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EDITORIAL

O PET Biologia apresenta a Edição 47 do Boletim que tem
como temática principal demonstrar as aplicações da Biogeografia. Aliás, esse será o tema do artigo central nas próximas
três edições do Boletim PET Biologia. Nessa edição 47 você,
leitor, poderá entender qual a relação entre biologia, geografia
e as doenças no artigo “A Biogeografia das doenças ou “patogeografia” como você nunca viu”. Já parou para pensar como as
mudanças climáticas podem afetar a distribuição dos biomas,
ou ainda como animais muito curiosos se distribuíram ou
chegaram nos locais onde habitam hoje? Além dessas curiosidades você ainda poderá aprender como são realizados os estudos biogeográficos em peixes na entrevista com o Profº Drº
Nivaldo Magalhães Piorski. Está em dúvida qual linha de pesquisa da Biologia vai seguir, que tal conhecer os trabalhos do
Laboratório de entomologia e vetores coordenado pelo Profº
Drº José Manuel Macário Rebêlo. O Boletim PET Bio é seu
canal para conhecer linhas de pesquisa e se manter informado
sobre tudo que está acontecendo no mundo científico.
Boa Leitura,
Profª Drª Mayara Ingrid Sousa Lima
Tutora do PET Biologia
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NOTÍCIA

Caros leitores,

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

CRISPR e embriões:
um crime molecular
Imagem: “What Is CRISPR?” [www.cbinsights.com]

S

eja em periódicos ou em matérias
sensacionalistas, a sigla para Repetições
Palindrômicas Curtas Agrupadas e
Regularmente Interespaçadas (CRISPR)
vem ganhando cada vez mais espaço, sendo
encarada pela comunidade científica como a
mais promissora técnica de edição genética.
Em si, o sistema CRISPR/CAS consiste em
uma ferramenta de defesa de bactérias contra
ataques virais, onde espaços entre os genes
CRISPR armazenam sequências de DNA
dos parasitas, utilizadas para programar os
alvos da enzima CAS9, que corta e desativa o
material genético invasor.
Tão eficiente quanto complexa,
esta técnica foi peça central de uma polêmica
quando o cientista chinês He Jiankui,
associado da à Southern University of Science
and Technology (SUSTech), declarou à agência
de notícias Associated Press ter alterado
embriões durante tratamentos de fertilidade,
onde, deletando uma região de um receptor
na superfície das células conhecida como
CCR5, teria proporcionado o surgimento
de uma variação genética humana rara,
pouco receptiva à infecção viral pelo HIV.
O nascimento das crianças geneticamente
modificadas foi recebido com críticas dentro
da comunidade científica, já que a edição
abre margem para um grande risco futuro,
incluindo neoplasias e problemas com o
sistema reparador de DNA.
Apesar de muitas manipulações
deste receptor já terem sido realizadas na
China, esta é a primeira vez que a mudança
se tornaria hereditária (por afetar a linhagem
germinativa), oque é ilegal em muitos
países. Cientistas acusaram o experimento
de ser desnecessário, uma vez que He não
tentava impedir a transmissão do HIV do
pai infectado para o embrião (altamente
improvável em fertilização in vitro) e sim
torná-los imunes ao vírus. Desta forma,
acabou expondo crianças saudáveis aos
riscos da edição, ignorando formas seguras
já existentes de prevenção e tratamento. Em
virtude do anonimato dos participantes,
no início a própria existência das crianças
foi encarada com descrença. Porém, após a
mobilização jurídica, o governo chinês emitiu
uma confirmação do caso, declarando que He
evitara supervisões, fraudara documentos,
usara métodos antiéticos e coagira pacientes
a permanecer em seu estudo, ameaçando-os
financeiramente.
Apesar das declarações, muito
do caso permanece obscuro, não só pela
falta de divulgação da pesquisa e de seus

participantes, mas também pela falta de
consenso informativo. Em resposta à
imprensa, um representante do hospital
afirmou que, com toda certeza, as crianças
não haviam nascido lá e que os documentos
apresentados eram fraudados, mas, como
relatado pelo Washington Post, um executivo
do hospital apareceu em um vídeo aplaudindo
o trabalho de He.
A SUSTech alegou não estar
ciente da pesquisa e abriu uma investigação
contra He, porém o cientista apresentou um
termo de consentimento onde a universidade
aprovava seu experimento. As autoridades
locais negaram qualquer financiamento
concedido pelo governo, ainda assim o The
New York Times levanta especulou que parte
da renda tenha provindo desta fonte e, em
4 de março de 2019, a Vox publicou uma
matéria apontando vários indícios de que
o governo chinês sabia muito mais do que
declarou. Para o futuro, é muito importante
discutir estas questões éticas, e refletir sobre
o alcance da ciência nestas situações.
REFERÊNCIAS
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L

êmures estão entre os mamíferos mais icônicos
e carismáticos, fazendo parte do cenário de
zoológicos, programas de televisão sobre vida
selvagem, filmes e animações. Facilmente reconhecidos à
distância, esses bichinhos possuem muitas características
que os definem como primatas, grupo que inclui também todos
os macacos e símios; entretanto, os lêmures pertencem a outra
linhagem de primatas, o grupo Strepsirrhini, do qual também
fazem parte os galagos (família Galagidae), loris (Nycticebus)
e pottos (Perodictius), e, como tais, apresentam focinhos retos
com grandes lobos olfativos, olhos grandes em relação à cabeça
e com adaptações que permitem a visão noturna, além da
produção de vitamina C pelo próprio corpo Uma peculiaridade
do grupo, porém, é sua distribuição: os lêmures são encontrados
exclusivamente em Madagascar!
A ilha de Madagascar é a 4ª maior do mundo,
localizando-se ao sul da costa leste da África. Seu clima
é fortemente sazonal e seus ambientes muito variados,
apresentando desde densas florestas tropicais até paisagens
rochosas e desérticas. Devido a isso, os lêmures tornaram-se
um grupo bastante diverso, compreendendo um total de 99
espécies viventes, agrupadas em 15 gêneros e 8 famílias, as
quais possuem as mais diversas e inusitadas formas, definidas
pelo processo de seleção natural. Contudo, algumas questões
permanecem em aberto: como os lêmures chegaram em
Madagascar? Por que estão restritos a essa ilha? Seriam todas as
espécies de Madagascar descendentes de um mesmo ancestral
ou descendem de mais de uma linhagem colonizadora?
A maioria das pesquisas sobre a origem dos lêmures
de Madagascar têm sido concordantes em afirmar que o grupo,
tradicionalmente abrangendo apenas a ordem Lemuriformes,
descende de uma única linhagem que cruzou o canal de
Moçambique dispersando-se para a ilha. Tal hipótese é
sustentada por dados morfológicos, genéticos e pelo fato de
a ocorrência de vários eventos de colonização serem difíceis,
devido às fortes correntes marítimas. Além disso, é improvável
que o grupo tenha se originado de um evento vicariante¹, tendo
em vista que a separação da ilha do continente ocorreu ainda na
era Mesozoica, em torno de 150-160 milhões de anos atrás.
Entretanto, em revisões de dois fósseis atribuídos a
Strepsirrini - o Propotto, descoberto em 1967 no Quênia (do
Mioceno, ~20 m.a.a) e o Plesiopithecus, descoberto em 1992
no Egito (datando de 34 m.a.a.) - Gregg Gunnell e sua equipe

