conhecimento da microbiota são variados. O trabalho 
de Zhu et al. (2011) teve como objetivo utilizar o conhecimento so-
bre a microbiota para entender como os pandas gigantes (Ailuropoda 
melanoleuca) conseguem metabolizar a celulose, que é o principal 

item encontrado em sua dieta, se seus genes codificam ape-
nas proteínas para a digestão carnívora. Esses dados 

apontam que anos de evolução tornaram a sim-
biose vantajosa para o panda metabolizar sua 

dieta rica em fibra, influenciada diretamen-
te pela disponibilidade desse recurso ali-

mentar nos habitats que ocupa. 
O equilíbrio populacional 

de morcegos também conta com da-
dos do microbioma. A pele dos mes-
mos apresenta uma rica composição 
microbiana ainda inexplorada mas 
que possui um papel fundamental na 

resistência às doenças que acometem 
esse grupo.  Tanto os habitats quanto as 

espécies hospedeiras moldam a composi-
ção e a diversidade do microbioma da pele, 

com o habitat tendo a influência mais forte (LE-
MIEUX-LABONTÉ et al., 2016). Outro exemplo é 

o do “diabo-da-tasmânia (Sarcophilus harrisii) que está 
em extinção e conta com os estudos sobre o microbioma dos mes-

mos para auxiliar na compreensão das diferenças entre os Diabos da 
Tasmânia selvagens e os criados em cativeiro. Esses dados facilitam o 
manejo e conservação das espécies pois possibilitam reconhecer um 
panorama de como essas associações com microrganismos interfere 
na homeostase dos indivíduos (CHENG et al., 2015). 

A expansão da agricultura está encolhendo áreas flores-
tais primitivas em todo o mundo, colocando em risco a persistência 
de seus habitantes selvagens. Para o macaco Colobus vermelho (Pro-
colobus gordonorum), os efeitos dessa diminuição de habitats tem in-
fluenciado diretamente na diversidade da microbiota intestinal, que 
é significativamente maior nas florestas não perturbadas. Assim, os 
efeitos das alterações na microbiota intestinal são importantes para 
preservar populações ameaçadas (BARELLI et al., 2015). Outros 
trabalhos com primatas também foram realizados recentemente 
(FOGEL, 2015; CLAYTON et al., 2016; STUMPF et al., 2016) todos 
com o intuito de aplicar as informações de diversidade microbiana 
na conservação de espécies que correm riscos sérios de extinção. A 
alteração da microbiota de primatas está diretamente relacionada à 
hábitos alimentares, hormônios ligados à reprodução e à presença de 
doenças nas populações. 

“O papel do microbio-
ma na conservação de an-

fíbios e répteis tem sido funda-
mental para identificar lacunas 
para alcançar uma abordagem 

de conservação de organis-
mos macroscópicos”
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Alternativa para o futuro?

As estratégias de conservação exigem abordagens mul-
tifacetadas para monitorar e proteger a biodiversidade, muitas das 
quais estão diminuindo rapidamente em todo o mundo. A ecologia 
microbiana e a análise de microbiomas oferecem perspectivas e ferra-
mentas valiosas para investigar e monitorar a saúde de animais e me-
lhorar os esforços para a conservação. As comunidades microbianas 
que habitam os taxa afetam profundamente a saúde, a nutrição, a fi-
siologia e o sistema imunológico do hospedeiro, por meio de relações 
que variam de comensais e mutualistas à patogênicas. Avanços recen-
tes no sequenciamento de DNA tornam possível, economicamente, a 
identificação de microbiomas entre os hospedeiros a fim de entender 
e monitorar os efeitos destas relações. 

