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EDITORIAL

Caros Leitores,

O PET Biologia tem o prazer de lançar a Edição 45 do nosso 
boletim. Continuando a temática à cerca da Biologia da 
Conservação trazemos um artigo que aborda as estratégias 
para conservação dos anfíbios. Na sessão ponto de vista 
biológico vamos ver como Charles Darwin e sua teoria 
evolutiva inspirou inúmeras produções artísticas. Você já ouviu 
falar de Crowdfunding ou já pensou na possibilidade de adotar 
um mosquito? Entenda um pouco sobre essas possibilidades 
nos ensaios dessa edição, que também te explicarão como os 
cientistas têm produzido “hambúrguers de proveta”. Além 
disso, entrevistamos o pesquisador Geovane Alves de Souza, 
estudante de Pós-graduação da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro que promove divulgação científica por meio 
do Instagram @Paleocosmo e ainda apresentamos a linha de 
pesquisa do Dr. Cleuton Lima Miranda, professor visitante na 
Universidade Estadual do Maranhão, que irá explicar os seus 
projetos e estudos com Mastozoologia. 

Boa Leitura!
Mayara Ingrid Sousa Lima

Tutora do Grupo PET BIOLOGIA/UFMA
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atualmente, que são organizados 
em cadeias abertas. Para que o 
plástico adquirisse a capacidade 
de autodestruição, foi mistura-
do aos polímeros um pouco de 
corante amarelo sensível à luz. 
Quando a luz é incidida sobre o 
plástico, as moléculas de corante 
energizadas “arrancam” elétrons 
dos polímeros, tornando-os ins-
táveis. Com isso, as alças se que-
bram e expõem as extremidades 
dos polímeros causando o desa-
gregamento deles. Além dessa 
habilidade, o polímero autodes-
trutivo apresentou-se estável, 
quando requerido, e moldável 
quando exposto ao calor, carac-
terística importante presente nos 
plásticos comuns.
 A pesquisa abre portas 
para a investigação de novos ga-
tilhos responsáveis pela degrada-
ção do material, como acidez, luz, 
salinidade e outros fatores capa-
zes de controlar como e quando a 
destruição dos polímeros sintéti-
cos ocorre, o que os pesquisado-
res destacam como vantagem em 
relação aos polímeros biodegra-
dáveis que costumam ter degra-
dação lenta e difícil. Segundo os 
estudiosos responsáveis pela sín-
tese do plástico autodestrutivo, 
o mesmo também poderia auxi-
liar na diminuição da poluição 
causada pelos plásticos comuns, 
através da coleta das unidades 
descompactadas e a realização da 
reciclagem química dessas partí-
culas, produzindo um novo ma-
terial. 

Grande parte dos políme-
ros sintéticos utilizados 
atualmente são produzi-

dos sem levar em consideração 
sua capacidade de degradação no 
ambiente. Mais conhecidos como 
“plásticos”, esses materiais foram 
primeiramente pensados visando 
a disponibilidade de uma matéria-
-prima que permitisse longa dura-
ção para os objetos que viessem a 
ser derivados dela, podendo assim 
substituir outras, como o metal e o 
vidro. No entanto, a capacidade de 
duração e adaptação desses produ-
tos conferiu uma grande deman-
da mundial, gerando atualmente 
enormes quantidades de resíduos 
descartados em rios e mares, pro-
vocando um alarmante problema 
ambiental.
 Frente a isso, cientistas 
ao redor do mundo têm buscado 
sintetizar novos materiais duráveis 
que possam ser facilmente degra-
dados para substituir os polímeros 
sintéticos utilizados na atualidade. 
Esse foi o objetivo do estudo do 
químico Adam Feinberg, pesqui-
sador da Universidade de Illinois 
em Urbana-Champaign, Estados 
Unidos. Visando criar um políme-
ro capaz de ser degradado quando 
não mais utilizado, Dr. Feinberg 
e sua equipe desenvolveram um 
plástico autodestrutivo que quan-
do exposto à luz branca é degrada-
do. 
 Os polímeros sintetizados 
pelo Dr. Feinberg foram aprisiona-
dos em loops circulares, diferente 
dos polímeros usados na indústria 

Referências:

LIM, X. Designing the Death of a Plastic. The New York Times, Nova York, 6 ago. 2018. Disponível em 
<https://www.nytimes.com/2018/08/06/science/plastics-polymers-pollution.html>. Acesso em 08 ago. 
2018.

LUCAS, E. F.; SOARES, B. G.; MONTEIRO, E. E. C. Caracterização de polímeros: determinação de peso 
molecular e análise térmica. Editora E-papers, 2001.
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Ana Luiza de Araújo Butarelli 
Robson Pontes de Oliveira

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

      Plásticos marcados para “morrer”

Notícia
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Jenilson Mota da Silva 
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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  Os forkhead’s ou simplesmente FOX são uma família de 
genes que codificam fatores envolvidos nos mais diver-
sos processos biológicos, desde a organogênese até ao 

desenvolvimento da fala. Esses genes surgiram nos primeiros 
eucariotos unicelulares por meio de inúmeros eventos de du-
plicação, mutação e perda genética, expandindo-se ao longo 
do tempo e estando hoje presentes na maioria dos seres vivos. 
Muitos ainda se mantêm incrivelmente conservados em grupos 
totalmente distintos, como por exemplo a proteína FoxA1 que 
possui similaridade de ordem de 90% dos aminoácidos entre 
Drosophila melanogaster e o Homo sapiens.
 Após centenas de milhares de anos de eventos genéti-
cos, várias proteínas dos genes FOX adquiriram diversas fun-
ções, apesar da similaridade em seus domínios de ligação ao 
DNA. Essa diversidade funcional se deve não somente a alte-
rações estruturais dos genes, mas também a diferentes intera-
ções com enzimas e cofatores, além de diferenças nos padrões 
de expressão em tecido e período. A exemplo dessa diferença 
de padrão, temos a expressão e função do gene FoxA3 nos tes-
tículos, que quando deletado resulta em subfertilidade1 nos ho-
mens, o que consiste em uma desvantagem evolutiva. Algumas 
proteínas de FOX com funções sobrepostas ainda são mantidas, 
mesmo após longos períodos evolutivos, como é o caso das pro-
teínas FoxA1 e FoxA2, as quais possuem a mesma função na 
morfogênese hepática e pulmonar.
 As subfamílias FoxO, FoxA e FoxP são atualmente as 
mais estudadas por estarem regulando processos importantes 
para saúde humana. Vários genes da família forkhead desempe-
nham funções importantes na etiologia do câncer. Alterações 
no gene FoxO1 levam à formação de fatores de transcrição de-
feituosos que acaba levando à ativação exacerbada de genes pro-
motores de crescimento. Essa ação já foi relacionada ao desen-
volvimento do Rabdomiossarcoma Alveolar, um tipo agressivo 
de câncer que afeta a musculatura do peito, braços e pernas de 
crianças e adolescentes. Semelhantemente, proteínas defeituo-
sas de FoxO3 ou FoxO4 já estão sendo relacionadas ao desenvol-
vimento da Leucemia Linfocítica Aguda.
 As proteínas de FoxO são importantes mediadores 
centrais no sistema de sinalização da insulina. No fígado, o gene 
FoxO1 é responsável pela ativação de genes que codificam en-
zimas gliconeogênicas. Contudo, essas proteínas de FoxO1 são 

normalmente alvos de fosforilação pelas proteínas quinases, le-
vando a sua perda de função.
 A subfamília FoxA regula inúmeros processos de de-
senvolvimento embrionário à ação de receptor de hormônio 
nuclear no câncer de mama. Muitas pesquisas mostram que o 
gene FoxA2 não está somente relacionado ao desenvolvimento 
do intestino primitivo nos mamíferos, mas também à estrutura-
ção embrionária da notocorda e do tubo neural. Portanto, alte-
rações nesse gene durante esse período acabam por inviabilizar 
a formação do embrião.
 Outra função da subfamília FoxA é quanto a remodela-
ção da cromatina em alguns órgãos. É visto que, algumas prote-
ínas da subfamília tendem a interagir com as histonas nucleares 
H3 e H4. Essa capacidade ainda está sendo estudada, mas já 
vem sendo relacionada a uma atividade reguladora transcricio-
nal hepática.
 A aquisição da fala em humanos é provavelmente um 
dos processos mais fascinantes e de difícil estudo experimental. 
Em estudos evolutivos e multigeracionais, o gene FoxP2 é repor-
tado como um dos fatores de desenvolvimento da linguagem, e 
isso não se limita somente a espécie humana, mas também a 
outros grupos. Em aves, a baixa expressão de FoxP2 faz com 
que o repertório de sons produzidos pelo filhote seja reduzido, 
alterando a comunicação entre eles e os pais. No ser humano, 
mutações pontuais no gene FoxP2 ocasionam um fenótipo de 
dispraxia verbal, que consiste na inabilidade do planeamento 
motor para sons da fala.
 Por regular os mais diferentes processos biológicos, a 
família gênica forkhead vem sendo alvo de inúmeras pesquisas, 
principalmente no âmbito da saúde humana. Diversas doenças 
estão sendo relacionadas a alterações na estrutura ou expressão 
dos diferentes genes da família, o que pode torná-los potenciais 
alvos para terapias gênicas ou ainda biomarcadores2 de alguns 
tipos de doenças.

    
  

Glossário
1: Capacidade de fertilização inferior à média do grupo ou espécie.
2: Qualquer substância ou molécula biológica que seja mensurável e que possa indicar um estado de uma doença particular ou algum outro estado 
fisiológico de um organismo.