concluíram que se tratavam de animais filogeneticamente
próximos a uma das espécies mais incomuns de lêmures de
Madagascar, o aie-aie (Daubentonia). Esse lêmure, de morfologia
e hábitos peculiares, é considerado por muitos estudiosos
como a linhagem mais primitiva dentro dos lemuriformes.
Contudo, Gunnel e sua equipe não consideram nem Propotto,
nem Plesiopithecus, nem aie-aie como lemuriformes, mas sim
como pertencentes a outra subordem, a dos chiromyiformes,
grupo-irmão² do primeiro, levando em consideração o padrão
de dentição desses animais.
Seja qual for o critério adotado, tais descobertas
indicam a origem continental da linhagem que originou o aieaie e que, portanto, houve pelo menos, dois momentos distintos
de colonização de Madagascar por parte dos primatas que lá
residem hoje (um por parte dos lêmures propriamente ditos e
outro por parte da linhagem do aie-aie). Lembrando que essa
colonização ocorreu certamente por dispersão desses animais.
Estudos como esse têm contribuído grandemente
para o entendimento da evolução dos lêmures, porém, muitos
outros estão em andamento visando compreender como estão
distribuídas as diversas linhagens que se diversificaram pelos
ambientes de Madagascar após a chegada na ilha, permitindo
entender melhor os aspectos ecológicos e de distribuição
dessas espécies. Isso é crucial para seu futuro, tendo em vista
as inúmeras ameaças a esses animais, principalmente a perda
de hábitats e o tráfico, que cada vez mais têm reduzido suas
populações e deixado a ilha de Madagascar cada dia mais
silenciosa.
REFERÊNCIAS
FISHER, C. A. et al. Macroevolutionary Dynamics and
Historical Biogeography of Primate Diversification Inferred
from a Species Supermatrix. PLoS ONE, v. 7, n. 11, p. e49521,
2012.
SEIFFERT, E. R. et al. Fossil lemurs from Egypt and Kenya
suggest an African origin for Madagascar’s aye-aye. Nature
Communications, v. 9, n. 1, p. 1–12, 2018.
YODER, A. D. et al. Ancient single origin for Malagasy primates.
PNAS, v. 93, n. May, p. 5122–5126, 1996.

GLOSSÁRIO

1. Evento pelo qual ocorre a fragmentação passiva de uma população
devido à formação de uma barreira geográfica. As populações resultantes,
isoladas umas das outras, tendem a diferenciar-se, podendo ocasionar a
formação de espécies diferentes.
2. Grupo filogeneticamente mais próximo a outro tomado como
referência.
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Remexendo a história de distribuição dos lêmures
Como esses primatas chegaram onde estão?

Glacyane Winne Tavares Moraes

Imagem: etsy.com

O

s cavalos são animais admirados por muitos devido
ao porte, habilidades e agilidade. Para além disso,
esses animais ao longo dos anos deram suporte à
nós, humanos, no transporte, comércio, alimentação e até no
entretenimento. Este contato foi estabelecido há mais ou menos
5 mil anos. Esse registro sobre a gênese dessa domesticação
em um grupo dos equinos ainda é muito confuso. Antes desse
processo, os cavalos selvagens passaram por uma drástica
mudança no que diz respeito à quantidade e distribuição das
suas populações.
Há mais de 50 mil anos, os cavalos selvagens (gênero
Equus sp.) se distribuíam por toda América do Norte e pela
Eurásia. Durante a glaciação do Pleistoceno (Figura 1), a
vegetação da Europa consistia de tundras¹ e haviam grandes
camadas de gelo cobrindo as regiões montanhosas. Era a
esse tipo de ambiente que os cavalos selvagens da Eurásia se
encontravam bem adaptados. Com o fim da glaciação e aumento
da temperatura (entre 27 e 18 mil anos atrás), o registro fóssil
destes animais tornaram-se escassos, indicando que o Holoceno
seria o período onde as populações de equinos teriam declinado
em grande parte da Eurásia.
Vários estudos tentam explicar o que pode ter
ocasionado essa redução na população de equinos, assim
como a sua distribuição durante esse período até a atualidade.
Boa parte dos trabalhos relacionam os padrões biogeográficos

Curso de Ciências Biológicas/UFMA-São Luís

das linhagens dos cavalos por meio de estudos genéticos,
biogeografia histórica, além de estudos arqueológicos,
mostrando uma relação entre o período de aquecimento (o final
da última grande glaciação) e o aumento da cobertura vegetal
com o processo de diminuição desse grupo, o que reduziu sua
distribuição a pequenas populações geograficamente dispersas.
Em trabalhos mais recentes com base em dados fósseis,
moleculares e modelagem corroboram esta hipótese.
As análises da modelagem puderam caracterizar a
distribuição dos cavalos durante o Holoceno, além de fazer
a relação com as mudanças na vegetação, obtidas por meio
do estudo de radiocarbono em grãos de pólen de 11,5 a 5,5
mil anos. Entretanto, as mesmas demonstram que houve
um aumento na densidade populacional de cavalos em áreas
de floresta durante esse intervalo de tempo, o que se opõe a
pesquisas feitas anteriormente. Os resultados mostraram ainda
que houve um período de expansão antes do Último Máximo
Glacial (do inglês The Last Glacial Maximum - LGM) e seguido
de um colapso das espécies durante o mesmo, de acordo com
alterações vegetais e climáticas obtidas no modelo.
Desse modo, as mudanças do ambiente e da vegetação
são utilizadas como justificativas para a redução dos cavalos
selvagens na Eurásia, todavia este novo trabalho sugere que uma
adaptação ao ambiente fechado também pode ter relação, uma
vez que a fragmentação de áreas abertas por porções florestadas
pode ter funcionado como áreas de isolamento que levaram
à sobrevivência dos mais adaptados, até a domesticação dos
cavalos, ocasionando uma mistura local ou até mesmo uma
substituição de populações locais.
Ademais, por meio da melhor compreensão sobre
a dinâmica do paleoambiente e da distribuição dos cavalos
durante a transição do Pleistoceno para o Holoceno, os
pesquisadores mostraram como a distribuição geográfica das
espécies mudou ao longo do tempo para entender melhor como
os cavalos selvagens responderam a grande mudança climática
no final da última grande glaciação.

Imagem: Watermelon For Snacks ©
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Os cavalos do Velho Mundo e as mudanças do clima
e da vegetação no Pleistoceno

GLOSSÁRIO
1: formação vegetal onde as baixas temperaturas e estações com clima
ameno curtas impedem o desenvolvimento de árvores.		
REFERÊNCIAS
BENDREY, R. Population genetics, biogeography, and domestic horse
origins and diffusions. Journal of Biogeography. v.41 p. 1441–1442,
Jun. 2014.
BENDREY, R. From wild horses to domestic horses: A European
perspective. World Archaeology. v.44, p. 135-157 Fev, 2012.
Comissão Internacional sobre Estratigrafia. Carta Internacional
Cronoestratigráfica, 2018.
LEONARDI, M. et al. Late Quaternary horses in Eurasia in the face of
climate and vegetation change. Science Advances. v. 4, N. 7. jul, 2018.