A biodiversidade tem múltiplos papéis na prestação de 
serviços ecossistêmicos, como um regulador de processos ecossistê-
micos, como um serviço em si e como um bem. O gerenciamento 
efetivo do ecossistema agora, ainda mais no futuro, à medida que as 
pressões se intensificam, exigirá a identificação e análise de todos os 
papéis, tanto para a otimização da prestação de serviços ecossistê-
micos quanto para a conservação de espécies, habitats e paisagens. 
Novas abordagens apoiadas pela ecologia molecular serão necessárias 
para as avaliações refletirem os muitos papéis que a biodiversidade 
tem nos processos ecológicos, no ecossistema final.
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou a professora 
Drª Adriani Hass para apresentar um pouco sobre sua 
linha de pesquisa 

A prof.ª Dra. Adriani Hass graduou-se pela 
Universidade Federal do Maranhão – 
UFMA (1987 – 1992) no curso de Ciências 

Biológicas, no qual dedicou inicialmente ao estudo 
de comportamento territorial de anfíbios, mais 
especificamente de uma espécie de perereca, tendo 
como trabalho de conclusão de curso a monografia 
intitulada “Ecologia de Hyla multifasciata”, sob 
orientação da prof. Dra. Gilda V. Andrade. Ao 
concluir o curso em 1992, prosseguiu os estudos 
na linha da ecologia de vertebrados, porém dessa 
vez seu foco mudou para as aves. Nessa ocasião, fez 
um aperfeiçoamento em Ecologia de aves limícolas, 
orientada pelo Prof. Antonio Augusto F. Rodrigues. 
 Em 1993, entrou no mestrado em Ecologia pela 
Unicamp (Universidade de Campinas). Defendeu sua 
dissertação, no ano de 1996, sobre biologia reprodutiva 
de Eudocimus ruber, concluindo o mestrado com 
o trabalho intitulado “Biologia comportamental de 
Eudocimus ruber (Ciconiiformes, Threskionithidae): 
reprodução e alimentação”. Sua área de estudo foi 
na Ilha do Cajual que fica localizada na Baía de São 
Marcos próximo a Alcântara, Maranhão.
 Ainda em 1996 entrou no doutorado pela 
Unicamp, onde estudou os impactos causados pela 
criação de um reservatório, especificamente uma 
usina hidrelétrica (UHE), em comunidades de aves 
no norte de Goiás. Assim, sob orientação do professor 
Roberto Cavalcanti da Unb (Universidade de Brasília) 
defendeu a tese “Efeitos da criação da UHE Serra 
da Mesa (Goiás) sobre as comunidade de aves”. 
Finalizando o doutorado em 2002, fez pós doutorado 
em políticas públicas, no Departamento de Zoologia 
da UnB, em parceria com o prof. Jader Marinho Filho, 

o qual concluiu em 2004. No mesmo ano, fez uma 
especialização em geoprocessamento, cujo enfoque foi 
o estudo de áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade.
 Na maior parte da sua vida acadêmica se dedicou 
ao estudo da ecologia de vertebrados, inicialmente com 
anfíbios, seguindo para populações e comunidades 
de aves desenvolvendo projetos de conservação de 
aves e mamíferos de cerrado.  Parte dos seus projetos 
desenvolvidos no cerrado foram produzidos em 
sua passagem pela UnB, tanto como aluna, quanto 
como docente. Comportamento animal, ecologia e 
conservação sempre foram os focos em suas pesquisas 
acadêmicas.
 Hoje, na UFMA, Adriani Hass trabalha como 
Professora Adjunta do Departamento de Biologia, 
ministrando a disciplina Biologia da Conservação para 
a graduação. Além disso, desenvolve um projeto de 
monitoramento de aves em áreas impactadas com o 
objetivo de entender como as aves respondem a alguns 
impactos específicos causados por atividades humanas. 
Devido à situação de transferência entre universidades, 
a professora ainda está iniciando seus projetos na UFMA 
e finalizando os vinculados à UnB.  
 Adriani destaca a importância de seus trabalhos 
especialmente para incluir a UFMA no cenário da 
conservação e manejo de vertebrados no Brasil. Entre 
suas perspectivas de projetos e pesquisas, relata ter 
interesse em iniciar uma linha de trabalhos sobre 
manejo de vertebrados. Também ambiciona obter um 
laboratório, assim como realizar parcerias com outros 
professores, tendo em vista que “manejo é uma atividade 
interdisciplinar”, diz ela. Por fim, a professora pontua seu 
interesse em receber alunos e estagiários que desejam 

Gessica Cristina da Silva Pereira 
Juliana Mendes Sousa 
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Interessados em estabelecer parcerias ou estagiar com a professora podem 
entrar em contato através do e-mail adrihass@gmail.com
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DNA Barcoding
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Faz jus a propaganda?