Referências: 
Hannenhalli, Sridhar, and Klaus H. Kaestner. “The Evolution of Fox Genes and Their Role in Development and Disease.” Nature reviews. Genetics: 233–240, 2009. Disponível 
em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2733165/>. Acessado em 07/08/2018.
Quintero-Ronderos, P. e Laissue, P. “The multisystemic functions of FOXD1 in development and disease.” J. Mol. Med. Volume 96, pp 725–739, 2018.
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Theropoda “vira casaca”
Uma nova hipótese sobre as relações evolutiva do clado¹ 

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

Uma das hipóteses mais aceitas na Paleontologia, a 
classificação do clado Dinosauria, foi colocada em dúvida 
por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino 

Unido. O clado é tradicionalmente, organizado em Ornithischia 
e Saurischia (figura 1). O primeiro grupo é formado quase que 
exclusivamente por animais herbívoros, onde a maioria possuía bico 
córneo. Já o segundo é formado por animais herbívoros quadrúpedes 
(Sauropodomorpha) e carnívoros bípedes (Theropoda). Entretanto, 
no trabalho de Baron e colaboradores, publicado recentemente, a 
perspectiva sobre a classificação do clado Dinosauria é reorganizada, 
havendo, assim, uma modificação na árvore filogenética² segundo as 
estruturas corporais. 

Os dinossauros fazem parte da superordem Archosauria, 
junto com jacarés e crocodilos, bem como as aves e os pterossauros 
(répteis voadores). A divisão do clado Dinosauria é feita a partir 
da comparação. A divisão do clado Dinosauria é feita a partir da 
comparação entre as estruturas morfológicas caracterizante entre os 
grupos, principalmente as da cintura pélvica. Mas, para os autores da 
nova hipótese, os estudos feitos sobre as diferenças entre esses dois 
taxa que compõem o clado Dinosauria, não dispõem de amostras 
suficientes dos primeiros Ornithischia e nem de boas amostras dos 
Dinosauromorpha, sendo que este abrange outros animais mais 
próximos dos dinossauros, assim como seus ancestrais.

 
Para compor o novo estudo sobre a filogenia dos 

dinossauros, Baron et al. fizeram uso de uma vasta pesquisa sobre 
Saurischia e Ornithischia, utilizando dos primeiros estudos desses 
grupos até os trabalhos mais recentes, analisando filogeneticamente 
exemplares mais basais do clado e também de Dinosauromorpha. As 
amostras cobrem um amplo intervalo cronológico, indo do Triássico 
médio até o Cretáceo, foram utilizados 74 taxa e classificados 457 
caracteres para análises morfológicas.

Por meio dos resultados encontrados, os pesquisadores 
formaram um novo clado denominado Ornithoscelia (figura 2), 
formado por  Ornithischia e  Theropoda, os quais são considerados, 
agora, como grupo irmão³, deixando, por sua vez o clado 
Saurophodomorpha como grupo irmão de Ornithocelia. Ou seja, 
dinossauros conhecidos como Carcarodontossauro e Espinossauro, 
antes eram parentes mais próximos dos dinossauros pescoçudos como 
o Titanossauro, porém seguindo a nova classificação, esses grandes 
predadores seriam mais próximos à família dos Ceratopsidea, aqueles 
grandes herbívoros com grandes placas ósseas atrás da cabeça. 

Para tal afirmação, corroboram vinte e um caracteres 
sinapomórficos4 que incluem partes dos crânio, vértebras dorsais, 
espinhos neurais caudais e porção proximal da tíbia; Outro destaque 
do artigo é para a semelhança entre o ílio5 de diversos Terópodes e em 
Heterodontosaurus, um Ornithischia. Assim, essa nova hipótese difere 
radicalmente da classificação tradicional do clado Dinosauria.

Após a publicação sobre a nova hipótese filogenética, vários 
paleontólogos criticaram a codificação da matriz de dados, além de 
apontarem alguns aspectos, como a pneumatização dos ossos presente 
tanto em Theropoda como em Sauropodomorpha, mas ausente em 
Ornithischia, que não pode ser explicado por esta filogenia; assim, 
uma réplica ao estudo está sendo feita por vários paleontólogos. 
Mesmo assim, muitos sites de pesquisa na internet já adotaram a nova 
classificação, com alguns apontando como uma nova hipótese que 
ainda está sendo analisada, enquanto outros já tomam como certa, o 
que pode ser perigoso para os usuários.

Dessa forma, as hipóteses formuladas a partir dos fósseis 
encontrados há décadas ou mais recente, colaboram para que, aos 
poucos, o grande quebra-cabeça da história dos antigos habitantes da 
terra seja descrita e compreendida. Novas hipóteses podem aparecer, 
resistir ou não à refutação. Nesse caso, nos resta observar novas 
publicações sobre as mesmas.

Figura1: Cladograma com a filogenia tradicional. Imagem de Darren Naish.

Figura 2: Cladograma com a filogenia proposta por Baron et al. Imagem de 
Darren Naish

Glossário:
1: organização de um grupo que possuem um único 
ancestral comum.
2: representação gráfica das relações evolutivas.
3: que possuem “parentesco” mais próximo 
filogeneticamente.
4: compartilhamento de uma condição apomórfica mais 
recente.
5: osso que constitui a cintura pélvica. 

Referências:
BARON, M. G; NORMAN, D. B; BARRETT, P. M. 2017.  A new hypothesis of dinosaur rela-
tionships and early dinosaur evolution. Nature. Disponivel em: <http://www.nature.com/na-
ture/journal/v543/n7646/full/nature21700.html?foxtrotcallback=true> Acesso: 02.08.2018
Colecionadores de Ossos. A Nova Filogenia dos Dinossauros. 
Disponível em:< http://scienceblogs.com.br/c[olecionadores/2017/05/a-nova-filoge-
nia-dos-dinossauros/> Acessado em: 05.08.2018
POUGH, J. H; JANIS, C. M; HEISER, J. B. 2008. A vida dos Vertebrados. 4ª ed. São Paulo,
Atheneu p. 390 – 425. 
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Glacyane Winne Tavares Moraes: Ingressou no curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal do Maranhão no segundo semestre do ano 

de 2014, na modalidade Licenciatura.  Ingressou como bolsista do Programa 
de Educação Tutorial de Biologia em janeiro de 2016. Dentre as atividades 
exercidas pela petiana encontram-se a diagramação e a seção de entrevistas 
do Boletim PETBio UFMA.  É estagiaria voluntária do Centro de Pesquisa de 
História Natural e Arqueologia do Maranhão (CPHNAMA) na área destinada 
a Paleontologia, atuando como guia da exposição paleontológica e na 
preparação e organização da coleção de fósseis do museu. Desenvolve 
pesquisa em fósseis de dinossauros terópodes, sob orientação do 
Prof. Dr. Manuel Alfredo Araújo Medeiros. Tem interesse nas áreas 

de Zoologia, Ecologia, Evolução, Paleontologia e Biogeografia.

SINFONIA1 Nº 1:  
UMA BUSCA PELA 
CONSERVAÇÃO 
DOS ANFÍBIOS

ARTIGO
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A classe Amphibia é representada por três ordens, Urodela (salamandras), Anura 
(sapos, rãs e pererecas) e Gymnophiona (cobras cegas). Segundo o site Amphibian Species 
of the World do Museu Americano de História Natural de Nova York, atualmente são 
conhecidas 7963 espécies, o  Brasil  é o país com maior número de diversidade de anfíbios 
do planeta, tendo cerca de 14,56%, e segundo Segalla et al. (2016) a quantidade existentes 
no país é de 1080 espécies. Os grupos mais diversificado mundialmente encontra-se dentro 
do taxón¹ Anura. A maioria dos representantes possuem um ciclo de vida bifásico, isso os 
tornam de grande importância ecológica além de mais vulneráveis (SABINO; PRADO, 
2003; MACHADO; DRUMMOND; PLAGIA, 2008; GONÇALVEZ, et al., 2014). 
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Prelúdio³ I: uma análise ao longo dos anos sobre a redução 
nas populações de anfíbios

A preocupação com o estado de conservação da 
herpetofauna, em especial os anfíbios, foi manifestada a priori 
na década de 80, com o Primeiro Congresso Mundial de 
Herpetologia em 1989, na ocasião os pesquisadores de diversas 
partes do mundo compartilharam informações sobre o declínio 
de populações de anfíbios nas suas respectivas áreas de pesquisa. 
Por conclusão, esses incidentes de diferentes partes do mundo 
seriam um indício da crise global na diversidade dos anfíbios 
(PECHMANN; WILBUR, 1994; ALFORD; RICHARDS, 
1999). Entretanto, em 1990 um workshop em Irvine, 
Califórnia, intitulado “Declining Amphibian Populations: A 
global Phenomenon?” (Declínio das populações de anfíbios: 
um fenômeno global?), provocou uma crítica ao declínio 
global dos anfíbios, pois, pesquisadores apontaram que muitas 
populações de diversos taxa, sofrem uma diminuição natural, 
uma flutuação de tamanho, ocasionada pelo ciclo natural de 
vida desses animais (PECHMANN; WILBUR, 1994; ALFORD; 
RICHARDS, 1999).

Durante o Congresso Mundial de Herpetologia de 
1989, foi apresentado que em vários países da América do 
Norte e também na Austrália, assim como em várias áreas de 
diferentes climas como florestas tropicais úmidas e mesmo 
as regiões de grande acidez, tiveram uma acentuada redução 
numérica em suas faunas, incluindo até o desaparecimento de 
espécies. Inicialmente, levantou-se diversas hipóteses sobre 
o porquê dessas reduções. Os principais fatores responsáveis 
foram a diminuição da camada de ozônio, que ocasiona 
uma maior incidência na radiação ultravioleta, pesticidas 
usados de forma excessiva, chuva ácida e tudo que estivesse 
relacionado a mudança climática global. No entanto, algumas 
perdas não possuíam evidências aparentes, além disso, em 
regiões protegidas também notava-se alterações ambientais 
(PECHMANN; WILBUR, 1994; LAVILLA, 2001).