Figura 1: Tabela do tempo geológico da Era Cenozóica (recorte extraído
Tabela Internacional Cronoestratigráfica, 2017).
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Biogeografia: conceitos e aplicações

ARTIGO
08

, ou patogeografia (MURRAY et al., 2018), sua aplicação
e as dificuldades de se trabalhar nessa área de extrema
história da vida no planeta Terra é baseada em relevância para a saúde mundial.
acontecimentos que moldaram o ecossistema até
Biogeografia e as doenças: qual a relação?
chegar no que conhecemos atualmente. Dentre
os milhares de anos de existência, as populações de seres
A biogeografia da doença, ou patogeografia, é uma
que aqui viveram se depararam com diversos agentes que
área emergente que busca estudar a geografia das injúrias
modularam sua distribuição espacial e temporal. Uma das
que assolam os seres vivos e dos agentes envolvidos na
áreas da ciência que estuda e tenta explicar a organização
sua gênese, incluindo patógenos, vetores, reservatórios
e diversidade da vida como conhecemos hoje é a
e hospedeiros (ESCOBAR; CRAFT, 2016; MURRAY et
biogeografia. Trata-se de um campo interdisciplinar que
al., 2018). Esta área da ciência pode ajudar a entender a
tem como objetivo entender a distribuição dos seres vivos
razão pela qual uma enfermidade ocorre apenas em uma
no espaço geográfico e todos os eventos intervenientes
determinada localidade, bem como indicar e antecipar
que se sucederam (FURLAN et al., 2016).
um possível surto focal infeccioso, podendo ser uma
A biogeografia utiliza ferramentas da ecologia,
ferramenta de extrema valia para intervenções de saúde
evolução e geografia para tentar explicar a relação da
pública humana (FRIEDEN, 2013), assim como para a
distribuição dos seres vivos e as características do local
saúde animal e vegetal.
no qual eles se encontram (FURLAN et al., 2016). Para
Sendo assim, seria possível prever um próximo
entender porque uma espécie está em uma região e
surto de uma doença infecciosa? Ou entender porque
não em outra, os pesquisadores se valem de diferentes
uma determinada patologia ocorre em uma área restrita?
ferramentas: formulações matemáticas (PULLIAM,
Ou talvez porque determinadas regiões do globo são
2000); exploração dos eventos históricos que moldam as
mais suscetíveis a um maior número de infecções? A
distribuições geográficas das espécies, como o afloramento
patogeografia acredita que sim.
de um novo rio, o soerguimento de uma porção de terra
Segundo a teoria da biogeografia da doença, as
que conecta duas regiões antes isoladas, a separação de
enfermidades não se distribuem aleatoriamente pelo
dois continentes, a chegada de uma espécie competidora,
globo (ESCOBAR et al., 2017), sendo influenciadas
etc. (WIENS; GRAHAM, 2005); e da análise da escala de
tanto por fatores bióticos (interações ecológicas entre os
tempo na qual as mudanças nas características do nicho
organismos de um ambiente) quanto abióticos (fatores
ecológico ocorreram, seja há milhões de anos atrás ou
físicos, químicos ou físico-químicos de um ambiente).
até mesmo há algumas dezenas de anos (HOLT, 1996).
Como o mecanismo de transmissão difere, a influência
Em conjunto, estas ferramentas fornecem uma base para
de cada um desses agentes tem impactos variados em
a compreensão das distribuições de espécies no espaço
diferentes enfermidades. A demografia e a economia
geográfico e nas dimensões ecológicas.
local são fatores que merecem destaque e entram nas
Como ciência, a biogeografia também pode ser
análises biogeográficas por serem impulsionadores que
utilizada para ajudar a responder indagações referentes à
surgiram em decorrência do processo de antropização e
distribuição das doenças que assolam historicamente, não
urbanização dos espaços naturais. A riqueza da economia
somente humanos, mas também os animais e as plantas
local pode ser considerada como a mais importante, pois
ao redor do mundo. Segundo a Organização Mundial da
promove benefícios para a saúde, incluindo água limpa e
Saúde (OMS), desde a antiguidade as doenças infecciosas
saneamento, educação e contato reduzido com o ambiente
foram responsáveis por altos índices de mortalidades
selvagem.Sendo assim, as populações de povoados
humanas globais.
e países pobres frequentemente são infectados com
No século IV a.C. Hipócrates publicou a sua
maior facilidade (WOOD et al.,2017). 		
Ap e s ar
obra: Sobre os Ares, as Águas e os Lugares, e já destacava
de se apropriar das metodologias da biogeografia atual,
a relação entre as doenças, principalmente as endêmicas,
a patogeografia difere quanto aos aspectos analisados e
e a localização de seus focos (CAIRUS; RIBEIRO JR,
a escala de estudo, já que envolve um número maior de
2005). O reconhecimento da influência do lugar no
espécies (PETERSON, 2008) e também utiliza como sua
desencadeamento de doenças permitiu o desenvolvimento
principal base conceitual a modelagem de nicho para
de uma nova visão intelectual da medicina que estudava,
trazer dados mais quantitativos às pesquisas (ESCOBAR
refletia e criava hipóteses sobre o papel do meio ambiente
et al., 2017).
nas condições de saúde das populações.
Em 1849, o patologista Rudolf Virchow, como
A importância do nicho ecológico,
uma forma de valorizar a geografia, elaborou a teoria da
interações e fatores bióticos e abióticos
doença epidêmica, como uma manifestação de desajuste
O conceito de nicho ecológico é essencial para
social e cultural e reafirmou a noção da variabilidade
compreender
as questões ambientais em um sistema
espacial das condições nosológicas das patologias. Como
de
transmissão
de doenças, assim como a distribuição
vimos, a geografia das doenças já vem sendo uma prática
das
espécies
envolvidas
nessa interação (ESCOBAR
desde tempos remotos (VIRCHOW; RATHER, 1985).
Diante do que foi exposto, o presente artigo tem et al., 2017; PETERSON, 2008). Os nichos ecológicos
o objetivo de discutir acerca da biogeografia das doenças das espécies são descritos por Hutchinson (1957)
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como nichos multidimensionais, dos quais apresentam
duas subcategorias: o nicho fundamental (NF) e o
nicho efetivo (NE). O NF é aquele que possui todos os
recursos necessários para que a espécie possa sobreviver
e reproduzir; já o NE é a porção do NF que a espécie
realmente ocupa, o mesmo leva em consideração as
relações com as diferentes espécies que também acabam
ocupando o mesmo nicho (SOBERÓN, 2007). Sendo
assim, o nicho fundamental de uma determinada espécie
sempre será maior que o nicho efetivo por não considerar
as relações de competição, predação, parasitismo, entre
outras (ESCOBAR; CRAFT, 2016; ESCOBAR et al., 2017;
HUTCHINSON, 1957).
Os conceitos de nicho fundamental e efetivo de
uma espécie são estimados nos estudos da biogeografia
das doenças por permitirem a observação das ocorrências
e antecedentes de uma determinada região em diferentes
escalas. O NF permite a avaliação de uma escala mais
grosseira, enquanto o NE permite uma avaliação
refinada e a nível local (ESCOBAR; CRAFT, 2016). A
partir da delimitação das dimensões ambientais de uma
determinada patologia, os dados são projetados na forma
de mapas das áreas ocupadas e que potencialmente podem
ser ocupadas pela espécie parasita em questão (ESCOBAR
et al., 2017).
Diferente da biogeografia aplicada à
biodiversidade, a biogeografia das doenças enfrenta alguns
dilemas quanto à influência dos fatores bióticos e abióticos.
Quando se trata do estudo da diversidade, os fatores
abióticos é que limitam com maior ênfase a distribuição
das espécies. Por possuir um ciclo de transmissão que
pode envolver o próprio patógeno, vetores, hospedeiros
acidentais, reservatórios e etc., as mazelas acabam por
incluir outras diversas espécies em seu entorno tornando
as interações (fatores bióticos) limitantes quanto à sua
distribuição (PETERSON, 2008; PETERSON 2007).
Outra questão a ser considerada no estudo da
patogeografia é a qualidade da interação entre parasita e
hospedeiro. Uma interação estável permite a coevolução
das espécies envolvidas, podendo resultar em resistência
do hospedeiro, na avirulência do parasita (LENSKI; MAY,
1994) ou até mesmo a novos padrões filogenéticos, o
que indica um longo tempo de evolução compartilhada
(CHARLESTON; PAGE, 2002). A interação instável entre
hospedeiro e parasita geralmente indica que a mesma é
recente, o que acarreta em alta taxa de mortalidade dos
hospedeiros e transmissão epizoótica (que acomete
animais de diferentes espécies em uma mesma localidade)
da patologia (PETERSON, 2008).

