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Caros leitores,

O PET Biologia apresenta a edição de número 48 do Boletim 
PETBio que aborda no artigo principal um resgate histórico 
sobre biologia molecular, herança mitocondrial e sua impor-
tância nos estudos de � logeogra� a, dessa forma continuare-
mos a demonstrar como as ferramentas ecológicas e mole-
culares podem auxiliar nos estudos biogeográ� cos. Mas, não 
paramos por aí, que tal voltar ao passado para pensar como 
pode ter ocorrido o início do fantástico modo de voar das 
aves, ou ainda, conhecer sobre as paleotocas e sua importância 
nos estudos paleontológicos. Voltando aos tempos bem mo-
dernos já parou para pensar como as Fake News cientí� cas 
podem ser prejudiciais para a divulgação do conhecimento 
cientí� co e criar verdadeiros absurdos como o que aborda-
mos no ensaio: “a Era da conspiração”. Além disso, o Boletim 
PETBio também apresenta uma entrevista inspiradora com a 
estudante do Curso de Ciências Biológicas da UFMA, Karina 
Penha, que nos apresentará a importância da militância juvenil 
através da participação na ONG EngajaMundo e nas discus-
sões nas Conferências Mundiais do Clima. E para que você 
estudante pode se encantar cada vez mais pela pro� ssão de 
Biológo/a venha conhecer a linha de pesquisa com biologia e 
ecologia de animais marinhos coordenada pelo Profº Drº Jorge 
Luiz Silva Nunes. Não deixe de ler e apreciar o nosso boletim!

Boa Leitura,
Profª Drª Mayara Ingrid Sousa Lima

Tutora do PET Biologia
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Mais uma vez nas ruas: corte 
de verba nas Universidades e 
Institutos Federais provoca 
protesto no Brasil

No Brasil, a ciência costuma enfrentar 
frequentes desa� os para desenvolver 
suas pesquisas, as quais, em sua maio-

ria, são produzidas pelas universidades públi-
cas. Atualmente, a área cientí� ca bem como 
todas as outras têm enfrentado problemas cada 
vez maiores devido aos cortes de verbas das 
Universidades e Institutos Federais. 
 Segundo o site de notícias “g1.glo-
bo.com”, no � m de abril, o governo anunciou 
o congelamento de R$ 1,7 bilhões dos custeios 
das universidades, de um total de R$ 49,6 bi-
lhões. Uma notícia da Revista Exame, de maio 
de 2019, publicou a fala do atual Ministro da 
Educação sobre um corte de 30% no orçamento 
de Universidades Federais que promovessem 
“balbúrdia” e tivessem baixo desempenho aca-
dêmico, citando a UFBA (Universidade Federal 
da Bahia), UFF (Universidade Federal Flumi-
nense) e UnB (Universidade de Brasília) como 
alvos, apesar delas estarem entre as 50 melhores 
universidades da América Latina segundo o 
ranking da consultoria inglesa Times Higher 
Education. De acordo com esta mesma revista, 
depois das declarações de corte de verba, o mi-
nistro recuou e a� rmou que o corte seria line-
ar para todas as Universidades Federais, o que 
compromete signi� cativamente a continuidade 
das atividades, uma vez que já houve abscisões¹ 
nos repasses dos anos anteriores. 
 Ademais, foram bloqueados R$ 7,4 
bilhões do total de R$ 23,6 bilhões de despesas 
não obrigatórias (contas de luz, de água, bolsas 
acadêmicas, insumos de pesquisas, compra de 
equipamentos básicos para laboratórios e pa-
gamento de funcionários terceirizados) com as 
Universidades Federais. Além disso, foram sus-
pensas 3.474 bolsas para estudantes de mestra-
do, doutorado e pós-doutorado oferecidas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), segundo o site G1.
 No dia 15 de maio deste ano, es-
tudantes foram às ruas de todo o país, com o 
objetivo de mostrar para a população a real 
necessidade das pesquisas cientí� cas realizadas 
por eles nas universidades. Bem como, promo-
ver um ato contra os cortes, visto que a falta de 
verba impossibilita a produção cientí� ca. As 
manifestações ocorreram em pelo menos 222 
cidades do Brasil, incluindo todas as capitais, 
com um quantitativo de 1,5 milhão de pesso-
as, segundo a União Nacional dos Estudantes 
(UNE), com a participação de estudantes e 
professores de escolas e universidades públicas 
e particulares, além de movimentos sociais, to-
dos unidos em protestos pací� cos.
 Além de irem para às ruas mostra-
rem suas pesquisas cientí� cas, os estudantes 
também utilizaram as redes sociais para divul-
gá-las. Por permitirem um maior alcance, o uso 
das mídias além de divulgar a manifestação do 
dia 15, possibilitou que a população brasileira 
tivesse acesso ao que realmente é produzido nas 
universidades, pesquisa de qualidade e inova-
ção. 