Essa última informação foi bastante discutida no 
workshop em Irvine, Califórnia, e levou os participantes 
a divergirem nas suas opiniões. Pois, os relatórios que 
confirmavam o declínio em áreas isoladas foram refutados 
por parte de pesquisadores que apontavam o ocorrido com 
as espécies de anfíbios como um possível evento de dinâmica 
populacional natural, ou seja, os fatores que explicam mudanças 
na população poderiam estar relacionados à competição, 
predação, parasitismo, ou até mesmo, mais de um fator, de 
forma simultânea (BARINAGA, 1990; BLAUSTEIN; WAKE, 
1990; PECHMANN; WILBUR, 1994; BEGON; TOWNSEND; 
HARPER, 2007). 

Assim, durante os anos subsequentes vários estudiosos 
da área analisaram relatórios feitos em um grande período 
de tempo, assim como dados atualizados, compararam seus 
resultados em relação aos trabalhos discutidos no workshop 
(BARINAGA,1990; BLAUSTEIN; WAKE,1990; PHILLIPS, 
1990; VIAL 1992, 1993; PECHMANN e WILBUR, 1994). 
Estudos com extenso período de tempo são indispensáveis 
para o entendimento das flutuações populacionais. (TINKLE, 
1979; GIBBONS, et al., 2000). Mesmo assim, são poucos os 
pesquisadores que se disponibilizam em efetivar pesquisas de 
longo prazo. O declínio na população de anfíbios, assim como 

a crise mundial da biodiversidade não é contestada por ampla 
maioria dos cientistas, isso por que os efeitos androgênicos, bem 
como a destruição de habitats naturais dos seres não humanos 
estão mais evidentes a cada ano. Entretanto, de acordo com o 
tempo de observação de uma população pode-se facilmente 
confundir um verdadeiro declínio populacional causado 
pelo homem como uma flutuação natural, ou as flutuações 
naturais podem acobertar um declínio. Ademais, um efeito 
antropogênico e a flutuação natural juntos podem causar uma 
extinção de populações de forma muito mais evidente do que 
atuação sozinha de uma delas (PECHMANN, 1991). 

Além disso, a redução de espécies em áreas protegidas 
podem estar associadas a causas de mudanças gerais como o 
aquecimento global que, por exemplo, modifica a sazonalidade 
provocando, assim, longos períodos de seca o que influencia 
direta e indiretamente o ciclo de vida dos anfíbios, estes são 
considerados sensíveis aos impactos humano por causa de 
suas características ecológicas e biológicas. Dessa forma, em 
conformidade os estudiosos afirmam que a flutuação natural 
explica apenas algumas causas dos vários casos de declínio e até 
mesmo desaparecimento de espécimes (BLAUSTEIN; WAKE, 
1990; PECHMANN, 1991; GIBBONS et al., 2000).

Dessa forma, o presente artigo busca apresentar as 
principais causas de declínio na fauna dos anfíbios, bem como 
os esforços atuais que estão sendo efetivados em busca da 
conservação desse táxon.

Dissonância³ na fauna: as incertezas do amanhã para 
os anfíbios

Considerado um dos grupos mais diversos entre os 
vertebrados, os anfíbios possuem uma interface expressiva 
entre os ambientes aquáticos e terrestres, isso acontece em 
virtude do ciclo de vida da maioria dos seus representantes, 
pois durante o ciclo de vida dos anfíbios, existe a fase larval, 
ocupando exclusivamente o ambiente aquático e, após o 
processo de metamorfose, os indivíduos outrora aquáticos 
passam a ocupar o ambiente terrestre, mas ainda utilizando 
muito lagos e rios no desenvolvimento de suas atividades, 
como por exemplo, a reprodução. Ambas as fases trazem 
modos de vida, assim como hábitos alimentares diferenciados. 
A dieta desses animais, durante a primeira fase de vida 
pode ser carnívora, onívora ou filtradora. No estágio adulto, 
são unicamente carnívoros (ALFORD; RICHARDS, 1999; 
GIBBONS et al., 2000; MACHADO; DRUMMOND; PLAGIA, 
2008; BLAUSTEI; KIESECKER, 2002; BISHOP et al., 2012; 
MEREDITH; BUREN; ANTWIS, 2016) 

Bem como essa dinâmica entre os habitats e o modo 
de vida desses animais, eles também possuem particularidades 
que os tornam mais vulneráveis às alterações do meio e 
principalmente as causadas por ações antrópicas. Tal como 
as características físicas, como a permeabilidade da pele, a 
qual permite que os anfíbios possam absorver por meio da 
membrana da pele os contaminantes presente nos dois tipos de 
ambiente (terrestre e aquático) de forma mais rápida, bem como 
durante a fase larval mediantes aos seus órgãos respiratório, 
as brânquias (ALFORD; RICHARDS, 1999; GIBBONS et 
al., 2000; BLAUSTEI; KIESECKER, 2002; MACHADO; 
DRUMMOND; PLAGIA, 2008). O hábito de vida sedentários, 
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que gera pequenas distribuições de muitas espécies, também, 
proporciona uma maior vulnerabilidade desses animais 
(VERDADE; DIXO; CURCIO, 2010; MEREDITH; BUREN; 
ANTWIS, 2016). 

Assim como as modificações do meio, tanto 
ocasionadas por desmatamento, queimadas, fragmentação do 
habitat, como substâncias tóxicas que alteram o PH da água, 
bem como os derivados dos produtos agrícolas, assoreamento 
e contaminantes de forma geral, afetam de forma intensa 
essas populações (LAMBERT, 1997; ALFORD; RICHARDS, 
1999; GIBBONS et al., 2000; BLAUSTEI; KIESECKER, 2002; 
MACHADO; DRUMMOND; PLAGIA, 2008; GONÇALVES 
et al., 2014). Dessa forma, variações em um desses habitats 
podem prejudicar o ciclo de vida desse táxon (MEREDITH; 
BUREN; ANTWIS, 2016). 

Nos trabalhos que envolvem a discussão sobre as 
causas do declínio da população mundial dos anfíbios, se 
destacam algumas explicações que são evidenciadas em todas 
os espécimes ao redor do globo, são elas: o comércio - algumas 
espécies da classe dos anfíbios em especial representantes da 
ordem Anura participam da dieta de humanos em várias partes 
do mundo, em alguns países esse consumo foi tão exacerbado 
que culminou no declínio de espécies, a exemplo tem-se o 
as espécies de rãs Rana tigrina - Hoplobatrachus tigerinus 
(Daudin, 1803) e Rana hexadactyla - Euphlyctis hexadactylus 
(Lesson, 1834), da Índia, cujo a exploração de patas, resultou 
na perda ilegal de 70 milhões de rãs (GIBBONS et al., 2000). 
As espécies invasoras - desde a década de noventa se discute 
sobre os danos causados por espécies não nativas ao serem 
introduzidas no ambiente. Há casos onde a abundância e a 
variação de espécies de anfíbios anuros foram reduzidas de 
forma significativa com a introdução de peixes não nativos, 
por exemplo: mesmo com a diminuição de rãs da espécie Rana 
catesbeiana (Shaw, 1802), peixes exóticos continuam a serem 
introduzidos em lagoas dos Estados Unidos da América - EUA 
(ALFORD; RICHARDS, 1999). Algumas colonizações 
por peixes exóticos podem até levar a extinção 
da comunidade local de anuros, foi o que 
ocorreu em Sierra Nevada, na Espanha 
(MEREDITH; BUREN; ANTWIS, 
2016). 

Doenças em anfíbios 
também estão relacionadas 
ao declínio do número de 
populações, os ranavírus e 
fungos patogênicos das espécies 
Batrachochytrium dendrobatidis 
e B. salamandrivorans causam 
grandes índices de mortalidade, ao 
reduzir o sistema imunológico dos 
hospedeiros desse táxon, mais de 200 
espécies entre rãs, sapos e salamandras 
tiveram uma baixa em suas populações 
ou até mesmo a extinção de espécies por causa 
dessas doenças (ALFORD; RICHARDS, 1999; VERDADE; 
DIXO; CURCIO, 2010; MARTEL et al., 2013). Entretanto, 
recentemente em algumas populações do Panamá, uns poucos 
indivíduos apresentaram uma maior resistência aos fungos 
patogênicos, mas nada tão expressivo ainda (VOYALES et al., 

2018). 
Outro agente que promove uma interferência negativa 

nas populações de anfíbios são os contaminantes químicos. 
Esses possuem como os principais representantes que afetam 
a herpetofauna: os metais pesados, inseticidas, fungicidas ou 
herbicidas que são depositados em áreas próximas aos leito 
dos rios e lagos, ou por meio de algum córrego que resulta na 
deposição direta na água, mesmo sabendo classificar os tipos 
de contaminantes, pouco se sabe ao certo os impactos causados 
por esses poluentes (GRANDINETTI; JACOBI, 2005; Meredith 
et al., 2016; MEREDITH; BUREN; ANTWIS, 2016). Ao testar 
os possíveis impactos que esses químicos poderiam trazer ao 
ambiente, pesquisadores conseguiram detectar que uma entre 
quatro marcas estudadas de herbicidas, possuía um efeito direto 
na mortalidade de girinos e indiretamente, por meio de análises 
no restante da comunidade aquática (RELYEA, 2005). 