al., 2018). Assim, as análises biogeográficas descritivas
das espécies de interesse epidemiológico se tornaram
úteis para entender a história natural de novas doenças
infecciosas, pouco conhecidas ou pouco exploradas
no campo (ESTRADA-PEÑA et al., 2014;MONROE
et al., 2014). Já as análises preditivas realizadas pelos
pesquisadores da patogeografia, tornaram-se essenciais
por anteciparem o risco em áreas onde as enfermidades
ainda não foram relatadas (DICKO et al., 2014).
A partir da análise dos dados obtidos sobre a
propagação das doenças, Wood et al. (2017) provou que
a temperatura, densidade populacional, precipitação,
porcentagem de pessoas que vivem em áreas urbanas,
cobertura florestal e riqueza per capita são capazes de
gerar variação temporal e espacial na carga de patologias
infecciosas humanas. O trabalho comparou a incidência
de 24 doenças nos anos de 1990 e 2010 em cerca de 60
países de porte médio e teve resultados interessantes. A
maioria dos fatores analisados (temperatura, densidade
populacional, etc.) teve diferentes correlações com cada
uma das 24 doenças estudadas. Esse achado tem grande
impacto na patogeografia por prover a percepção de
que, embora hajam tendências ecológicas (por exemplo,
a diversidade dos patógenos diminui com a latitude
(CASHDAN, 2014), muitas doenças sofrem impactos
diferenciados, sejam eles positivos ou negativos, que
alteram seu comportamento em uma localidade. Além
disso, o achado sugere que ainda existirão muitos desafios
para os agentes de saúde pública na busca de esforços que
minimizem os impactos das infecções nas populações
humanas.
Peterson (2008) descreve outro modelo de estudo
patogeográfico, utilizando como patógeno o Vírus do Nilo
Ocidental que pertence à família Flaviviridae. Esse vírus
ficou conhecido por causar encefalites graves nas regiões
meridional e oriental da África (TAYLOR et al., 1956)
e grandes surtos na região sul da Europa (HUBÁLEK;
HALOUZKA, 1999). Na Figura 1 é possível observar, em
marrom, a distribuição conhecida e atualizada do vírus no
ano de 1998. Em azul, destacam-se regiões que possuem o
mesmo perfil de precipitações e temperatura que a área de
distribuição conhecida. No ano de 1999, o vírus foi capaz
de atravessar o Atlântico, por meio de aves migratórias, e
se estabelecer em Nova Iorque - Estados Unidos. Dentro
de alguns anos o vírus distribuiu-se por quase todas as
regiões antes consideradas potenciais. Caso um estudo
biogeográfico tivesse sido efetuado na época, talvez fosse
possível ter controlado a epidemia de forma eficiente e
impedido que ela se espalhasse.

A epidemiologia na biogeografia

Perspectivas e Reflexões finais

A geografia aplicada à área médica, apesar de ter
ganhado força apenas recentemente, é antiga e possui
um rico histórico (BARRET, 2000; CLIFF, 2004). Essa
disciplina apresenta objetivos comuns à biogeografia
atual, determinando como processos de especiação,
adaptação, clima, geologia, extinção e ecologia afetam a
interação dos seres vivos e consequentemente influenciam
a sua dispersão (MYERS; GILLER, 1988; MURRAY et

No mundo globalizado, apesar das estratégias de
controle, as patologias são capazes de ignorar as fronteiras
e barreiras existentes e o risco de surgirem novas
patologias é provável (FISHER et al., 2012). Infelizmente
muitas patologias ainda não possuem seus mecanismos
de infecção e transmissão totalmente conhecidos, bem
como os componentes de seus ciclos epidemiológicos,
o que dificulta a abordagem da geografia das doenças
Boletim PETBio UFMA / nº 47 / Março de 2019
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na tentativa de melhor compreender o quebra-cabeça
montado por essas espécies. Outra problemática
enfrentada por pesquisadores de todo o mundo é a falta
de dados epidemiológicos de algumas enfermidades e
a subnotificação de casos de doenças conhecidas, o que
também piora a análise em escala temporal e espacial,
principalmente quando se trata de doenças negligenciadas
(PETERSON, 2008).
Levando esses aspectos em consideração,
biogeografia de doenças surge como mais uma importante

Figura 1 – Distribuição atual (marrom) e potencial (azul) do Vírus do
Nilo Ocidental no ano de 1998. As áreas de mesma cor indicam regiões
com perfil semelhante de temperatura e precipitação. Fonte: extraída de

ferramenta no combate à mortalidade humana causada
por doenças infecciosas. O acesso à informação, o
saneamento básico de melhor qualidade e a urbanização
podem ajudar a diminuir os numerosos registros de
mortes por infecções (MURRAY et al., 2012). No entanto,
conhecer mais profundamente todos os aspectos que
envolvem as patologias permite um melhor manejo e
controle das situações epidêmicas. Sendo assim, encontrar
ferramentas que auxiliem na compreensão de como os
agentes envolvidos na doença são afetados pelo ambiente
ao longo do tempo é de extrema valia para a realização de
intervenções públicas por parte dos órgãos executores.
Mais uma série de questões são capazes de
atribuir riscos para a precisão dos resultados na pesquisa
da biogeografia das doenças. Entre elas podemos ressaltar
que, em alguns casos, o parasita não causa uma injúria
ao hospedeiro, o que pode omitir a interação parasitária
(como exemplo é possível citar as cepas não patogênicas
de Vibrio cholerae, uma bactéria cuja a cepa patogênica
é capaz de causar a cólera). Outra situação recorrente é o
registro de uma determinada patologia em uma localidade
onde, na verdade, ela é ausente. Esse erro pode ocorrer
quando a espécie parasita possui semelhança morfológica
ou sintomatológica com outro grupo taxonomicamente
próximo. A presença de um parasito em regiões que não
possuem as condições adequadas para a sua disseminação
também pode atrapalhar as análises patogeográficas
e pode ter como causa a translocação da enfermidade
através de um hospedeiro (ESCOBAR; CRAFT, 2016).
Mais uma barreira para os estudos da geografia das
enfermidades é a precisão do mapeamento, que apesar de
merecer atenção crítica, é negligenciada em grande parte
dos casos (AUCHINCLOSS et al., 2012).
Novos estudos ainda são requeridos para
compreender a complexidade das interações entre parasita
e hospedeiro e como o ambiente e o tempo são capazes de
10
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influenciá-los. No entanto, ainda são necessárias algumas
medidas para melhorar a capacidade de análise dos
padrões patogeográficos como aumentar a especificidade
da classificação das doenças, atualizar os bancos de
dados de ocorrências de infecções, refinar o mapeamento
das patologias globais, desenvolver diagnósticos mais
precisos que evitem laudos errôneos e melhor observar os
possíveis padrões de dispersão das injúrias (ESCOBAR;
CRAFT, 2016). Outro ponto importante a ser tratado é
como as alterações climáticas causadas pela atividade
humana podem influenciar, até certo grau, na ecologia de
parasitas, vetores, reservatórios e hospedeiros, resultando
em impactos positivos, mas também negativos para cada
patologia.
Sendo assim, além do refinamento das técnicas e
dados utilizados na biogeografia das doenças é importante
que haja um diálogo mais intenso entre a comunidade
científica e os órgãos de saúde mundiais, para que os
resultados encontrados nas pesquisas patogeográficas
permitam melhorias na saúde pública e diminuam o
número de mortes e pacientes acometidos por infecções,
bem como, o aumento dos investimentos na prevenção.
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As Aves Amazônicas e a sua relação
Roberta Neves Alcântara
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Amazônia é a região que possui uma das maiores
biodiversidades do planeta, composta por floresta,
clima equatorial e relevo formado por planícies,
planaltos e depressões. Sua extensão cobre mais de 6 milhões
de km² em nove países do norte da América do Sul. Estimase que a Amazônia abrigue cerca de 10% das espécies do
planeta, sendo entre elas pelo menos 1.294 espécies de aves.