Glossário:

¹ Sequenciamento: Técnica que reconhece a sequência de bases nitrogenadas.
²  BOLD Sytems: Projeto de apoio a geração e aplicação de dados de DNA Barcoding. 
³ Gene : Sequência de DNA que possui informações para a síntese de um produto bioativo (RNA’s e proteínas por exemplo).
4 Poliploidia : Possui mais de 1 par de cromossomos por indivíduo.
5 Multilocus: Regiões gênicas variadas.
6  α-Taxonomia : Ciência que se preocupa em encontrar, descrever e nomear organismos vivos ou fósseis.  

espécies que possuem capacidade fotossintética (plantas, microalgas 
e cianobactérias), pela grande diversidade, complexidade genômica, 
como a poliploidia4 em plantas e a grande variabilidade genética em 
cianobactérias; o sequenciamento de DNA ainda é uma técnica que não 
está disponível para a maioria dos pesquisadores de países com pouco 
investimento em pesquisa (como o Brasil) , por menores que sejam as 
sequências apontadas.

O DNA Barcoding é uma ferramenta relativamente nova com 
a qual vários avanços já foram feitos, como a identificação de regiões 
promissoras para diversos grupos de organismos (16S – bactérias; COI 
–  animais; rbcl – Plantas; Its – Fungos), possuindo ainda a possibilidade 
de uma análise por Multilocus sequence analysis (MLSA) - “Análise de 
sequências multilocus5” -, a qual utiliza mais de uma sequência para 
análise, intensificando os resultados. As resoluções das técnicas de 
Biologia Molecular estão avançando a cada dia e têm demonstrado 
melhoramento na visualização das sequências, além da diminuição do 
capital gasto para sequenciamento nos últimos anos, nesse sentido o 
DNA Barcoding favorece os pesquisadores, pois utiliza sequências de 
DNA muito pequenas e consequentemente barateia o processo. 

O conhecimento da biodiversidade proporciona a luta efetiva 
contra a extinção de espécies, análise mais aprofundada de sistemática e 
taxonomia, previne o aparecimento de grandes epidemias, identificação 
de fitopatógenos, auxílio em pesquisas de microbioma, diagnóstico 
efetivo de doenças, e afins. Com isso o DNA Barcoding vem como uma 
ferramenta eficiente, padronizada, rápida e precisa, se usada de maneira 
coerente.

Não é segredo que a α-taxonomia6 tem sofrido com falta de 
especialistas na área e que a taxa de extinção de espécies está em níveis 
alarmantes, ao ponto de haver espécies que nunca serão identificadas 
antes de seu desaparecimento. Assim todos os métodos promissores 
podem ser utilizados na identificação e que os conhecimentos 
proporcionados por cada um deles possibilitem, conjuntamente, buscar 
respostas mais completas, expandindo e democratizando a taxonomia.

É verdade que o desbravamento na descoberta da biodiversidade 
global é um dos grandes desafios do século e, com isso, novas 
metodologias devem e vêm sendo desenvolvidas. Em 2003, Paul 

Hebert, pesquisador da Universidade de Guelph em Ontário no Canadá, 
propôs e desenvolveu uma ferramenta molecular para identificar e 
classificar taxonomicamente organismos de interesse, o DNA Barcoding. 
Segundo o Barcode of Life, plataforma que armazena as sequências de 
DNA e auxilia pesquisas relacionadas, o barcoding biológico utiliza uma 
pequena região padrão do DNA como um código de barras utilizado no 
comércio para a identificação de um produto específico. Se na indústria 
os produtos são reconhecidos pelas diferentes posições das linhas pretas 
e brancas junto aos números, no DNA se analisa o arranjo diferencial 
das bases nitrogenadas – adenina, timina, citosina e guanina – que 
conferem as diferenças entre os indivíduos. Mas qual a premissa de tal 
ferramenta, ela realmente identifica espécies a esse nível? E quais as 
perspectivas futuras?  

O genoma possui toda a informação hereditária de um indivíduo 
e ao longo da sequência de DNA existem regiões consideravelmente 
conservadas para cada grupo de organismos, sendo algumas específicas. 
Dentro dessas regiões existem sequências extremamente variáveis 
entre as bases nitrogenadas que são específicas para cada espécie, 
fazendo assim com que a comparação entre essas sequências resulte na 
identificação de espécies de interesse.