 Não é de agora que os estudantes bra-
sileiros têm que lidar com o descaso para com a 
educação. Há anos o país vem enfrentando cortes 
na educação, e mesmo em meio a todas as di� cul-
dades as instituições públicas ainda são as respon-
sáveis por fornecer o maior percentual de pesquisa 
cientí� ca do Brasil. 

Figura 1: Manifestação do dia 15 de maio de 
2019,  em São Luís - MA. Fonte: TV Mirante.

Glossário: 
1: Cortar com violência, excisar.

Referências:
Da Redação. País tem dia de protestos contra cortes 
na educação; veja como foi. Veja. São Paulo, 2019, 
15 de maio. Disponível em: <https://veja.abril.com.
br/educacao/ao-vivo-escolas-e-universidades-fa-
zem-greve-contra-cortes-na-educacao/>. Acesso 
em 16 de maio de 2019.
Luiza Tenente e Patrícia Figueiredo. Entenda o corte 
de verba das universidades federais e saiba como são 
os orçamentos das 10 maiores. G1. Rio de janeiro, 
2019, 8 de maio. Disponível em: <https://g1.globo.
com/educacao/noticia/2019/05/15/entenda-o-cor-
te-de-verba-das-universidades-federais-e-saiba-co-
mo-sao-os-orcamentos-das-10-maiores.ghtml>. 
Acesso em 15 de maio de 2019.
Por Jornal Nacional. Reitores de universidades fede-
rais se reúnem com ministro da Educação. G1. Rio de 
Janeiro, 2019, 10 de maio. Disponível em: <https://
g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/05/16/
reitores-de-universidades-federais-se-reunem-com-
-ministro-da-educacao.ghtml>. Acesso em: 16 de 
maio de 2019.
Reuters. Câmara convoca ministro da Educação para 
explicar sobre cortes de verba. Exame. São Paulo, 
2019, 14 de maio. Disponível em: <https://exame.
abril.com.br/brasil/camara-convoca-ministro-da-
-educacao-para-explicar-sobre-cortes-de-verba/>. 
Acesso em: 16 de maio de 2019.

I

Institutos Federais provoca 
Gabrielle Silva Neves

Roberta Neves Alcantara
Curso de Ciências Biológicas/UFMA
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Qual o segredo do super concreto? Bactérias, é claro!

Vivemos hoje em um mundo cada vez mais urba-
no e monocromático. Estradas, edifícios, pontes, 
túneis, tudo isso tem tornado nosso ambiente 

mais cinza, grande parte em razão do material utilizado 
nessas obras. O concreto é um dos materiais mais durá-
veis já inventados, sendo hoje a segunda substância mais 
utilizada no planeta, atrás somente da água. Essa pode-
rosa mistura de água, cimento, agregados como areia, 
cascalho e rochas e eventualmente reforçada com barras 
de ferro, embora altamente resistente ainda possui pro-
blemas. Com o tempo, é comum o aparecimento de � ssu-
ras nesse material, permitindo assim a entrada de agentes 
erosivos como água, gelo, entre outros. Diante disso, tor-
nou-se objetivo de pesquisadores a busca por um méto-
do de auto regeneração do concreto, de modo a atenuar 
efeitos químicos agressivos e aumentar sua durabilidade.
 Uma proposta igualmente atrativa e inovadora de 
alguns cientistas envolve uma abordagem biotecnológica 
através do uso de bactérias. Pesquisadores constataram a 
produção de carbonato de cálcio (CaCO3) mediada por 
bactérias alcalotolerantes1 formadoras de esporos, como a 
espécie Bacillus pseudo� rmus, sob estímulo de compostos 
como lactato de cálcio. Os esporos bacterianos eram mis-
turados com pelotas de lactato de cálcio e adicionadas ao 
concreto. Então, com as � ssuras e consequente entrada de 
água e dióxido de carbono, as pelotas liberavam o lactato 
de cálcio, ocasionando a germinação dos esporos. 
 Uma vez desencadeado esse processo, a bactéria 
inicia a precipitação de carbonato de cálcio, selando as � s-
suras. Além deste, já se encontram descritos na literatura 
uma série de outros estudos comprovando a e� cácia de 
bactérias, sobretudo de certas espécies dos gêneros Ba-
cillus e Sporosarcina, na produção de carbonato de cálcio 
em concreto. A esse processo de formação de minerais 
por organismos vivos damos o nome de biomineralização.
 Os minerais produzidos são gerados através de re-
ações de produtos metabólicos dos microrganismos com 
o meio ambiente, podendo essas reações ocorrerem por 
duas vias metabólicas: autotró� ca2 e heterotró� ca3. Além 
disso, a precipitação de carbonato de cálcio se con� gura 
como um dos tipos de biomineralização melhor estuda-
dos, devido ao interesse à sua compatibilidade com a com-