Imagem: “Rapazinho-estriado”

O estudo comparativo da distribuição das espécies na
Amazônia indica dois padrões biogeográficos básicos. O primeiro
padrão é que a maioria das espécies possui distribuição
restrita, definindo várias áreas de endemismo, portanto
não estão distribuídas de forma homogênea na região. O
segundo padrão é o da substituição de espécies endêmicas
a uma determinada área por espécies aparentadas das
áreas de endemismo adjacentes, que geralmente ocorre
devido à presença de barreiras físicas bem definidas, tais
como rios, planaltos ou manchas de vegetação aberta.

12

do-nordeste”; (13) Rhytipterna immunda “vissiá-cantador”.
Destas aves, algumas possuem distribuição geográfica
em mais de uma área do Tocantins. A justificativa para tal
comportamento pode estar ligada às semelhanças que existem
entre determinados ambientes da Amazônia e do Cerrado. A
presença de vissiá-cantador na porção central do Tocantins, por
exemplo, é associada a uma vegetação que remete às campinas
de diferentes partes da Amazônia, por ser arbórea-arbustiva
sobre um solo tipicamente arenoso. A espécie também
foi encontrada em remanescente de vegetação arbóreoarbustiva no município de Porto Nacional, às margens do
reservatório da Usina Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães.

A Amazônia também está presente em parte do
Maranhão. As aves amazônicas representantes são encontradas
em sua maioria na Reserva Biológica do Gurupi, que abriga
cerca de 66% das espécies de aves do estado, onde são
encontradas 503 espécies amazônicas, o que corresponde a 84%
das mesmas no Maranhão. Infelizmente, a reserva é afetada
Apesar de muitas espécies serem típicas ou até por impactos antropogênicos caracterizada pela presença de
mesmo endêmicas de determinadas áreas amazônicas, um áreas desmatadas em função do estabelecimento de pastagens
levantamento de 2012 com importantes e inéditos registros e agricultura, apresentando diferentes estágios sucessionais.
de aves para o ecótono Amazônia/Cerrado, no centro norte
do estado do Tocantins, aponta implicações biogeográficas e
Segundo Lima, Martínez e Raíces, 2014, entre as
extensão de distribuição geográfica desses animais. O estudo espécies e subespécies registradas, sete foram consideradas
aborda 13 espécies tipicamente amazônicas, algumas ameaçadas ameaçadas de acordo com a Lista Nacional da Fauna Brasileira
de extinção, que foram registradas no bioma cerrado, sendo Ameaçada de Extinção, como segue: Psophia obscura,
elas: (1) Odonthophorus gujanensis “uru-corcovado”; (2) Guaruba guarouba, Pyrrhura lepida lepida, Pteroglossus
Hydropsalis nigrescens “bacurau-de-lajeado”; (3) Nystalus bitorquatus bitorquatus, Phlegopsis nigromaculata paraensis,
striolatus “rapazinho-estriado”; (4) Selenidera gouldii “saripoca- Dendrocincla merula badia, Dendrocolaptes medius.
de-gould’’; (5) Celeus obrieni “pica-pau-do-parnaíba”; (6)
Cercomacra manu “chororó-de-manu”; (7) Cercomacra
Tendo em vista o cenário que reflete uma situação
ferdinandi “chororó-de-goiás”; (8) Synallaxis hypospodia drástica e delicada para conservação e manutenção das espécies
“joão-grilo”; (9) Synallaxis cherriei “puruchém”; (10) Attila de aves amazônicas, os ambientes habitados por tais espécies
spadiceus “capitão-de-saíra-amarelo”; (11) Cotinga cotinga merecem atenção especial dos poderes públicos estaduais e
“anambé-de-peito-roxo”; (12) Procnias averano “araponga- municipais.
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Mudanças climáticas e a fragmentação de biomas
Investigando conexões passadas entre as savanas amazônicas
e o cerrado central brasileiro
Robson Pontes de Oliveira
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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udanças climáticas podem induzir transformações
históricas nas paisagens, dentre estas a fragmentação de grandes biomas em áreas relativamente isoladas. A influência de tais mudanças sobre biomas tropicais é ainda pouco estudada, culminando na escassez de dados robustos
que forneçam suporte para uma série de hipóteses diferentes
sobre mudanças distributivas induzidas pelo clima. Essa incerteza é exemplificada pelos debates sobre a história evolutiva do
cerrado central e das savanas amazônicas¹ do Brasil. É nesse
contexto que a análise de dados genômicos de populações residentes em áreas como pode ser aplicada a fim de dar suporte ou
refutar algumas dessas hipóteses.
O cerrado central brasileiro é um bioma hiper-diverso,
contudo, pouco estudado. Distribui-se em mais de 2 milhões
de km2, abrigando muitos taxa2 de plantas e animais. As savanas amazônicas exibem maior similaridade florística com o
cerrado central do que com savanas amazônicas vizinhas. Isso
sugere que no passado essas áreas estiveram conectadas e contrapõe a ocorrência de eventos independentes de dispersão de
longa distância. Diferentes hipóteses narram como a retração
do cerrado poderia ter ocorrido, o que inclui conexões passadas
- através de corredores - entre o cerrado central e as áreas onde
as savanas amazônicas persistem hoje.
As respostas para questões como onde tais corredores podem ter existido e quais áreas geográficas eles podem ter
conectado ainda estão em debate. Por exemplo, três corredores diferentes entre o cerrado central e as savanas amazônicas
foram propostos: um corredor costeiro, um corredor central
amazônico e um corredor andino. Contudo, a localização desses corredores e o suporte para essas hipóteses diferem entre
os estudos existentes, bem como os calendários sugeridos para
tais conexões anteriores. Em resumo, as incertezas sobre a loca-

lização geográfica dos corredores são seguidas por discussões a
respeito de quando essas conexões poderiam ter ocorrido, incluindo se aconteceram durante o clima mais seco do Último
Máximo Glacial (LGM, do inglês Last Galcial Maximum).
Uma recente pesquisa buscou analisar a estrutura genética de populações de duas espécies vegetais arbóreas amplamente distribuídas, comuns a ambas as vegetações, – Byrsonima coccolobifolia (Malpighiaceae) e Byrsonima crassifolia
(Malpighiaceae) – a fim de avaliar até que ponto as savanas
amazônicas evoluíram isoladas do cerrado central, e isoladas
entre si. Foram realizados testes usando dados genômicos
(obtidos por sequenciamento de amostras de indivíduos das
espécies supracitadas), assim como ensaios da estrutura geográfica do DNA de cloroplasto (cpDNA). Por fim, os tempos de
divergência entre entre os dois biomas foram estimados para
determinar por quanto tempo as savanas podem ter evoluído
independentemente.
As análises sugerem uma história de fluxo genético
restrita a cada uma das áreas, com as savanas amazônicas evoluindo em isolamento relativo do cerrado central ao longo de
uma história de divergência que predominou durante o LGM.
Esse achado é corroborado por evidências palinológicas3 que
questionam quaisquer expansões recentes de grandes savanas
que poderiam ter servido como conexões entre esses tipos vegetacionais. Entretanto, na análise de cpDNA de uma das populações de savana amazônica estudada foi encontrada certa
semelhança genética com populações do cerrado central.
São muitos os estudos que buscam entender o fenômeno da fragmentação e suas consequências em biomas no
hemisfério norte, levando em conta, principalmente, o recuo
glacial do Pleistoceno4. Contudo, o impacto causado por mudanças climáticas passadas não é reservado à essa região do glo-