Para essa metodologia, é importante que as regiões escolhidas 
para análise sejam facilmente amplificadas, facilitando a PCR, além de 
serem pequenas o suficiente para um rápido sequenciamento¹, criando 
assim um banco de dados público e universal onde todas as sequências 
reconhecidas sejam depositadas, como o BOLD Systems².

Apontamentos sobre a efetividade desta técnica têm sido feitos, 
sendo os questionamentos e posicionamentos mais comuns: apenas 
um gene³ específico pode reconhecer uma espécie em uma ampla 
diversidade?  Até hoje não existe uma unanimidade na comunidade 
científica quanto ao uso de determinado gene para identificar 
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Glossário:

¹ Sequenciamento: Técnica que reconhece a sequência de bases nitrogenadas.
²  BOLD Sytems: Projeto de apoio a geração e aplicação de dados de DNA Barcoding. 
³ Gene : Sequência de DNA que possui informações para a síntese de um produto bioativo (RNA’s e proteínas por exemplo).
4 Poliploidia : Possui mais de 1 par de cromossomos por indivíduo.
5 Multilocus: Regiões gênicas variadas.
6  α-Taxonomia : Ciência que se preocupa em encontrar, descrever e nomear organismos vivos ou fósseis.  
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Desde o momento que acordamos até o momento que 
dormimos, nossos olhos estão recebendo uma gama 
de informações e as decifrando para o que seriam as 

cores. A visão em cores nos seres humanos é formada pela 
sensibilidade de três pigmentos visuais, formados por prote-
ínas ligadas a compostos absorventes1 derivados da vitamina 
A, os quais absorvem luz de regiões específicas do espectro 
eletromagnético, obtendo capacidades de absorver os padrões 
de ondas com intensidades diferentes. A chamada onda curta, 
ou C, absorve 430 nanômetros, a onda M absorve em média 
530 nanômetros e a onda do tipo L, absorve na faixa de 560 
nanômetros.
 Esses pigmentos se encontram na membrana de célu-
las fotorreceptoras, chamadas de cones e (quando excitados) 
ativam outros neurônios que emitem sinais aos nervos ópticos 
até atingir o cérebro. Segundo alguns estudos, a tricromacia 
surgiria como uma vantagem seletiva, que permitiria maior 
sensibilidade às diferenças de cores nas regiões vermelha, 
amarela e verde, em comparação aos dicromatas, o que facili-
taria a percepção de um fruto maduro, por exemplo. Por meio 
da visão tricromática é possível compreender uma série de 
sinais visuais utilizados em nossa sociedade, como por exem-
plo, o nosso sistema de trânsito.  Imagine como ficaria ainda 
mais complicado ir para sua universidade, escola ou trabalho 
se simplesmente não fossemos capazes de diferenciar as cores 
do semáforo? Um verdadeiro caos, não é mesmo?  
 Discute-se a existência de dois mecanismos genéticos 
diferentes para evolução da tricromacia em primatas do velho 
e novo mundo 2. A tricromacia teria se desenvolvido nos pri-
matas do novo mundo através de diversas variações (alelos), 
dos genes de ondas longas ligado ao cromossomo X, que de-
ram origem a pigmentos com diferentes sensibilidades espec-
trais. As duas linhagens de primatas divergiram com a sepa-
ração dos continentes africano e sul-americano, acarretando 
em um isolamento genético, que provavelmente culminou na 
evolução independente dos dois mecanismos de tricromacia.
 No entanto, uma hipótese sobre a sequência de ami-
noácidos, relata que em todos os primatas o pigmento M se di-
vide em um conjunto de três aminoácidos que determina um 
valor espectral, assim como o pigmento L. A modificação na 