Devido às características dos anfíbios já mencionadas, o 
grupo demonstra ser uma das classes de animais mais sensíveis às 
mudanças do ambiente, sendo assim o aumento da temperatura 
global ocasiona prolongamento de estações secas e o aumento 
na variação das épocas de chuva, provocam modificações 
bruscas no meio, o que promove a redução de presas e até 
mudanças nos períodos dos ciclos reprodutivos, pois havendo 
um atraso na precipitação as lagoas demoram mais a encher, 
algumas outras por serem temporárias vão permanecer ativas 
por um tempo mais curto, aumentando a competição entre os 
machos e reduzindo o número e a diversidade de girinos. O 
estresse ao animal oriundo dessas mudanças pode deixá-los 
mais suscetíveis a doenças (ARAÚJO et al., 2006; LAWLER et 
al., 2010; MEREDITH; BUREN; ANTWIS, 2016).

Além disso, áreas abertas criadas devido à seca formam 
barreiras entre os ambientes terrestres e aquáticos que são 
necessários para diferentes estágio de vida dos anfíbios. Devido 
essa divisão de habitat, esses animais são forçados a migrarem 
de um ambiente para outro, o que pode diminuir as chances 

de sobrevivência dessas espécies, uma vez que o ambiente 
de transição sem vegetação entre habitats deixa esses 

animais mais expostos, suscetíveis à desidratação 
e predação em habitats fragmentados (DODD; 

SMITH, 2003; BECKER et al., 2010).
As fragmentações de habitat não 

são formadas apenas devido às atividades 
de seca prolongadas pelo aquecimento 
global, ações antrópicas também 
são grandes responsáveis por isso, a 
modificação da paisagem tem sido 
apontada como uma das maiores causas 

do declínio de espécies de anfíbios 
(GALLANT et al. 2007; GONÇALVES, 

2014; MEREDITH; BUREN; ANTWIS, 
2016). A perda de habitat na Carolina do 

Sul nos Estados Unidos, por meio de ações 
antrópicas contribuiu para a redução de Ambystoma 

cingulatum (Cope, 1868), uma espécie de salamandra  
(ALFORD; RICHARDS,  1999). 

Em populações de anfíbios a remoção ou alterações da 
vegetação proporcionam um impacto acentuado e rápido nas 
populações afetadas. Mesmo com uma recuperação posterior da 
região alterada, o equilíbrio das populações que sofreram com a 
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perturbação demora anos para ser restabelecido. Além disso, 
a redução da população de anfíbios por meio dessa prática é 
melhor documentada na Europa e América do Norte, já que  
pesquisas sobre o assunto são desenvolvidas a mais tempo 
nessas regiões, assim as regiões onde existem poucos estudos 
sobre os anfíbios, são regiões onde a documentação  sobre o 
declínio da população podem não condizer com o real estado 
dessa população.

Além de toda interferência antrópica como 
contaminantes, espécies invasoras, aquecimento global, entre 
outros, o Brasil destaca-se negativamente por participar 
de países com grande diversidade na herpetofauna (em 
especial, anfíbios), porém, é carente de dados de longo prazo 
ou monitoramento populacional em larga escala, até 2008 
o desmatamento era o fator mais estudado como principal 
causa  dos declínios das espécies de anfíbios, além da perda e 
descaracterização e fragmentação de hábitat  em consequência 
da expansão imobiliária,  (IUCN, 2005; POUNDS et al., 
2006; HADDAD, 2008; TOLEDO et al., 2006). Para algumas 
espécies endêmicas do Brasil a maior preocupação, e causa de 
declínio é o pouco conhecimento sobre a existência de uma 
população e sua importância para aquele meio, um exemplo 
é Melanophryniscus dorsalis (Mertens, 1933), presente no 
estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina que possuem 
suas subpopulações mais isoladas geneticamente devido a 
fragmentação de habitat, além de não haver muitas informações 
sobre a espécie  (HADDAD, 2008; HADDAD, 2016).

Prelúdio II: em busca da consonância entre humanos e 
anfíbios

No livro de Haddad (2008) - Uma Análise da Lista 
Brasileira de Anfíbios Ameaçados de Extinção - só consta 
dados sobre anuros e, em sua maioria, as informações 
pertencem a região sudeste e sul, contendo a classificação 
do estado de conservação das espécies segundo a IUCN de 
2005 e segundo uma classificação da Biodiversitas de 2002 
do Brasil. Outras causas de declínio que se destacam na 
lista são, a falta de Unidades de Conservação de Proteção 
Integral, principalmente na região nordeste, a presença de 
pólos agrícolas, onde há uma substituição da mata nativa por 
monoculturas como, por exemplo, as espécies, Adelophryne 
baturitensis,  endêmica do estado do Ceará e restrita à serra 
do Baturité, além da Adelophryne maranguapensis presente na 
serra de Maranguape, no município de Maranguape, também 
no estado do Ceará (IUCN, 2005; MACHADO; DRUMMOND, 
2008). Em 2016 um novo relatório foi publicado, uma análise 
dos anos de 2010 a 2014 cerca de 901 a 970 espécies foram 
avaliadas, entretanto o documento se reteve a listar as espécies 
estudadas e classificá-las quanto a sua categoria de ameaçada, 
a espécie Adelophryne maranguapensis (Hoogmoed, Borges, 
Cascon, 1994)  aparece novamente na lista (MACHADO; 
DRUMMOND 2008). 

Em alguns trabalhos mais recentes destacam-
se estudos de genotoxicidade, onde por meio de testes do 
cometa, avalia-se os danos genéticos que as populações de 
anfíbios podem obter por meio do contato com contaminantes 
químicos. Em avaliações de dados genômicos mediante ensaio 
cometa em indivíduos da ordem Anura de seis municípios 

do estado de Goiás foi constatado que espécimes presentes 
em lugares antropizados possuem maiores danos genômicos 
(GONÇALVES, 2014). A quantidade de metal pesado como 
o cobre encontrado em alguns pesticidas, fungicidas, 
foi analisada em girinos no estado do Pará, o alto 
índice desse metal causa alterações nucleares e 
possuem um efeito genotóxico e mutagênico 
nos girinos da espécie Rana catesbeiana 
(ROCHA  et al, 2009). Um trabalho 
semelhante foi realizado no estado 
do Maranhão com girinos da espécie  
Physalaemus cuvieri, o estudo mostrou 
que o princípio (Folisuper 600BR) ativo 
de um inseticida, mesmo em pequenas 
porções o composto pode provocar danos 
no material genético (SILVA et al., 2013). 

As pesquisam sobre populações, 
monitoramento de espécies e impactos 
antrópicos nos animais mostram algo além 
da compreensão sobre a biodiversidade ou sobre 
o declínio dela. Já que por meio dessas publicações a 
respeito das condições da fauna mundial e brasileira é possível 
desenvolver estratégias de conservação, assim como avaliar 
o estado da mesma (HADDAD, 2008; BOLETIM DO RAN, 
2016). A nível mundial as listas ficam a cargo, principalmente, 
da União Internacional a Avaliação Global de Anfíbios (GAA) 
e da Conservação da Natureza (IUCN), que em resposta às 
evidências de um declínio global de anfíbios no início dos 
anos 2000 reuniu em publicações informações associadas 
a distribuição, abundância, habitats e ameaças de parte das 
espécies de anfíbios do mundo. Em 2005 a International 
Amphibian Conservation Summit se juntou a causa e, então, 
o Grupo de Especialistas em Anfíbios da Comissão de 
Sobrevivência de Espécies da IUCN é formado e um plano 
de ação de conservação foi publicado, o Plano de Ação de 
Conservação de Anfíbios - ACAP (MEREDITH; BUREN; 
ANTWIS, 2016). 

Ações sobre a conservação ganham destaques nas 
publicações atuais, abordagens sobre o sucesso ou não 
dessas atuações são importantes para a comunidade 
de pesquisadores, pois auxiliam na compreensão 
sobre as intervenções o que podem subsidiar 
decisões futuras, além de formar uma 
melhor base científica sobre as práticas de 
conservação. (HADDAWAY; PULLIN, 
2013; MEREDITH; BUREN; ANTWIS, 
2016). A exemplo de uma mesma prática 
de intervenção, mas com aplicações 
e resultados diferentes, ocorreu na 
translocação de espécies, no trabalho feito 
em Porto Rico com anuros para diminuir 
os danos nas espécies com a modificação 
do espaço natural por intervenção humana 
os pesquisadores projetaram um ambiente 
artificial bem planejado e fizeram a transferência 
dos espécimes. Ao longo do acompanhamento 
foi identificado a diminuição de indivíduos capturados 
(TORRES et al., 2016). O contrário ocorreu com ovos da 
ordem Caudata no Reino Unido, os quais foram transportados 
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para um habitat natural diferente, o acompanhamento de 
cinco anos após a introdução dos espécimes mostrou que a 
população estava estabelecida no ambiente de forma positiva 

(HAYCOCK, 2016). 
Entretanto, trabalhos de conservação 

podem apontar falhas na execução. Assim, 
lugares onde a preservação do habitat 

seria útil para a manutenção das espécies 
acabaram por resultar no processo inverso, 
como a exemplo tem-se as áreas de 
proteção criadas na Dinamarca, onde 
por meio de declarações legais proibiu-
se a degradação e destruição da área 
protegida, no qual um total de 62 locais 

foram isolados com o objetivo de proteger  
o anuro da espécie Bombina Bombina. 

Entretanto, ao longo do monitoramento 
das espécies demonstrou que um declínio na 

população poderia ser observado tanto quanto 
em áreas que não foram isoladas. A explicação para 

esses resultados deve-se a forma de proteção sem uma 
gestão ativa, pois a área isolada não possuía uma fiscalização 
por parte dos gestores do país (FOG;  WEDERKINCH, 2016).