GLOSSÁRIO
1: são áreas de vegetação arbustiva e campestre circundadas por áreas
florestais. Estas formações geralmente possuem solos arenosos além
da fauna característica.
2: plural de táxon.
3: vem de palinologia, que é a área da botânica que estuda grãos de
pólen.
4: época geológica do período quaternário onde o gelo cobriu maior
parte do planeta.
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PETBio UFMA: Professor Nivaldo, como o senhor desenvolveu
interesse pela área de Biogeografia de Peixes?
Prof. Nivaldo Piorski: Durante o mestrado trabalhei com taxonomia
de peixes, onde fiz a revisão de um gênero de cascudos da família
Doradidae. Assim, necessariamente, comecei a ter contato com a
Biogeografia, pois precisava compreender os fenômenos responsáveis
pela distribuição do grupo com o qual estava envolvido, e propor
explicações para as variações observadas naquele grupo. Mais tarde,
durante o doutorado, fiz uso de ferramentas moleculares para discutir
a distribuição e as diferenças intrapopulacionais de peixes em rios do
Estado do Maranhão.
PETBio UFMA: Como se encontra o cenário atual das pesquisas
relacionadas a biogeografia de peixes?
Prof. Nivaldo Piorski: Essa é uma área bastante promissora.
Principalmente porque vivemos um momento de muitas incertezas
quanto à nossa capacidade, como seres humanos, de manter saudável o
nosso entorno sem interferir nos habitats dos nossos companheiros de
Gaia. As mudanças climáticas, as flexibilizações impostas pelo Governo
para o desmatamento, a ganância pela exploração mineral desenfreada,
são ações humanas que interferem diretamente na distribuição
dos organismos. Assim, o desenvolvimento de metodologias que
consigam explicar a distribuição atual, bem como compreender como
esta poderá ser alterada diante das mudanças ambientais, é uma das
áreas de atuação da biogeografia moderna. O entendimento da ação
de processos antigos na definição dos “padrões de distribuição” atuais
e, por sua vez, na identificação de áreas de endemismos são áreas em
pleno desenvolvimento.
PETBio UFMA: Como os padrões biogeográficos podem determinar a
configuração das assembleias de peixes presente nas bacias do estado?
Prof. Nivaldo Piorski: Em 1988, Richard Vari, um especialista em
curimatídeos, propôs que a hipótese nula em um estudo relacionado
à biogeografia de peixes considerasse que cada bacia hidrográfica
apresentasse um conjunto próprio de representantes da ictiofauna. Ou
seja, a priori, as espécies presentes em uma bacia não deveriam ocorrer
em outras bacias. Isso aconteceria porque uma vez que as bacias são
delimitadas por acidentes geográficos e, portanto, teoricamente isoladas
uma das outras, os peixes estariam de certa forma “confinados” nessas
áreas e se diferenciariam em grupos distintos. Entretanto, sabemos
que a coisa não é tão simples assim. Muitas bacias podem apresentar
contatos antigos que não são mais percebidos, ou contatos secundários
em diferentes momentos da história geológica que possibilitariam
as trocas faunísticas entre as áreas. Além disso, fatores intrínsecos a
cada espécie, tais como, capacidade de dispersão e taxas de mutação,
podem interferir consideravelmente nas diferenças ou similaridades
observadas entre as bacias em relação à sua composição ictiofaunística.
As bacias do Estado do Maranhão correspondem a um laboratório
fantástico para estudos de biogeografia. Até cerca de 10 ou 15 anos
atrás ainda se tinha uma visão de que a ictiofauna maranhense era
14
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apenas uma pequena amostra da fauna amazônica. Estudos recentes
têm mostrado que não é bem assim. Embora nossa ictiofauna tenha
evoluído principalmente a partir de grupos amazônicos, tudo indica
que ela é bem mais diversa do que se imaginava. Novas espécies
exclusivas para a área foram descritas nos últimos anos e há uma forte
tendência para indicação de que as bacias maranhenses compõem uma
área de endemismo para peixes de água doce. Além disso, variações
entre as bacias, sugerem que as populações de peixes maranhenses
estão em plena evolução, a um passo de se tornarem diferenciadas
como novas espécies. Estudos em andamento pelo Laboratório de
Ecologia e Sistemática de Peixes (LABESP) envolvendo a análise
de dados de distribuição em conjunto com dados moleculares têm
encontrado vários pontos onde podem ter ocorrido eventos de capturas
de cabeceiras¹ entre as bacias do estado. Outras análises sugerem
processos inesperados para uma pequena região, como por exemplo,
a provável ocorrência de um “clina²” dentro de uma bacia hidrográfica.
Assim, o entendimento desses processos nos ajuda a compreender
melhor os fatores envolvidos na distribuição e composição atuais das
assembleias de peixes continentais do Estado do Maranhão.
PETBio UFMA: Qual a importância dos estudos biogeográficos de
peixes para a sociedade?
Prof. Nivaldo Piorski: O homem é apenas uma parte do ambiente
em que ele vive. Embora ele tenha capacidade de “organizar” esse
ambiente para adaptá-lo às suas necessidades, esquece que para cada
evento “organizador” promove uma desorganização do entorno
que interfere na vida de vários outros organismos. Uma vez que nos
consideramos acima de todos os outros seres vivos porque somos
“inteligentes”, deveríamos ter obrigação de ter consciência do efeito de
nossas atividades sobre os demais organismos. Assim, ao determinar
os padrões de distribuição e os fatores responsáveis por estes, podemos
compreender melhor a nossa relação com os outros seres. Porque
uma determinada espécie de peixe só pode ser encontrada no Parque
Estadual do Mirador, por exemplo? Porque a distribuição dela é
restrita a esse local? O que acontecerá se o agronegócio se expandir e
ultrapassar as fronteiras do Parque? Devemos ou não criar outras áreas
de conservação para peixes? Porque ocorrem arraias de água doce em
alguns rios maranhenses e em outros elas estão ausentes? A simples
exposição a essas perguntas já nos mostra que não estamos sozinhos.
Embora Carl Sagan chamasse atenção para essa aparente solidão em
relação ao Universo, precisamos ter consciência de que também
não estamos sozinhos na Terra. A Biogeografia pode nos ajudar a
compreender isso, pois os organismos são tão espaçosos quanto os
seres humanos.
GLOSSÁRIO
1: é a porção superior de um rio em curso d’água, perto da nascente.
2: é uma mudança gradual em um fenótipo (traço, caráter, feição) ao
longo da distribuição de uma espécie ou população. Normalmente
relacionada com uma transição geográfica ou ambiental.

Fotografia: Lattes pessoal Imagem: Pixabay por Анна Куликова

ENTREVISTA

N

esta edição, o Boletim PETBio entrevistou o Prof. Dr. Nivaldo Magalhães
Piorski, professor do Departamento de Biologia da Universidade Federal
do Maranhão, assim como do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade
e Conservação da UFMA e da Rede BIONORTE. Atualmente, atua como
consultor ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), possui experiência na área
de Zoologia, com ênfase em Ecologia e Sistemática dos Peixes de Água Doce.