sequência desses aminoácidos pode acarretar na mudança na 
sensibilidade espectral na família de pigmentos, essa variação 
alélica no comprimento de onda longa teria ocorrido em todos 
os primatas, antes de seu isolamento. Depois da separação, um 
erro de recombinação ocorreu em uma fêmea do velho mun-
do, que carregava agora dois alelos (L e M) de pigmentos em 
um único cromossomo X, permitindo expandir esse padrão 
para machos e fêmeas, o que se caracterizou como uma van-
tagem seletiva que se expandiu na população de primatas do 
velho mundo como um todo.
 A aleatoriedade tem papel fundamental no mecanis-
mo adicional que comanda a ativação dos genes para ondas 
longas em primatas do novo mundo, que é dado pela inativa-
ção de um dos cromossomos X no início do desenvolvimento 
embrionário, sendo assim, uma quantidade de células vão ex-
pressar genes ativados para um pigmento e a outra parte delas 
para outro tipo de pigmentos, produzindo um mosaico que 
permite a tricromacia.  No caso de primatas do velho mun-
do, que apresentam dois genes de pigmentos diferentes em um 
mesmo cromossomo, para reduzir os tipos de pigmento a um 
por cone, ocorrerá uma regulação genética, onde a região de 
controle do locus3 irá interagir com apenas um dos genes de 
pigmentos, o ativando. Essa interação será feita de forma casu-
al produzindo o padrão de mosaico.
 Estudos sobre o fundamento da visão em cores vêm 
demonstrando a plasticidade do cérebro em reconhecer pig-
mentos de ondas longas, mesmo quando os mesmos não são 
programados para interpretar seus sinais.  Essa hipótese foi 
testada em ratos de laboratório, seres dicromáticos4, onde 
um cromossomo X desse animal receberia um alelo L para o 
pigmento, ao invés do alelo M, encontrado de forma mais co-
mum. Tendo forçado essa mutação, a linhagem resultante de 
ratos que expressavam o alelo L  poderia transmitir sinais de 
luz comparáveis ao pigmento M, tendo a capacidade de per-
ceber e diferenciar essa nova faixa de comprimento de onda.  
Isso permite discutir sobre essa aparente capacidade inata dos 
sistemas sensoriais, demonstrando que uma alteração nos ge-
nes para os receptores sensoriais pode gerar uma evolução no 
sistema como um todo, e literalmente uma nova forma de ver 
o mundo.

    
  

Glossário
1.São proteínas, chamada opsina, ligada a um pigmento violeta-avermelhado chamado retinal, que segundo sua conformação iniciam uma série de reações 
químicas que resultam na visão.
2: Grupo no novo mundo, são os mais primitivos dentro dos primatas, são das famílias  Cebidae, Callitrichidae e Atelidae. Ex.: macaco-aranha, bugio, 
macaco-prego, muriqui e etc. O grupo do velho mundo (Mioceno), diferem do outro por apresentarem narinas mais próximas, voltadas para baixo e cauda 
geralmente curta. Divididos em: Cercopithecidae, Pongidae e Hominidae. Ex.: macaco japonês, babuínos, gorilas, chimpanzés, homem e etc.
3:O lugar específico em que um gene se localiza no cromossomo.
4:Visão sensível a dois pigmentos visuais, ou seja, a duas faixas de cores. 
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  Um olhar mais profundo:

O surgimento da visão em cores em primatas.
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Formigas parceiras: as caminhoneiras
Gabriela Cristina Fonseca Almeida e Matheus Bento
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Cordenação de Biodiversidade/IMPAPAUFMA

As formigas cortadeiras pertencem ao gênero Atta e Acromyrmex, são conhecidas popularmente como saúvas e são dividi-
das em operárias grandes e operárias pequenas. As operárias grandes possuem mandíbulas e um tamanho corporal avan-
tajado que auxilia a cortar e carregar os pedaços de folhas. Já as pequenas, como remete o nome, têm o tamanho reduzido 