Como já apresentado, as pesquisas sobre as 
populações de anfíbios no Brasil e os impactos que ocasionam 
seu declínio tiveram um início tardio o que dificulta medidas 
de proteção. Os relatórios mais recentes ainda indicam que as 
principais causas de redução da biodiversidade no Brasil estão 
relacionadas a perda do habitat ou da qualidade, causadas 
pela ocupação humana desordenada, além das atividades de 
agronegócio e poluição (HADDAD, 2016; BOLETIM DO 
RAN, 2016). A primeira lista com espécies ameaçadas de 
extinção no Brasil foi publicada em 1968, apenas outras quatro 
listas foram formadas ao longo dos anos, as últimas foram 
organizadas pelo o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade e por pesquisadores associados a Sociedade 
Brasileira de Herpetologia com seus resultados publicados por 
Seegalla et al. (2016). 

Para essa última edição o ICMBio junto com os 
Centros de Pesquisa e Conservação e a comunidade 

científica brasileira promoveram em várias etapas 
um processo de avaliação da fauna brasileira, 

este procedimento ocorreu de 2009 a 2014. 
Para os anfíbios foram necessárias quatro 

oficinas de avaliação de 2010 a 2012. Na 
ocasião cerca de 900 espécies de anfíbios 
foram analisadas, aproximadamente 185 
espécies a mais do que as demonstradas 
no livro vermelho de 2008 (MACHADO.; 
DRUMMOND, 2008; BOLETIM DO 

RAN, 2016). O Centro de Conservação 
e Manejo de Répteis e Anfíbios (RAN), 

ligado ao Instituto Chico Mendes, teve como 
ponto de partida a lista de espécies ameaçadas 

para coordenar ações de conservação a nível 
nacional a partir dos Planos de Ação Nacionais - PAN 

(BOLETIM DO RAN, 2016). 
Entre os planos encontram-se  o Plano de Ação 

Nacional para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da 

Mata Atlântica Nordestina que possui atuação dos estados 
do Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, com o objetivo de 
aumentar o conhecimento científico sobre as espécies da 
região e minimizar os efeitos antrópicos nas espécies de 
anuros: Adelophryne maranguapensis, Agalychnis granulosa, 
Chiasmocleis alagoanus, Crossodactylus lutzorum, Phyllodytes 
gyrinaethes, Physalaemus caete, Physalaemus maximus e 
Proceratophrys sanctaritae da Mata Atlântica, e o plano 
“Conservação de Répteis e Anfíbios Ameaçados de Extinção 
da Serra do Espinhaço”, região de Minas Gerais que abrange os 
biomas do Cerrado e da Mata Atlântica,  e onde há deficiência 
de dados sobre as espécies de anfíbios,  esse trabalho vai ser 
composto por dois ciclos de atuação, pois o primeiro terminou 
em 2012 e não obteve conclusão das ações, assim em 2017 
iniciou-se um novo ciclo que inclui Placosoma cipoense, 
espécie de anuro ameaçada de extinção.

Outro exemplo de ação feita no Brasil refere-se a uma 
área que proporciona grandes impactos a biodiversidade, a 
agricultura e pecuária, essas atividades influenciam diretamente 
na perda de habitat e a diversidade de anfíbios. Publicado 
em 2016 pela revista FrogLog, o trabalho de Ferrante (2016) 
aborda como ação de conservação uma atuação em fazendas 
no estado de Minas Gerais, a fim de tornar o público fora do 
meio acadêmico sensibilizados a crise dos anfíbios. Dentro do 
trabalho de educação ambiental com os trabalhadores rurais 
estavam incluídas atividades como estudos etnobiológicos, 
inventários de espécies de anfíbios. Além disso, foi produzido 
como resultado parcial da ação um guia de anfíbios da região 
(FERRANTE, 2016). 

Um trabalho semelhante na área da educação foi 
promovida pelo Instituto Boitatá de Etnobiologia e Conservação 
da Fauna, direcionado aos alunos do ensino médio, o instituto 
promoveu estágio da região da Amazônia para incentivar a 
pesquisa em sobre conservação e herpetologia, apresentando 
o cotidiano do pesquisador, os temas atuais de grande 
importância para a conservação e também as políticas públicas 
da Amazônia, os estudantes também tiveram a oportunidade 
em participar de aulas teórica e práticas  de identificação da 
Herpetofauna Amazônica, ecologia, comportamento e história 
natural de anfíbios e répteis, além da a utilização da genética 
em pesquisas de herpetologia (SEGALLA et al., 2016).

Fermata4: uma pequena pausa, a conservação 
continua

O início dos estudos para evidenciar o declínio 
na população por fatores antrópicos como: interferência 
por espécies invasora, contaminantes químicos, mudanças 
climáticas, genotoxicidade e fragmentação do habitat não 
mostra-se uma atividade simples, de fato muitos trabalhos 
ainda precisam ser feitos a fim de elucidar o comportamento 
das populações de anfíbios e identificar os impactos causados 
na mesma. 

Os exemplos de atividades de pesquisa sobre a 
biodiversidade e conservação apresentadas nesse artigo 
refletem a falta de homogeneidade dos estudos nas outras 
ordens de anfíbios distinta da Anura, entretanto o motivo para 
tal situação não cabe ao escopo deste trabalho.

 No Brasil, além da necessidade de estudos em mais 
ordens da classe Amphibia, há também, carência de dados e 

“Em 
alguns 

trabalhos mais 
recentes destacam-

se estudos de 
genotoxicidade, onde 

por meio de testes 
do cometa, avalia-se 

os danos genéticos 
que as populações 
de anfíbios podem 

obter por meio 
do contato com 
contaminantes 

químicos.”

“Os 
relatórios 
mais recentes 
ainda indicam 
que as principais 
causas de redução 
da biodiversidade 
no Brasil estão 
relacionadas a 
perda do habitat 
ou da qualidade, 
causadas pela 
ocupação humana 
desordenada”

“A primeira 
lista com espécies 
ameaçadas de 
extinção no Brasil foi 
publicada em 1968, 
apenas outras quatro 
listas foram formadas 
ao longo dos anos”
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consequentemente atuações de conservação nas regiões norte 
e nordeste. 

Por outro lado, a diversidade de abordagens nas 
atuações em busca da conservação foram evidenciadas por 
exemplos de atuações diretas da fauna de anfíbios e ações 
indiretas por meio da sensibilização sobre importância da 
conservação. 

Assim, para que mais ações possam ser compartilhadas 
a nível nacional e internacional é necessário que mais pesquisas 
de longo prazo e em mais regiões sejam efetivadas. 

Glossário:

1: estilo de composição musical dentro do gênero clássico. Em 
todo o texto serão utilizados termos musicais associado ao 
tema do artigo - conservação. Esse estilo não valoriza nenhum 
instrumento em especial durante a música, e cada instrumento 
exerce seu papel dentro do contexto maior, a própria sinfonia.
2: primeiro passo para algo.
3: em música, é a qualidade dos sons que parecem está instáveis.
4: suspensão do tempo, uma pausa.
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O          crowdfunding é um método por meio do qual vários 
tipos de projetos, que necessitam de investimento para 
serem iniciados ou continuados, tentam conquistar 

financiamento online a partir de pequenas doações de um 
grande número de pessoas. Desse modo, esforços para 
convencer os investidores precisam ser redobrados, pois o 
dinheiro somente é liberado para o projeto caso seja alcançado 
o valor total necessário proposto para realização da pesquisa, 
do contrário, contribuições são devolvidas aos respectivos 
doadores.

A iniciativa surgiu nos anos 90 com a proposta de 
reunir doações para que uma banda inglesa pudesse realizar 
uma turnê pelos Estados Unidos da América (EUA). A partir 
de então, os mais diversificados projetos foram financiados 
por meio de “vaquinha virtual”, como filmes multimilionários 
ligados a grandes nomes de Hollywood, publicações de 
músicas, livros, e inclusive a campanha do ex-presidente dos 
EUA, Barack Obama, em 2008, foi parcialmente financiada 
por pequenas doações. A ciência entrou nesse cenário mais 
recentemente, e somente nos últimos 5 anos passou a ganhar 
mais visibilidade. 

Na plataforma online americana Experiment, por 
exemplo, a mais popular entre as dedicadas ao financiamento 
de pesquisas científicas, já foram lançados mais de 1600 
projetos, criados por centenas de cientistas e investigadores. 
Desses, quase a metade alcançou a meta de financiamento, 
sendo que as principais áreas a submeter projetos são as de 
medicina, neurociências e biológicas.  

Esse atual e expressivo interesse da ciência pelo 
crowdfunding é justificado em um presente marcado por cortes 

nos tradicionais meios de financiamento. Em uma época onde há 
cada vez mais candidatos e menos vagas, as agências de fomento 
dão prioridade a projetos já em fase avançada e bem definidos, 
deixando de lado as pesquisas de base e os investigadores de 
início de carreira. Estas são as principais razões pelas quais muitos 
cientistas começaram a considerar o crowdfunding como forma 
alternativa  no financiamento de projetos, o que, entretanto, não 
diminui a necessidade de continuidade na luta contra cortes no 
financiamento tradicional.

A palavra crowdfunding é traduzida literalmente para 
“financiamento coletivo”, apesar disso o significado pode ir bem 
além do contexto financeiro para a pesquisa científica, pois tem o 
potencial de conectar a ciência e a sociedade de uma maneira nova e 
poderosa.  Desse modo, para que o conhecimento científico de fato 
se torne um bem comum é preciso que os cientistas se aproximem 
do resto da sociedade e deem aos cidadãos a oportunidade de 
colaborar.