LINHA DE PESQUISA

N

esta edição, o Boletim PETBio entrevistou
o Prof. Dr. José Manuel Macário Rebêlo
para nos apresentar um pouco sobre sua linha de
pesquisa.
Danrley Moraes Teixeira
Roberta Neves Alcântara

Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

graduação da UFMA, especialmente com a coordenação
dos mestrados em Saúde e Ambiente e Biodiversidade e
Conservação e doutorado na rede Bionorte, atualmente
vinculados à universidade.
Além de coordenar os programas de pósgraduação, em 1998 o professor Macário foi selecionado
como professor titular do curso de Ciências Biológicas. No
início de seu cargo como professor na UFMA sua primeira
disciplina ministrada foi Zoologia de Invertebrados,
posteriormente instituindo no curso a disciplina de
Biologia Parasitária, a qual ministra até hoje.
Seus principais projetos dizem respeito à área de
ecologia de insetos e vetores, manejo ambiental e controle
vetorial de doenças, atualmente trabalhando com projetos
de coleção biológica de insetos e vetores, biodiversidade e
biotecnologia da Amazônia. Todos projetos desenvolvidos
pelo professor são de grande repercussão, contando
com o apoio de entidades como o Governo do Estado e
o Ministério da Saúde, contribuindo com o incentivo
de recursos para a UFMA. O professor afirma que a sua
principal perspectiva com os projetos é a contribuição
para formação de recursos humanos, sendo seu maior
orgulho ver seus ex alunos sendo profissionais bem
sucedidos. Além disso, seus projetos têm evidenciado
os mecanismos da diversidade de insetos e vetores, uma
vez que atualmente há um grande conhecimento destes
animais no Maranhão graças aos trabalhos produzidos
na universidade, a qual o professor mostra-se grato pelo
suporte para suas pesquisas.
Sendo o coordenador do Laboratório de
Entomologia e Vetores, o professor Macário destaca a
importância da interação com outros laboratórios dentro
e fora da UFMA para a quantidade e qualidade de seus
trabalhos publicados. Ademais, aos alunos interessados,
o professor encontra-se disposto a receber novos alunos
que tenham interesse nos trabalhos desenvolvidos em seu
laboratório.
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Imagem: “Não, obrigado, estou empalhada.” de Federica Bordoni

O

Prof. Dr. José Manuel Macário Rebêlo é graduado
em Ciências Biológicas pela Universidade Federal
do Maranhão - UFMA (1982 - 1986), sendo por
sua vez também membro da primeira turma do então
curso recém instituído. Em sua graduação realizou estudos
sobre abelhas, tendo como trabalho de conclusão de curso
a monografia intitulada “Riqueza de espécies, abundância
relativa e fenologia de Anthophoridae (Hymenoptera;
Apoidea) da Ilha de São Luís, MA”, sob orientação do
Prof. Dr. João Maria Franco de Camargo e do Prof. Dr.
Warwick Estevam Kerr. Prosseguiu na linha de estudos
sobre abelhas durante a pós-graduação.
No ano de 1987 ingressou no mestrado em
Entomologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(FFCLRP - USP), na qual realizou a sua defesa em 1990
com a dissertação intitulada “Diversidade, sazonalidade
e preferência por iscas odores de machos de Euglossini
(Hymenoptera, Apoidea, Apidae)”, sob orientação
do Prof. Dr. Carlos Alberto Garófalo. Ainda em 1990
iniciou seu doutorado em Zoologia, desta vez pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(UNESP), também sob a orientação do Prof. Dr. Carlos
Alberto Garófalo. A sua defesa ocorreu em 1993 com a
tese intitulada “Dinâmica de Populações de Euglossinae
(Hymenoptera, Apidae)”.
O professor Macário, embora em toda a sua
formação tenha trabalhado com estudo de abelhas, essa
não se apresenta como sua área de trabalho atual. Logo
após o término do seu doutorado em São Paulo em
1993, regressou ao Maranhão, onde realizou um projeto
sobre abelhas Euglossini do Estado. Com a finalização
do projeto foi então contratado como professor visitante
do Departamento de Patologia do curso de Medicina da
UFMA, onde deu início a pesquisas no campo de doenças
infecciosas e parasitárias, área na qual permanece até hoje,
principalmente com foco em grandes endemias e insetos
vetores de doenças tropicais. O professor Macário também
colaborou e ainda colabora com os programas de pós-
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Chega de segredos: diários e biogeografia
Graça Mariel Soares Haickel

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

I

Imagens: Margaret Mee

magine um cofre. Nele, você deposita moedas constantemente.
Quantias maiores em alguns dias, menores em outros. Este cofre
segue guardado até que você se recorde de abrí-lo, muito tempo
depois. Que surpresa ao descobrir a enorme quantia que se acumulou
ali! Agora imagine que cada moeda é uma lembrança, uma emoção
vivída, a descrição de um ambiente. Ao reabrir o cofre você se depara
com pessoas que passaram por seu caminho, aventuras há muito
tempo esquecidas, aspectos de sua personalidade que mudaram ou se
mantiveram. Esta é a sensação de reler um diário antigo, e por isso
que, até os dias de hoje, muitas pessoas ainda mantém o hábito de
anotar seu cotidiano.

(responsável por fundar a cidade do Cabo em 1652) com o intuito de
resgatar informações sobre o clima no século XVII. Navegador nato,
Riebeeck mantinha registros habituais acerca da direção e força dos
ventos, precipitação e ainda a relação entre a sociedade e o ambiente
natural da época, utilizados para reconstruir com mais exatidão os
ecossistemas e condições climáticas, além de mensurar os impactos
sofridos no decorrer das décadas.
Junto com mais de 400 belíssimas aquarelas, a artista
botânica Margaret Mee registrou, a partir de 1964, cerca de 30
anos de viagem por dentro da floresta Amazônica. Mee tinha o
objetivo de coletar e ilustrar o máximo de plantas raras, divulgando
e lutando pela conservação deste bioma tropical. Desta forma, suas
artes eram acompanhadas por uma descrição cuidadosa de onde
os espécimes haviam sido encontrados e diversos aspectos de seu
ambiente. Seus diários, além de narrar aventuras e dramas pessoais,
são um relato valiosíssimo para a ciência e sociedade. Algumas
espécies como a Neoregelia margaretae foram extintas antes mesmo
de serem formalmente descritas e até hoje as únicas informações a
seu respeito provém dos registros de Mee. Seus 15 diários pessoais já
foram publicados internacionalmente e até hoje auxiliam botânico e
biogeógrafos a mapearem e desvendarem a diversidade da Amazônia.

No passado, antes do advento das máquinas fotográficas ou
redes sociais, a prática era ainda mais recorrente como forma de registro
e entretenimento. Além dos diários pessoais existiam os diários de
viagem, de bordo e de sala de aula que funcionavam como relatórios
ou eram publicados em colunas de jornais, como por muito tempo
foi o de Darwin narrando suas aventuras no Novo Mundo. Diários
antigos não são utilizados apenas em sociologia e história para resgatar
panoramas políticos e urbanos do passado, mas também podem ser
úteis na biologia, trazendo informações sobre condições climáticas,
biodiversidade, fenômenos naturais e astronômicos. Dependendo de
seu autor, as descrições podem vir ricamente detalhadas com aspectos
visuais, cheiros, sons, com dados metodicamente coletados ou uma
Muitos outros exemplos poderiam ser citados: os clássicos
narrativa fluente e poética.
relatos de Wallace acerca das mudanças das espécies ao longo do
tempo, o fantástico registro de Alison Jolly sobre a ilha de Madagascar
Na biogeografia não é diferente. Sendo uma área complexa ou os diários de Robert Brown na Austrália do séc XIX. Apesar de
e interdisciplinar, onde muitas vezes faz-se necessário um resgate menos convencional, o uso dos diários ressalta a importância da
histórico de referências, os diários podem demonstrar-se poderosos inovação e da pesquisa para a biogeografia, e da interdisciplinaridade
aliados. No livro “A Biogeografia do Fogo nas Montanhas de São para a construção de um panorama cada vez mais completo da
Bernadino, Califórnia”, por exemplo, foi possível obter informações realidade. Conhecimento, sociedade, história e conservação, todos
não só da ocorrência de queimadas, mas também da composição conectam-se entre as caligrafias de diários, escritos em acampamentos
e distribuição da vegetação a partir dos diários de franciscanos sob as estrelas, salas de escritórios, proas de navios ou florestas
missionários de 1769 a 1776, antes mesmo do estado ser considerado tropicais. Todos conectam-se com curiosidade, observação e paixão
parte dos EUA.
pela natureza. Escrever é parte indissociável da ciência, escrever é,
além de tudo, expressar-se. Expressar-se é, além de tudo, ser humano.
Há ainda conexões surpreendentes: qual seria a relação
entre um administrador colonial e o clima da África Austral? Esta
questão é respondida na dissertação publicada na Universidade de
Joanesburgo, que analisa os diários do holandês Jan van Riebeeck
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Sobre gatos, mitocôndrias e Madagascar...
Um pouco sobre o que o DNA mitocondrial é capaz de contar
acerca da história evolutiva dos Feliformia Juliana Mendes Sousa
Curso de Ciências Biológicas/UFMA-São Luís

A

s mitocôndrias são organelas celulares bastante
lembradas nos estudos em biologia por conta de seu
papel na respiração celular e consequente geração
de energia na forma de ATP (trifosfato de adenosina). Para
os biologistas moleculares e filogeneticistas, no entanto, as
mitocôndrias têm uma importância que vai além: elas abrigam
o precioso DNA mitocondrial (mt), um “verdadeiro palco” para
estudos evolutivos e populacionais.