e são leves. Um comportamento curioso em formigas cortadeiras é a “carona”, que as pequenas operárias “pegam” em fragmentos 
de folhas transportados pelas trabalhadoras maiores.
 A função desse comportamento tem sido investigada e algumas hipóteses já foram elaboradas, tais como. O ato de pegar 
“carona” seria uma forma de alimentação das pequenas operárias a partir das seivas foliares oriundas das bordas das folhas cor-
tadas; também foi considerado como uma forma de economizar energia com a redução dos custos do transporte das pequenas 
operárias que retornam ao ninho, aumentando assim a eficiência de forrageamento da colônia. Outra hipótese que já foi sugerida 
é que as pequenas operárias seriam “pegas acidentalmente” nos fragmentos cortados e continuam lá porque elas não conseguem 
sair. 
 Já foi sugerido também  que as pequenas operárias são responsáveis por iniciarem o processo de preparação da folha, tal-
vez removendo contaminantes microbianos. E por último, sugere-se que esse comportamento estaria relacionado com a proteção 
das operárias maiores contra possíveis inimigos. Estudos recentes têm tentado entender melhor essa relação para identificar qual 
das propostas de fato ocorrem na natureza. Em um desses trabalhos, encontraram-se evidências que sustentam a hipótese que o 
ato de “pegar carona” é uma forma de proteger as formigas que carregam as folhas. 
 Durante a pesquisa, foi observado que moscas parasitas, antes da oviposição, “vasculhavam” o fragmento de folha que 
estava sendo carregado pelas operárias maiores e, quando encontravam a formiga caroneira, abandonavam aquela folha e iam à 
busca de outra.  As caroneiras agiam tentando derrubar as moscas com suas patas dianteiras ou com as antenas. Foi observado 
que em média, as moscas são 50% menos propensas a ovipositarem em folhas com formigas caroneiras. Além disso, se as moscas 
conseguirem pousar, elas gastam cerca de metade tempo tentando se livrar das formigas, se comparada com folhas sem a presença 
das caroneiras. 
 Entre as hipóteses já sugeridas, outro trabalho também encontrou evidências de que o ato de “pegar carona”, além de estar 
relacionado com a proteção das outras formigas, pode possuir outras funções. Como por exemplo, observou-se que durante o dia, 
as caroneiras assumiam uma postura defensiva mantendo a cabeça para cima, mas durante a noite passavam mais tempo com a 
cabeça baixa. Evidência que pode corroborar com a hipótese de que as formigas caroneiras são responsáveis pela preparação das 
folhas ou pela limpeza das mesmas, como falado anteriormente.
  Em relação às outras hipóteses abordadas no texto não foi observado, até o momento, as caroneiras se alimentando de 
seiva. Outra questão interessante observada foi o fato de frequentemente essas formigas saírem e voltarem dos fragmentos e, con-
sequentemente, não sustentando a ideia de que elas não podem sair deles. 
 E o que mais se sabe a respeito? Bom, que nem todas as colônias possuem a mesma capacidade de defesa. Isso pode estar 
relacionado ao tamanho e forma das cargas que estão sendo transportadas pelas grandes operárias. Por exemplo, frutas redondas 
ou botões florais são mais fáceis de deter as moscas devido a menor superfície, já que possibilitam que as caroneiras possam de-
tectar com mais facilidade a presença de um inimigo, já as folhas com superfícieis maiores, dificultam a percepção das formigas 
acerca de uns possíveis inimigos.
 Novos trabalhos são importantes para que essa relação possa ser mais bem elucidada, além de entender sua origem. Até 
o momento, as evidências são fortes para o papel delas na proteção contra inimigos, mas ainda há resultados que deixam algumas 
discussões em aberto. Mas, podemos afirmar que as caroneiras são formigas muito parceiras!
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Em 1976, a escritora e feminista Diana Russel utilizou o termo “femicídio” para se referir à “morte de mulheres por homens pelo 
fato de serem mulheres” como uma alternativa feminista ao termo “homicídio” que não dá a visibilidade da discriminação 
e desigualdade sofridas pelas mulheres.” Dessa forma, o termo primeiro foi empregado contrapondo-se à neutralidade do 

termo “homicídio”. No ano de 1990, o termo é redefinido por Jane Caputi e Diana Russel, como o fim extremo de um continuum1 
de terror contra as mulheres que inclui uma variedade de abusos físicos e psicológicos, tais como: o estupro, a tortura, a escravidão 
sexual (particularmente a prostituição), o incesto, o abuso sexual contra crianças, agressão física e sexual, operações ginecológicas 
desnecessárias, assédio sexual, mutilação genital, heterossexualidade forçada, esterilização forçada, maternidade forçada - pela 
criminalização do aborto. Qualquer uma dessas formas de terrorismo que tenha como resultado a morte será femicídio.