posição do concreto. Um aspecto importante da utilização 
de bactérias em associação com o concreto se dá na sua 
inserção na matriz do material, a qual pode ser através de 
redes vascularizadas ou por mistura direta com o concreto 
durante a preparação. Ambos os métodos possuem suas 
qualidades e suas limitações, portanto, um mecanismo 
totalmente satisfatório de incorporação das bactérias ao 
concreto ainda está sob investigação.
 A abordagem biotecnológica fornece uma pers-
pectiva atraente sob o ponto de vista � nanceiro, uma 
vez que a utilização de microrganismos que auxiliem no 
processo de restauração do concreto reduz os custos com 
manutenção do mesmo. Além disso, esse método apre-
senta materiais mais seguros, sustentáveis e duradouros, 
tornando-o assim uma técnica promissora em compara-
ção às convencionais. Ademais, a utilização de bactérias 
nesse âmbito nos mostra o quão grande é a variedade de 
aplicações de microrganismos no nosso dia a dia, revelan-
do-nos assim uma verdadeira dependência desses seres 
vivos muitas vezes menosprezados. Portanto, na próxima 
vez, pense um pouco antes de dizer que microrganismos 
só trazem doenças e, claro, veja bem onde pisa.

Glossário:

1:  Classe de bactérias capazes de sobreviver em ambientes alca-
linos, ou seja, ambientes cujo pH encontra-se na faixa de 8-11.
2:   Via metabólica bacteriana na qual o dióxido de carbono é 
utilizado como fonte de carbono para precipitação de carbona-
to de cálcio.
3: Via metabólica bacteriana em que a precipitação ocorre por 
meio da degradação da uréia.

Referências:
JONKERS, H., SCHLANGEN, E. Development of a bacteria-
-based self healing concrete. Tailor Made Concrete Structures. 
v. 1, n. 1, p.425-430, 2008.
PATEL, P. Helping Concrete Heal Itself. Acs Central Science. v. 
1, n. 9, p.470-472, 2015.
SEIFAN, M., SAMANI, A. K., BERENJIAN, A. Bioconcrete: 
next generation of self-healing concrete. Applied Microbiology 
And Biotechnology. v. 100, n. 6, p.2591-2602, 2016.
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Danrley Moraes Teixeira
 Curso de Ciências Biológicas- UFMA
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Graça Mariel Soares Haickel
Curso de Ciências Biológicas/UFMA 

Em 2006, surgia a “Genesis 2- Igreja de Saúde e 
Cura”, fundada pelo australiano Jim Huble, au-
todeclarado alienígena da Galáxia Andrômeda. 

A religião ganhou cada vez mais adeptos, e até pessoas que não se 
identi� cavam com a doutrina passaram a adotar um de seus pilares 
centrais: o MMS (sigla em inglês para “Solução Mineral Milagrosa”), 
substância que supostamente possui a capacidade de curar malária, 
Alzheimer, câncer e autismo. O tratamento com MMS foi ainda de-
fendido por livros como “Curando o Autismo” da americana Kerri 
Rivera ou “A Saúde é Possível” do alemão Andreas Kalcker, traduzi-
dos para vários idiomas e facilmente obtidos na internet. Diante do 
desespero e falta de conhecimento, milhares de famílias começaram 
o tratamento de suas crianças, idosos e enfermos com ingestão oral 
ou introdução retal de soluções de MMS, observando que, logo em 
seguida, estes começavam a expelir “parasitas” (veja o exemplo da 
imagem) e apresentar efeitos colaterais de intoxicação, sinais de que 
o tratamento “estava dando certo”. 