O DNA mitocondrial estimou a distribuição dos primeiros
ancestrais desses mamíferos para o sul da Ásia e na África há
mais de 16 milhões de anos, seguido de diversos eventos de
dispersão para as Américas há aproximadamente 8,5 milhões
de anos. Devido à diminuição no nível do mar durante este
período, a formação de uma conexão terrestre no conhecido
Estreito de Bering (entre os atuais países Rússia e Estados
Unidos da América) possibilitou a migração dos ancestrais
asiáticos para a América do Norte.

O DNA mitocondrial representa um marcador
genético¹ útil em análises filogenéticas devido à sua herança
materna e sua relativa ausência de recombinação gênica.
O significado prático disso é que a probabilidade de que o
compartilhamento de um alelo reflita o compartilhamento de
um ancestral comum recente entre duas espécies é muito maior
para genes mitocondriais que nucleares, assim, a árvore de um
gene mitocondrial tende a refletir com maior precisão a árvore
evolutiva das espécies que estão sob análise. Foi valendo-se
desta ferramenta que um grupo de pesquisadores da Northeast
Forestry University, em Harbin, na China, em 2017 estimou pela
primeira vez as relações filogenéticas e a biogeografia histórica
dos Feliformia.

Um evento interessante sobre a história evolutiva
do grupo foi o povoamento da ilha de Madagascar. A ilha
separou-se tectonicamente do continente africano ainda no
fim do Cretáceo (cerca de 88 m.a.a.), contudo muitos estudos
apontam que os ancestrais dos vertebrados terrestres que hoje
a habitam alcançaram o local somente 40 milhões de anos
depois, aproximadamente. O curioso é que nenhuma evidência
suporta a existência de pontes de terra nesse período no Canal
de Moçambique, que separa a Ilha de Madagascar da África
Continental. Entretanto, uma importante pista para desvendar
esse questionamento foi levantada a partir da história dos
Feliformia: o período de dispersão da família Eupleridae
coincide com uma época de diminuição na temperatura global,
sugerindo que a conexão entre essas duas localidades há 30-27
milhões de anos se deu por uma ponte de gelo! Desta maneira, os
ancestrais Eupleridae assim como outros vertebrados terrestres
teriam colonizado a ilha e originado os grupos viventes que
hoje nela habitam.

Os Feliformia é uma das duas subordens da Ordem
Carnivora, e é um grupo de mamíferos carnívoros que inclui gatos,
hienas, mangustos e civetas, observados na Figura 1. A equipe
chinesa coletou dados de sequências mitocondriais de 103 das 123
espécies de feliformias a partir de bancos de dados genéticos e de
estudos anteriores. As informações coletadas foram submetidas a
programas computacionais para análise filogenética e de estimativa
do tempo de divergência dentro de Feliformia, ou seja, o tempo
mínimo e máximo possível para o qual uma determinada linhagem
ancestral divergiu.

Os resultados deste estudo evidenciam a tendência da
adoção de metodologias cada vez mais integrativas no campo
da biogeografia histórica. A resolução alcançada na explicação
dos fenômenos evolutivos durante a história dos Feliformia
só foi possível graças à abrangente abordagem da equipe, que
comparou informações genéticas e climáticas. O entendimento
sobre a distribuição não só dos Feliformia mas de outros
vertebrados terrestres de Madagascar representa a riqueza
crescente de informações que podem ser alcançadas a partir da
incorporação de novas variáveis aos estudos biogeográficos.

imagem: artstation.com/artwork

GLOSSÁRIO:
1: sequência de nucleotídeos capaz de mostrar diferenças
entre dois ou mais organismos.

Figura 1: Membros das 6 principais famílias viventes de Feliformia. A: fossa (Eupleridae); B: leopardo
(Felidae); C: hiena malhada (Hyaenidae); D: mangusto-de-pescoço-listrado (Herperstidae); E:
civeta de duas manchas (Nandiniidae); F: civeta africana (Viverridae). Fotos de: Ran Kirlian; Steve
Garvie; Hajo S; Yathin SK; subhumanfreak; Nikolay Usik; Extraídos de Wikipedia: Feliformia.
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NOTÍCIA

Uma nova esperança contra o HIV
André Lucas Silva de Castro
Danrley Moraes Teixeira

Curso de Ciências Biológicas/UFMA- São Luís

Pesquisadores do Reino Unido realizaram um
tratamento baseado no transplante de medula óssea para
um paciente portador do vírus. O doador escolhido para o
transplante possuía uma condição muito rara na população
em geral: ele apresenta uma mutação no gene CCR5 que
confere ao portador resistência ao HIV. O gene em questão
é responsável pela produção de um receptor que fica na
membrana dos leucócitos e que o HIV utiliza para invadir
a célula hospedeira. A mutação nesse gene faz com que a
entrada do vírus na célula seja bloqueada, uma vez que o
receptor celular necessário não se faz presente. No estudo,
observou-se que o paciente receptor apresentou novas

células imunológicas, só que desta vez sem expressão
do receptor para o HIV, constatando após um tempo o
completo desaparecimento do vírus no sangue.
Porém, esse cenário representa apenas uma
possibilidade de cura, pois é necessária a observação do
paciente por mais tempo. Outro ponto se dá no tratamento
dos dois pacientes para o transplante, uma vez que o
paciente de Berlim recebeu um tratamento mais agressivo
que o paciente mais recente, sugerindo assim que uma
abordagem mais branda pode ser uma proposta de
tratamento eficaz e menos danosa aos portadores.
Ambos os pacientes representam ainda casos
isolados de sucesso na cura da doença, métodos menos
agressivos ainda são um desafio na luta contra o HIV.
Embora o transplante de medula se configure como
um dos mais efetivos mecanismos contra a infecção do
vírus, nem todos os pacientes estão aptos a realizar o
procedimento. Assim, as buscas por métodos tão efetivos
quanto o anterior são focadas em outros mecanismos,
como os medicamentos antirretrovirais e as vacinas. Sem
dúvidas os exemplos de sucesso anteriores fornecem
um esperança aos milhões de indivíduos acometidos
pela doença mundialmente. Até lá, a principal arma que
possuímos contra a doença ainda é a prevenção.
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A

pós quase 40 anos de sua identificação, o HIV
permanece ainda como um dos maiores desafios
para a ciência. Durante todo esse período não
faltaram estudos buscando uma solução para o problema
da Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida
(AIDS), entretanto, um desfecho para essa doença sempre
pareceu distante. Apesar de improvável em razão da
natureza da infecção e a biologia do vírus, um paciente
alcançou uma cura há alguns anos. O “paciente de
Berlim”, como ficou conhecido, foi o primeiro e único caso
registrado de cura da doença, contudo, recentemente uma
notícia animadora acerca de uma possível segunda cura
da AIDS surgiu em uma das mais importantes revistas
científicas do mundo.