Diante disso, cresce o interesse dos cientistas na 
comunicação de ciência com públicos menos especializados. Nesse 
contexto, a divulgação científica, que reescreve textos complexos 
em uma linguagem mais simplificada, por meio da qual se busca 
explicar o processo de  fazer ciência com clareza, é fortalecida e 
incentivada, diminuindo as barreiras entre ciência e sociedade em 
geral. 

Assim, o financiamento coletivo, além de ser uma 
alternativa diante da redução em investimentos na pesquisa 
científica, é também uma forma de inserir a sociedade como um 
todo no mundo das ciências. Portanto, o êxito na arrecadação 
de verbas para o financiamento de pesquisas científicas reflete 
na compreensão da sociedade acerca do projeto no qual ela está 
investindo, sendo necessário, desse modo, a conversão da linguagem 
técnica em uma acessível aos leigos no assunto. E a comunidade 
científica, por sua vez, incluindo a parcela consolidada no mundo 
das ciências, deve investir cada vez mais esforços em modelos de 
financiamento coletivo, de modo a ganhar mais visibilidade entre 
os demais setores apoiados pelo crowdfunding. Contudo, isso só 
será possível se a comunidade não científica for conquistada de 
antemão.

Crowdfunding: removendo barreiras

Ricardo Mendes Gonçalves
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís
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Os Pigmeus de Rampasasa são um grupo nativo, 
moradores da pequena aldeia agrícola de Wa-
emulu, formada por casas simples de madeira 

localizadas em estradas de terra em Manggarai Regency, 
na Indonésia. Esses residentes da ilha Flores chamaram 
atenção de turistas e pesquisadores a partir das desco-
bertas na caverna Liang Bua em 2003, onde foi encon-
trado um hominídeo de baixa estatura (cerca de 1,06 
m). Pesquisadores constataram que não se tratava de 
um espécime jovem, mas de um indivíduo adulto, dito 
como uma nova espécie denominada de Homo flore-
siensis, vulgo hobbit. 
 A partir dos achados e com a visitação frequente 
de turistas nas áreas, surgiu um rumor de que os  Pig-
meus de Rampasasa pudessem ser descendentes desses 
antigos hobbits; o que atraiu vários visitantes que pas-
saram a frequentar a aldeia de Waemulu, e despertou a 
curiosidade dos próprios Rampasasa sobre sua relação 
com o Homo floresiensis, com alguns até a frequentando 
a caverna, levando consigo oferendas para seus possíveis 
ancestrais. 
 A situação levou um grupo de pesquisadores 
a estudarem se realmente as pessoas desse povoado ti-
nham certo grau de parentesco com os hobbits. Inicial-
mente, explicaram os objetivos e os métodos de coleta 
de modo que as pessoas compreendessem bem aquilo de 
que estavam participando, estas receberam bem o pro-
jeto, curiosas em relação aos seus antepassados. Como 
metodologia, eles coletaram 32 amostras de saliva que 
foram escolhidas aleatoriamente de um grupo maior 
de voluntários. A partir destes, 10 genomas completos 
foram estudados e tais análises genéticas foram então 
comparadas com cerca de 250 mil pessoas de 225 popu-
lações distintas de vários países e regiões próximas.
 Encontrar e extrair DNA dos vestígios fósseis de 
H. florisiensis ainda não foi possível devido a dificuldade 
de preservação do material ao longo dos anos, isso torna 
pouco provável a comparação direta entre os H. flori-
siensis com o DNA de seus possíveis descendentes, as-
sim a proposta era de que se algum traço genético fosse 
muito diferente em relação às demais populações, então 

poderia ser um indício de algum traço genético asso-
ciado aos hobbits. O resultado da análise revelou que, 
ao contrário do que os Rampasasa acreditavam, grande 
parte de sua ascendência era oriunda de regiões da Oce-
ania, como Papua Nova-Guiné e Ilhas Salomão, enquan-
to outra parte relevante de sua genética mostrou-se pro-
vinda do Sudeste Asiático, provavelmente devido a uma 
migração mais recente. Porém, alguns vestígios de DNA 
antigo foram encontrados, contudo nenhum fragmento 
foi suficiente para indicar relação direta com os H. flo-
risiensis. Além disso, descobriu-se uma relação genética 
com outros hominídeos primitivos como Neanderthal e 
os Desinovianos.
 Dentre as observações destacadas pelos pesqui-
sadores, pontuaram que ainda é possível a ocorrência de 
traços hobbit, mas apenas a tecnologia e os métodos atu-
ais não foram suficientes para identificá-los. Outro pon-
to destacado é a possibilidade da baixa estatura ter sur-
gido mais de uma vez durante a história da ilha Flores, 
porém tomar isso como conclusão de forma precipitada 
seria arriscado, pois não se sabe se o nanismo insular foi 
o que ocorreu de fato com os Rampasasa.

    
  Hobbit ou não? Eis a questão.
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Apesar de muito interessantes, os mosquitos não são escolha para bichos de estimação, já que, além do incômodo gerado por suas 
picadas, eles podem ser vetores de vírus e outros parasitas de animais domésticos e humanos. Por essa razão, esses insetos estão 
entre os mais desprezados pela humanidade, que trabalha arduamente para combater sua proliferação. Mas e se, para combater a 

transmissão das doenças fosse necessário adotar os mosquitos em sua casa?

 Apesar de soar contraditório, essa abordagem faz parte do projeto desenvolvido pela organização não governamental The World 
Mosquito Program, que liberou cerca de 4 milhões de mosquitos da espécie Aedes (Stegomyia) aegypti durante 2 anos numa área de 66 km2, 
endêmica de dengue. O A. aegypti é o principal vetor2 da dengue, chikungunha e zika na América Latina, além de outras doenças virais e é 
uma das espécies mais aptas a proliferar no meio urbano, utilizando vários reservatórios artificiais de água como criadouro de seus ovos. No 
entanto, os mosquitos liberados pelo projeto têm uma característica especial: eles foram infectados em laboratório com uma bactéria conhecida 
como Wolbachia, que vive dentro das células de outros insetos. Nem todas as Wolbachia são iguais, mas a linhagem utilizada para infectar os 
mosquitos, conhecida como wMel tem a habilidade de inibir a expressão dos vírus carregados pelo A. aegypti!

 Segundo os autores da pesquisa, liderada pelo pioneiro nas pesquisas de Wolbachia e de eliminação da dengue em várias partes do 
mundo, Scott L. O’Neill, seus objetivos foram demonstrar que a implantação em larga escala de mosquitos infectados com essa bactéria é 
possível, pode ser feita de forma rápida e barata e é bem aceita pelas comunidades. Para isso, a equipe primeiramente investiu na divulgação 
do projeto, realizou levantamentos sobre o nível de conhecimento e interesse da população local em participar, disponibilizou mecanismos de 
contato acessíveis e formou um grupo de referência contendo representantes de comunidades locais. 

 Após o engajamento com a população, os membros do projeto distribuíram pelos bairros baldes de água contendo ovos dos mosquitos 
obtidos em laboratório, realizando a manutenção deles a cada duas semanas (tempo aproximado do desenvolvimento completo de larva a 
adulto). Para assegurar que as populações de mosquitos não estavam perdendo a bactéria ao longo das gerações, a equipe realizou constantes 
monitoramentos para identificar sua presença nos mosquitos coletados. Após a frequência de Wolbachia ter superado 50% das populações 
monitoradas, os pesquisadores contataram os participantes, estudantes, comerciantes e demais membros da comunidade para auxiliarem na 
criação dos mosquitos em suas próprias residências.

 Após 28 meses de projeto, os pesquisadores observaram que o número de casos locais de dengue da região foi consideravelmente 
reduzido, indicando o sucesso do projeto. Apesar de o empreendimento ter sido desenvolvido na Austrália, onde as taxas de infecção por 
arboviroses não são tão altas quanto na América Latina, no Brasil há um projeto similar desenvolvido pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) 
do Rio de janeiro, o qual liberou A. aegypti infectados com Wolbachia em bairros da Ilha do Governador (RJ). Projetos como esses, que 
valorizam o envolvimento e a contribuição das comunidades humanas têm um grande potencial não apenas de sucesso em seus objetivos, mas 
também de aproximar o público não especializado do fazer científico e de como a ciência, na prática, move o mundo.

Adote um mosquito, ele é do bem!
Como a liberação de mosquitos infectados pela bactéria Wolbachia 
em áreas residenciais ajudará as futuras pesquisas de intervenção em 

arboviroses1

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

Glossário

1: doenças ocasionadas por vírus e transmitidas por artrópodes. Derivada da 
expressão inglesa Arthropod Born Viruses.

2: organismo que participa da transmissão de doenças como intermediários do 
parasita e de seu próximo hospedeiro. 
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou um dos membro do 
grupo de pesquisadores que promove divulgação científica por meio 
do Instagram @paleocosmos (antigo @Paleoverso), Geovane Alves de 
Souza, o grupo é composto por estudantes de Pós-graduação do Museu 
Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, motivados pelo 
mesmo desejo de facilitar o acesso do público ao conteúdo científico 
voltado em sua maioria para geociências. Para entender um 
pouco melhor de como funciona esse processo de popularização de 
conhecimento por meio das mídias digitais e o que o Paleocosmos têm 
feito dentro desta realidade, elencamos algumas perguntas.
Glacyane Winne Tavares Moraes
Greyck Willyan Marques Santos
Thauana Oliveira Rabelo
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

Imagem: Acervo pessoal

PETBio UFMA: Quais as inspirações que influenciaram a criação do 
projeto Paleocosmos? E como se deu o surgimento do grupo?