Diante destes sintomas que apontavam o “sucesso” do 
procedimento, as famílias espalharam o método, indicando a ami-
gos e postando em redes sociais. Estes “parasitas ocultados pela ci-
ência” expelidos eram na verdade muco e pedaços de revestimento 
intestinal, uma vez que o MMS é dióxido de Cloro, substância alta-
mente abrasiva, usada pela indústria como alvejante e clareador de 
madeiras. Seu uso já acarretou perda de parte do intestino, corrosão 
de órgãos internos e até óbito, prejudicando o desenvolvimento de 
crianças e debilitando ainda mais pessoas que já apresentavam baixa 
imunidade. O mais preocupante é que este não é um caso isolado: 
pseudociência e negacionismo experimentam uma era de comparti-
lhamento em massa e legiões de adeptos. O movimento anti-vacinas 
ou a crença de que a AIDS é causada por drogas são apenas algumas 
das mais famosas correntes que passaram de ideias malucas a graves 
problemas de saúde pública.

O panorama de instabilidade política, econômica e o cres-
cente nível dos sentimentos de ansiedade, impotência e alienação da 
população geram um terreno ainda mais fértil para informações fal-
sas e teorias da conspiração. De acordo com Stephan Lewandowsky, 
cientista cognitivo que dedicou-se a investigar a disseminação da 
pseudociência, o pensamento conspiracionista é reconfortante, pois 
faz o mundo parecer mais simples e controlável. Assim, doenças gra-
ves ou sem cura passam a ter um tratamento milagroso, cientistas e 
indústria farmacêutica tornam-se bodes expiatórios, vilões onde a 
raiva e a culpa possam ser descontadas. “Se [as pessoas] não acredi-
tam em uma teoria da conspiração, elas apenas têm de admitir que 
coisas terríveis acontecem aleatoriamente”, completa Lewandowsky 
sobre o sentimento de insegurança e descontrole que motiva parte 
da população a acreditar em histórias absurdas.  

 O caso � ca ainda mais complicado quando entra em 
ação o efeito “tiro pela culatra”. Numa situação onde alguém mos-
tra evidências do aquecimento global a um negacionista convicto, 
o negacionista já acredita que há forças poderosas conspirando para 
acobertar a verdade, e todo aquele esforço do outro em dissuadi-lo 
apenas comprova que ele está certo. Como, então, refutar estas ideias 
de forma e� caz, uma vez que o debate gera o efeito contrário? Um 
estudo de 2018 publicado na Political Behavior (Comportamento 
Político) constatou que o efeito do “tiro na culatra” ocorre com mais 
frequência quando as pessoas sentem-se desa� adas em relação à 
ideias que de� nem seu senso de identidade ou visão de mundo. Logo, 
argumentar de uma forma não-agressiva e que não entre em con-
fronto direto aos paradigmas que regem a vida do indivíduo pode ser 
um meio mais e� ciente de defender a verdade.

Um experimento publicado pelo pesquisador Viren 
Swami reforçou a importância do pensamento crítico no combate 
às mentiras. Ele comparou o nível de descrença de dois grupos, à 
princípio iguais, e notou que este nível aumentava sempre que os 
participantes eram instigados com exercícios racionais e analíticos. 
Desta forma, questionamentos como “Qual é a evidência?”, “Qual é a 
fonte da evidência?” e “Qual é o raciocínio que liga a evidência com 
a a� rmação?” podem ser ferramentas poderosas à serviço da ciência 
e da saúde pública.    

REFERÊNCIAS:
ALVES, G. Terapia caseira antiautismo à base de dióxido de 

cloro traz riscos. Folha de São Paulo, Abril de 2018. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/04/terapia-
-caseira-antiautismo-a-base-de-dioxido-de-cloro-traz-riscos.sht-
ml>Acessado em: 25/09/2019.

MOYER, M. W. Por que acreditamos em teorias da conspi-
ração. Scienti� c American Brasil vol. 195, p. 36-39. Maio de 2019

LEWANDOWSKY, S. et al. NASA Faked the Moon Landing-
-� erefore, (Climate) Science Is a Hoax: An Anatomy of the Motiva-
ted Rejection of Science. 2013

SWAMI, V. et al. Putting the stress on conspiracy theories: 
Examining associations between psychological stress, anxiety, and 
belief in conspiracy theories. Personality and Individual Di� eren-
ces, vol. 99, p. 72- 76; Setembro de 2016.
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Há 2,6 milhões de anos, durante a Época 
Pleistoceno/Holoceno do período geológico 
Quaternário, o mundo, em especial a 

América do sul, possuía um bioma muito diferente 
do que encontramos hoje. Este ambiente aberto e 
do tipo savana abrigava uma fauna caracterizada 
por mamíferos de pequeno, médio e grande porte, 
este último grupo foi denominado de Megafauna, 
tendo como alguns dos principais representantes 
os Toxodon platensis, grupo extinto semelhante aos 
rinocerontes, assim como os Stegomastodon waringi, 
da mesma família dos mamutes, as preguiças gigantes 
(Eremotherium laurillardi) e os parentes distantes 
dos tatus, os Glyptodon clavipes (glyptodonte). 