Já a expressão “feminicídio” foi cunhada por Marcela Lagarde, pesquisadora e antropóloga mexicana, para revelar as mortes 
de mulheres ocorridas em um contexto de impunidade e conveniência do Estado. Lagarde introduz, dessa forma, um elemento 
político na conceituação da palavra ao responsabilizar o Estado pela morte de mulheres, pois segundo a mesma, para que ocorra 
o feminicídio devem coexistir a impunidade, a omissão, a negligência e a conivência das autoridades do Estado. Ainda segundo 
a autora, o feminicídio não é apenas uma violência exercida por homens contra mulheres, mas por homens em posição de 
supremacia social, sexual, jurídica, econômica, política, ideológica e de todo tipo, sobre mulheres em condições de desigualdade, de 
subordinação, de exploração ou de opressão, e com a particularidade da exclusão. 

 A proposta de criminalização do feminicídio no Brasil insere-se na tendência observada na América Latina desde os anos 
noventa, isto é, de reconhecimento da violência contra mulheres como um delito específico. No dia 09 de março de 2015, a então 
presidenta da República, Dilma Rousseff, sanciona a Lei nº 13.104/15, de autoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) da Violência contra a Mulher, que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Em 
outros termos, o assassinato de mulher por razões de gênero (quando envolver violência doméstica e familiar ou menosprezo e 
discriminação à condição de mulher) passa a ser incluído entre os tipos de homicídio qualificado - de acordo com Código Penal 
Brasileiro, Decreto-Lei 2.848/40. O homicídio qualificado é aquele cometido em circunstâncias que tornam o crime mais grave do 
que já é. 

No que diz respeito ao contexto histórico, vemos que as palavras “femicídio” e “feminicídio” possuem diferenças conceituais 
vinculadas ao período na qual foram elaboradas. No entanto, nas legislações latino americanas e até mesmo na literatura feminista, 
as duas expressões são utilizadas como sinônimos. Mas por que o assassinato de mulheres não pode ser considerado só homicídio? 
Algumas condutas pelas quais as feministas identificam o femicídio/feminicídio revelam sua conformação diferenciada do 
homicídio. Por exemplo, a existência de violência sexual, mutilação e desfiguração do corpo da vítima. A morte nas (ex)relações 
íntimas de afeto demonstra não apenas a vulnerabilidade das mulheres no interior dessas relações, mas a tentativa de controle e 
posse absolutas sobre o corpo feminino que não pode ser entendida como comportamentos motivados por ciúme ou violenta 
emoção. Em geral, são crimes premeditados, originados do machismo culturalmente enraizado na sociedade.

A especificação do femicídio/feminicídio busca tornar visível a existência de homicídio de mulheres por razões de gênero. 
Observa-se que as mulheres são assassinadas em circunstâncias em que os homens não costumam ser e que é necessário expor tais 
circunstâncias. O Estado deve criar políticas públicas que busquem a prevenção e erradicação da violência contra a mulher, além de 
investigar e punir os agressores. É importante também buscar soluções para a violência contra a mulher a partir de uma perspectiva 
ampla, voltada para a diminuição da desigualdade entre homens e mulheres e para a desconstrução do modelo patriarcal e da 
imagem da mulher como um ser que deve ser submisso e indefeso.

 Gabriela Cristina Fonseca Almeida
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Violência contra a mulher: por que é 
importante tipificar o feminicídio?

Glossário:

1:Uma série de acontecimentos sequenciais e ininterruptos, fazendo com que haja uma continuidade entre o ponto inicial e o final.
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É importante discutir



A Ariranha (Pteronura brasiliensis), também conhecida como onça-d’água, lontra-gigante e lobo-do-rio, é um mamífero mustelídeo, 
característico do Pantanal e da bacia do Rio Amazonas, na América do Sul. Trata-se de uma espécie em perigo, e a principal ameaça à 
sua sobrevivência é o desmatamento e a destruição do seu habitat. A poluição dos rios, por agrotóxicos, resíduos industriais e sobretu-
do mercúrio, usado na extração de ouro, causam vítimas entre as lontras neotropicais, que se alimentam de peixes contaminados por 
metais, e afetam mais ainda as lontras gigantes (ariranhas), que estão no topo da cadeia alimentar. Foto: Dane Jorgensen