Geovane Alves: Eu particularmente tive muita influência do Neil deGrasse 
Tyson durante a graduação e tive a chance de encontrar um grupo de 
pessoas que tinham os mesmos interesses de popularizar a ciência. 
O pontapé se deu pela necessidade de arrecadar verbas para o Museu 
Nacional para manter a visitação e outras atividades, tendo em vista a 
precariedade acentuada com o incêndio do espaço, a já recorrente falta 
de verbas e a carência de voluntários que pudessem dar suporte para 
as atividades desenvolvidas ali. Sendo assim, eu e um grupo de amigos 
da instituição decidimos ajudar não só nos bastidores do museu, já que 
vínhamos ajudando na arrecadação doações para reconstruir a réplicas e 
auxiliando com a mão de obra como paleoartistas, e então pensamos em 
fazer além e divulgar a ciência em uma instituição que merece e carece 
destes trabalhos, usando para isso uma mídia digital.

PETBio UFMA: Quais os principais assuntos abordados pelo 
Paleocosmos? E como foram selecionadas essas temáticas?

Geovane Alves: Nossa página então surgiu com foco em evolução, 
paleontologia e geologia. Tendo majoritariamente uma publicação maior 
de assuntos referentes a dinossauros, já que é muito pedido pelos seguidores 
da página e também por todos os componentes do grupo estudarem o 
mesmo grupo, os Arcossauros (crocodilos, pterossauros e dinossauros), 
sendo assim não temos especialistas que possam auxiliar com outros 
grupos taxonômicos, mesmo que às vezes sejam feitas publicações sobre 
alguns outros assuntos de forma tímida, como entusiasta de outras áreas, 
mas seria muito interessante expandir as temáticas e ter mais alguém 
na equipe que possa auxiliar com paleoinvertebrados e paleobotânica e 
assim passar informações com mais confiabilidade.

PETBio UFMA: 3. Como vocês veem o atual cenário da divulgação 
científica no Brasil? 

Geovane Alves: Um dos grandes problemas da nossa sociedade científica 
é o tempo reduzido e a grande demanda de trabalhos que os pesquisadores 
são submetidos. Percebemos isso em todas as instituições, a rotina acaba 
reduzindo a publicação do que fazemos para o povo e isso é extremamente 
triste, uma vez que se o cientista não consegue mostrar a importância da 
sua pesquisa para a sociedade, a sociedade não percebe aquela pesquisa 
como importante para ela, e o governo não vendo a demanda do público 
para isso, não libera verba para o setor. E vivemos neste ciclo vicioso.

PETBio UFMA: Quais as estratégias de divulgação que vocês consideram 
mais relevantes para chamar atenção do público para o mundo da 
ciência? 

Geovane Alves: Por enquanto explorarmos todos os recursos do 
Instagram, tendo em vista que é a rede que mais cresce. Então é possível 
transmitir conteúdo de maneira diferente, desde Story, vídeo no feed, 
fotos e textos no direct e a ferramenta de fazer perguntas anônimas e 
podemos responder e ter um retorno do público. Eu testei essa última 
ferramenta na semana passada e o as pessoas fizeram várias perguntas 
sobre paleontologia, Jurassic world, dinossauros e etc. 
A nossa intenção é expandir, com o sucesso do Instagram, pretendemos 
futuramente ter um canal no YouTube. Você percebe que nos simpósios 
e todas as nossas palestras também divulgamos nosso trabalho e temos 
uma boa receptividade. Tem sido muito gratificante receber o retorno 
de pessoas do meio científico ou que por causa do nosso conteúdo 
começam a ter interesse na área.

PETBio UFMA: Na sua opinião, a pessoa “nasce” como divulgador ou 
vai se tornando a partir das suas experiências e aprendizados?

Geovane Alves: Eu fiz licenciatura e bacharelado na minha graduação e 
tive uma base de didático de ensino e políticas públicas, li um pouco de 
Piaget e Skinner e isso me deu muita base para a “ensinar como ensina”. 
São importantes sim, mas não são primordiais, muitas coisas eu não 
uso e tem sido muito efetivo, então eu considero que é importante sim 
e tenho interesse em ler mais, mas você não precisa ser formado em 
licencitura para fazer divulgação científica.
A pessoa se torna divulgador, ela não nasce, você tem que ser movido 
pela felicidade em passar informações e vai aprendendo isso se houver 
dedicação ao longo da vida.

PETBio UFMA: Para quem tem paixão por disseminar ciência, quais 
seriam os principais conselhos e cuidados que precisam ser tomados 
para começar a divulgar por meio das mídias digitais?

Geovane Alves: Eu tenho três conselhos para quem quer começar. O 
primeiro e ter vontade e gostar muito de olhar o outro aprender. A 
segunda dica é ler muito para passar informações de qualidade, já que 
se tem tantas fake news bombando em todos os meios, eu leio muito 
principalmente quando é um grupo não muito familiar pra mim, 
ou seja, precisa ter vontade de aprender, dedicação e olhar crítico. 
A terceira e última dica é conhecer o seu público, a Aline Ghilardi 
(youtuber e paleontóloga/UFScar) fala muito disso, se você quer atingir 
o público em geral você vai para uma mídia televisiva, se você quer 
atingir os jovens você vai para o YouTube, se você quer atingir crianças 
nem sempre precisa ser um meio virtual, pode ser uma cartilha ou 
uma revista. O importante é conhecer o perfil da pessoa que você quer 
ensinar, para filtrar o conhecimento e passar de forma que o público 
entenda e também pensar o que você quer passar.

EN
TR

EV
IS

TA

Foto: Athur Brum e Geovani Souza, integrantes do @Paleocosmos

Boletim PETBio UFMA / nº 45 / Setembro de 2018     17



Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou o professor 
Dr. Cleuton Lima Miranda para apresentar um pouco 
sobre sua linha de pesquisa.

Juliana Mendes Sousa 
Gessica Cristina  da Silva Pereira

Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

O professor Dr. Cleuton Lima Miranda possui 
graduação em Ciências Biológicas, licenciatura 
plena, pela Universidade Federal do Piauí – UFPI 

(2005). Após o término da graduação, iniciou o mestrado em 
Zoologia no ano de 2006. Alcançou o grau de mestre em 2008 pela 
Universidade Federal do Pará – Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MPEG), quando defendeu a dissertação “Desenvolvimento 
do dimorfismo sexual em espécies de macacos-prego, 
gênero Cebus (Primates, Cebidae)” sob orientação do 
prof. Dr. José de Sousa e Silva Júnior. Já no doutorado, deu 
seguimento a sua linha de pesquisa com mamíferos ainda 
no MPEG, apresentando, assim, em 2016 a tese “Sistemática 
e Biogeografia dos ratos-de-espinho do gênero Makalata 
Husson, 1978 (Rodentia, Echimyidae)”, orientada pelo prof. 
Dr. Julio Cesar Pieczarka. Com o título de Doutor em Zoologia, 
Cleuton iniciou seu pós-doutorado na Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA), o qual ainda está em andamento.

Durante sua carreira acadêmica, o prof. Cleuton 
desenvolveu vários trabalhos voltados para a área de 
Mastozoologia¹. Entre os anos de 2012 e 2014, esteve 
vinculado à Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul como professor de diversas disciplinas relacionadas a 
Zoologia geral e Mastozoologia. Atualmente, trabalha como 
professor visitante na UEMA ministrando a disciplina de 
Mastozoologia Neotropical e Zoologia de Vertebrados para 
os graduandos do curso de Ciências Biológicas. Desenvolve, 
ainda, pesquisa em três projetos principais que contam com 
parcerias de diversos pesquisadores de outras instituições. O 
projetos são intitulados “Zoneamento Ecológico Econômico 

do Estado do Maranhão”, “Filogeografia e estruturação 
genética de pequenos roedores e marsupiais na região do 
Rio Parnaíba” e “Manutenção, ampliação e divulgação da 
coleção de tecidos e DNA da fauna maranhense- CoFauMa”.

O primeiro projeto envolve a realização de um 
inventário da biodiversidade do bioma amazônico no 
Maranhão para fins da elaboração do Zoneamento Ecológico-
Econômico (ZEE) do Estado. O intuito é indicar as áreas 
prioritárias à conservação da biodiversidade amazônica 
maranhense com base principalmente no levantamento 
dos grupos de mamíferos, aves, herpetofauna², peixes e 
abelhas Euglossini. No segundo projeto, as pesquisas são 
voltadas para a Região Hidrográfica do Parnaíba, cuja 
fauna de mamíferos ainda é pouco conhecida. O objetivos 
são: gerar uma lista de espécies para a fauna de pequenos 
mamíferos não-voadores presente ao longo do Rio Parnaíba 
através de exame morfológico e de dados moleculares e 
realizar análises biogeográficas e filogeográficas desses 
animais a fim de compreender melhor sua história evolutiva.

Por fim, o terceiro projeto ressalta a importância de a 
biodiversidade brasileira estar adequadamente amostrada em 
coleções que garantam seu estudo e preservação. Tendo em vista 
que a maior parte das coleções brasileiras está distribuída nas 
regiões Sul e Sudeste, o projeto visa amostrar a fauna silvestre 
do Maranhão e regiões de entorno do estado, recolhendo 
especialmente tecidos biológicos e coletando, quando 
possível, animais inteiros. O armazenamento do material é 
feito na Coleção de Tecidos da Fauna Maranhense – CoFauMa, 
localizada nas dependências da UEMA, campus de São Luís.

1.  Mastozoologia: ramo da zoologia que estuda mamíferos.
2. Herpetofauna: conjunto de répteis e anfíbios de uma 
determinada região.