Esses animais eram comuns em regiões onde 
atualmente se encontram estados do norte ao sul do 
Brasil, Argentina e Uruguai, entre outros países que 
compõem a América do Sul. Essa distribuição é possível 
devido à representatividade de fósseis nessas regiões, 
assim como de icnofósseis. Registros interessantes 
sobre as preguiças gigantes e os glyptodonte são feitos 
por meio de icnofósseis denominados de paleotocas.

Os icnofósseis são tipos de fósseis que 
registram vestígios de atividades, alimentação, 
habitação, deslocamento ou reprodução dos organismos 
fósseis, como por exemplo as pegadas de vertebrados 
ou marcas dos deslocamentos de invertebrados. As 
paleotocas por sua vez, são túneis ou galerias erodidas 
em rochas alteradas ou não, por atividade biológica. As 
grandes paleotocas são atribuídas a comportamento 
de mamíferos fossoriais, da Megafauna, na construção 
de moradias temporárias ou permanente desses 
animais. A diferença entre as paleotocas e outras 
galerias está na presença de elementos que identi� cam 
a presença desses gigantes animais como as marcas 
nas paredes dos túneis com sulcos de dimensões 
padronizadas que caracterizam a presença de animais 
escavadores ou daqueles que reocuparam este ambiente. 

Para identi� car e caracterizar esse ambiente 
os pesquisadores precisam coletar várias informações 
como medidas da altura, largura, comprimento do 
túnel, o tipo de rochas que compõe a paleotoca, tanto 
no interior da escavação quanto ao seu redor, bem como 
registrar por meio de fotogra� a todas as estruturas, além 
de procurar por vestígios como marcas de escavação, 
arraste, contato, pegadas, fósseis ou qualquer outra 
evidência para uma melhor descrição do ambiente. 
Por meio de todos esses dados coletados, as análises da 
morfologia da paleotoca são organizadas e por sua vez 
comparadas com  fósseis dos possíveis  “engenheiros” de 
milhões de anos, que podem ter construído aquele local. 

Em um trabalho feito por Buchmann 
et.al (2016)  o padrão de marcas caracteriza garras 
duplas, o que sugere o uso das falanges I e III que são 
características da  preguiça-gigante de dois dedos. 
Ademais, em outro trabalho de Buchmann, Lopes e 
Caron (2009), entre as marcas analisadas foi possível 
inferir que estas eram produzidas por garras dianteiras 
e traseiras de  animais da família Dasypodidae (tatus). 
As análises para interpretar quais animais podem ter 
participado da construção dos túneis estão para além das 
marcas, pois o tamanho da paleotoca também pode ser 
um indicador, isso por que estes ambientes podem ter 
poucos metros de altura e largura como 0,90m e 1,44m, 
respectivamente, e são atribuídas aos membros da 
família Dasypodidae, ou podem ter grandes dimensões, 
como 4 m e 2 m, caracterizando a família Mylodontidae. 

Entretanto, diversas incertezas podem 
constituir cenários diferentes para as paleotocas do 
Pleistoceno, como a idade dos animais ao construírem 
suas tocas, além da in� uência e uso de outros organismos 
de diferentes épocas em um mesmo ambiente, até mesmo 
a datação absoluta de quando foram escavadas são pouco 
prováveis de saber. São essas incertezas que movem muitos 
pesquisadores a estudar os tempos passados da Terra.

“O buraco é mais embaixo”
O que dizem as paleotocas?
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Executivo ou econômico? A dispersão de espécies 
invasoras não escolhe classe