Glossário
Alunos e professores interessados em conhecer mais e 
contribuir com o trabalho do professor podem entrar 
em contato através do e-mail cleuton85@gmail.com. 
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 Juliana Mendes Sousa
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

O sabor do futuro

porém somente em 2013 a carne de proveta ganhou atenção da mídia 
quando a degustação de uma amostra foi exibida publicamente em 5 
de agosto em Londres desenvolvida pelo cientista holandês Mark Post, 
na Universidade de Maastricht. Segundo opiniões dos testadores, falta 
gordura para dar mais sabor ao produto, o que leva os cientistas a um 
novo desafio: estabelecer um cultivo conjunto de células musculares e 
adiposas. 

Apesar de não parecer apetitoso, o hambúrguer de laboratório 
traz uma importante resposta a um conjunto de fatores que desafiam 
a produção mundial de alimentos. Em primeiro lugar, a crescente 
demanda gerada pelo aumento sem precedentes da população humana. 
Com estimativas de uma população global de 9 bilhões de pessoas no 
ano de 2050, a indústria de carne precisa aumentar sua produção atual 
em no mínimo 50%! Outra problemática é a ambiental. Cerca de dois 
terços das terras agricultáveis do mundo já são utilizadas em algum 
aspecto da produção pecuária. Estima-se, ainda, que aproximadamente 
18% de todas as emissões de gases do efeito estufa provêm da pecuária, 
incluindo 37% de todas as emissões de metano. Aspectos éticos e sociais 
também afetam o consumo de proteína animal.  Os consumidores, 
principalmente dos países desenvolvidos, apresentam cada vez mais 
questionamentos acerca da justificativa ética para o uso de animais na 
produção alimentar humana.  Preocupações com os níveis de obesidade, 
presença de patógenos alimentares e outros efeitos nocivos atribuídos 
ao consumo de carne também são reflexões postas à mesa. 

Apesar de todas essas perspectivas, a carne artificial ainda possui 
muitas dificuldades a serem superadas até que possamos comprá-la no 
açougue da esquina. Melhorias técnicas para aprimoramento da cor e 
do sabor ainda estão em teste. O custo de produção também é bastante 
salgado: 250.000 euros para produzir um hambúrguer de 142g. E isso 
após 3 meses de produção. Outro problema (talvez o maior deles) 
é a aceitação popular e o impacto que o novo produto teria diante da 
economia mundial. A ideia de consumir um produto não natural 
produzido em laboratório gera repulsa em muita gente. É, parece que 
o mundo ainda precisa de um tempo para abocanhar de vez essa ideia!

A produção de alimentos para consumo humano sempre foi 
uma atividade em constante transformação nas sociedades. 
A prática da caça e coleta evoluiu para o desenvolvimento de 

tecnologias de cultivo vegetal e criação de gado, mediante as quais o 
homem alcançou sua sedentarização.  Este evento marcante da chamada 
Revolução Neolítica provocou profundas modificações no modo de 
vida e organização do sistema social emergente, pois a partir de então 
as comunidades humanas passariam a desenvolver novas técnicas 
de otimização de processos produtivos para suprir suas demandas 
alimentícias. Atualmente, como resultado dessa modernização 
crescente, nosso cardápio inclui a mais recente empreitada do ramo da 
engenharia de alimentos: a carne de proveta.

 A produção artificial de carne é feita a partir do cultivo 
de células-tronco provindas de tecidos animais. O método foi 
inspirado em técnicas de medicina regenerativa para recuperação 
de tecidos musculares. Primeiramente são necessárias células com 
alto potencial proliferativo e capacidade de diferenciação em tecido 
muscular esquelético. As chamadas células miossatélites têm atendido 
razoavelmente bem a essa demanda, pois são células-tronco adultas que 
participam do processo de regeneração tecidual. As células são obtidas 
de amostras de tecido de biópsia de animais vivos. Após 7 a 8 semanas 
de cultivo formam fibras primárias de 0,3mm de comprimento, que 
são incorporadas em uma matriz 3D de colágeno contendo um eixo 
cilíndrico gelatinoso ao redor do qual irão se auto organizar formando 
um anel de 1mm de diâmetro. A tensão submetida à estrutura de anel 
pela contração da fibra estimula a maturação celular e a produção de 
proteínas. Após 3 semanas, as fibras são colhidas e compactadas em 
formato de hambúrguer.

 Devido à falta de mioglobina, a cor da carne é amarelada. Para 
melhorar sua aparência, corantes naturais como açafrão, caramelo e 
suco de beterraba são adicionados para atingir um tom avermelhado. 
Para melhorar o sabor, outros condimentos como sal, tempero e ovo 
em pó são adicionados ao hambúrguer e este pode então ser cozido 
e consumido! A técnica foi descrita pela primeira vez há alguns anos, 
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Quem disse que Darwin nunca foi pop, mentiu. Charles Darwin e sua Teoria da Evolução já passaram pela 
boca de muita gente, sendo pauta de diversas discussões e polêmicas não apenas no ambiente acadêmico, 
mas também político, religioso e escolar; suas nuances já invadiram as conversas familiares e até mesmo as 

mesas de bar, ou seja, Darwin é universal. A Evolução nunca esteve tão presente na cultura. O discurso evolucionista 
ultrapassou a linguagem da divulgação científica, o que tornou possível diversas interpretações populares sobre o que 
seria evolução. De fato, podemos ver suas influências entrelaçadas com várias manifestações artísticas em diversos 
âmbitos sociais, como várias literaturas de ficção científica. monstrinhos de desenhos japoneses, e os X-men com 
seu lema “mutante e orgulhoso” (cuja linha temporal no cinema é mais difícil de entender do que quando lemos “A 
Origem das Espécies” pela primeira vez). Claro que muitos estudiosos devem ficar bem irritadinhos com a tamanha 
“licença poética” que abre espaço para várias interpretações erradas, já não bastando o conceito de ‘evolução’ da 
constante melhora pessoal presente em vários livros de autoajuda. Entretanto, algumas dessas produções podem ser 
bem interessantes, até mesmo no meio científico, como o álbum Darwin! (1972) da banda italiana Banco del Mutuo 
Soccorso.  

Destacando-se no meio da onda de rock progressivo que crescia em meados da década de 70, o álbum 
apresenta um estilo que mistura instrumentos eletrônicos e acústicos, indo do piano ao uso de sintetizadores, com 
influências do rock e jazz. Banco del Mutuo Soccorso tornou-se bem popular na Itália e ao passar dos anos passou a 
ser reconhecida internacionalmente. Darwin! em particular, contém sete canções, nada convencionais, diga-se de 
passagem, pois a letra de cada melodia descreve um período importante da história da vida na Terra, como se estivesse 
contando uma narrativa, lembrando as óperas rock¹ que estavam em alta na época como o álbum Tommy do The Who 
(1969) e Jesus Christ Superstar (1970) de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, que no ano seguinte tornou-se um musical 
de sucesso na Broadway.

Engana-se quem pensa que irá encontrar conceitos prontos e explicações técnicas em meio a rimas, pelo 
contrário, os elementos do discurso evolucionista estão envoltos em metalinguagem, analogias e metáforas, como é 
observado numa descrição sobre a evolução dos tetrápodes e a transição para terra firme na música L'Evoluzione. A 
canção apresenta ainda algumas mensagens críticas perceptíveis, como religiosas. Outras canções como La conquista 
Della Posizione Eretta (A conquista da posição ereta) e Cento manni e Cento Occhi (Cem mãos e cem olhos), podem ser 
consideradas memórias do Homo sapiens. A primeira volta-se para a evolução da espécie, adaptação e o surgimento da 
posição ereta . A segunda volta-se para os agrupamentos de populações humanas e o surgimento das civilizações até a 
época atual, com reflexões sobre o contexto da sociedade moderna e o ambiente urbano superpopuloso .

O modo como Darwin! contextualiza a teoria evolutiva de Charles Darwin relacionando com 
críticas sociais, mesmo sendo lançado nos anos 70, continua uma reflexão bastante atual. Isso revela como o 
conhecimento científico pode ser trabalhado de diversas maneiras até mesmo em manifestações artísticas o 
que pode ser usado para refletir certas visões e quebrar paradigmas, quem sabe, possibilitando novas ideias 
e abordagens que explorem a capacidade interdisciplinar de assuntos considerados por muitos demasiado 
complexo ou inatingíveis, como a evolução, que muitas vezes cai em descrença por um público leigo devido 
a um contato inicial mal trabalhado juntamente com concepções prévias que rejeitem a teoria. Filmes, livros, 
HQs, música, foram abordagens que revelaram-se novas formas de se falar sobre ciências para um público 
diferenciado, o futuro é uma caixa de surpresas e em breve, quem sabe podemos ter um episódio de Black 
Mirror que trabalhe com a evolução humana ou até mesmo um musical sobre a vida de Charles Darwin na 
Broadway?

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

Glossário
1: Obra de rock que apre-
senta uma narrativa contada 
em diversas partes, canções 
ou seções, ao estilo de uma 
ópera.

Capa do álbum Darwin! de 
Banco Del Mutuo Soccorso, 
Recordi, Itália, 1972.

Charles Darwin 
Superstar!

Referências:
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO. Darwin!. Itália: Recordi, 1972. 
Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=f8VuRmvt7DA. 
Acesso em 24 de set. 2018.
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O peixe-boi marinho (Trichechus manatus manatus) é atualmente o 
mamífero aquático mais ameaçado de extinção no Brasil. O peixe-boi foi muito 
caçado no passado pela sua carne e couro, e hoje, embora essa prática seja ilegal, 
infelizmente ainda é realizada em algumas localidades. Além da caça, suas principais 
ameaças são a destruição e degradação de seu habitat, a liberação de mercúrio 
e agrotóxicos nos rios. Outro impacto, são as represass hidreléricas, que atuam 
como barreiras reprodutivas, limitando a variabilidade genética das populações.

Peixe-boi marinho
Foto: Luciano Candisani
www.vivaopeixeboimarinho.org