Ricardo Mendes Gonçalves
Curso de Ciências Biológicas - UFMA 

A grande diversidade de espécies encontrada em 
todo planeta tem importante contribuição de di-
versos processos migratórios ao longo de milhares 

de anos. Entre as que conseguiram migrar para distâncias 
consideráveis, o Homo sapiens merece destaque, uma vez 
que se encontra distribuído por toda extensão do planeta 
Terra. Nos últimos séculos, o deslocamento humano pelo 
mundo tornou-se cada vez mais fácil com o desenvolvi-
mento dos meios de transporte, porém outras espécies têm 
tomado carona e colonizado alguns ambientes que, em 
condições naturais demorariam milhares de anos, ou talvez 
nunca fosse possível.  
 Esse cenário mostra bem o que tem aconteci-
do com os ecossistemas aquáticos que estão sob grande 
ameaça pelo mau uso humano dos recursos hídricos, com 
a consequente introdução acidental ou não de espécies 
exóticas nesses locais. Esse tipo de bioinvasão não é um 
processo recente, tendo início com exploração dos mares 
durante as grandes navegações. Isso foi possível devido 
à composição dos cascos das embarcações usadas nesse 
período, visto que a madeira representa um tipo de sub-
strato com boa aderência para bioincrustação e é suscetível 
à ação de organismos perfuradores. Porém, mesmo com a 
modernização dos transportes marítimos, esse problema 
não foi resolvido. 
 As grandes embarcações, que antes eram muito 
utilizadas para o deslocamento de pessoas, hoje têm como 
principal função o transporte internacional de merca-
dorias. Devido a fatores como capacidade de transporte, 
periodicidade e diversidade de rotas, os navios utilizados 
no comércio internacional continuam sendo importantes 
vetores de espécies exóticas, mesmo com cascos de met-
al revestidos com tinta anti-incrustante, pois os viajantes 
clandestinos agora também ocupam o compartimento de 
cargas.
 Essa área, após o descarregamento, é preenchida 
por água de lastro, para garantir a estabilidade da embar-
cação durante o retorno ao país de origem. Nessa água, po-
dem ser transportadas milhares de espécies que perman-
ecem viáveis mesmo após vários dias, ainda que esta seja 
renovada em alto mar. Ao chegarem em regiões portuárias, 
alguns invasores podem obter sucesso na sua introdução e 
causar modi� cações no equilíbrio dos ecossistemas da área 
receptora.
 Outra via importante de disseminação de espécies 

invasoras, também antropogênica, ocorre por meio de 
materiais de difícil degradação descartados em ambien-
tes aquáticos, possuindo as mais variadas composições, 
podendo ser de plástico, borracha, poliestireno, madeiras 
de lenta decomposição, além de outras estruturas resis-
tentes. Nesse sentido, muitos grupos de organismos como 
briozoários1, cracas, poliquetas, hidrozoários2 e moluscos, 
usam os resíduos sólidos dispostos nas massas d’água como 
verdadeiras “casas � utuantes”, acentuando, dessa forma, a 
oportunidade de dispersão desses seres. Adicionalmente, 
devido à explosão na produção de lixo, com destaque para 
o plástico, esse problema vem se agravando.
 Desse modo, medidas de controle e erradicação de 
espécies invasoras precisam ser intensi� cadas a � m de se 
evitar que os ecossistemas aquáticos, que geralmente levam 
milhares de anos para se estabelecer, sejam comprometidos 
pela introdução desses organismos. Essas medidas incluem 
altos investimentos � nanceiros que, mesmo não havendo 
garantia de restabelecimento da integridade biológica dos 
ambientes afetados, são fundamentais para redução de 
riscos de futuras introduções. Além disso, campanhas de 
sensibilização quanto ao descarte ideal de lixo podem ser 
uma arma poderosa contra o avanço da bioinvasão.

Glossário
1: Pequenos invertebrados coloniais aquáticos, principal-
mente marinhos, pertencentes ao � lo Ectoprocta.
2: Grupo de cnidários que compõem a classe Hidrozoa. 
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Entendendo o que 
papai não  pôde 

me dar:

Um resgate histórico sobre a biolo-
gia molecular, herança mitocondrial 
e sua importância nos estudos 

de � logeogra� a
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Biogeogra� a e Filogeogra� a: a história contada 
desde o ventre

A diversidade de organismos que habitam a Terra e seus diferentes 
locais de distribuição são questões que fascinam o ser humano desde 
a Antiguidade. A tentativa de oferecer respostas sobre o porquê 
de espécies diferentes serem encontradas em locais diferentes 
já pode ser observada na Grécia Antiga, ainda que de forma não 
sistemática. Nos trabalhos de � eophrasto (327-288 a.C.), aluno 
e sucessor de Aristóteles, por exemplo, foram desenvolvidos 
estudos sobre a descrição, reprodução, crescimento e localização de 
algumas espécies de plantas. E foi aí que uma importante ideia fora 
introduzida: a ideia de que alterações dos ambientes in� uenciam 
o processo de desenvolvimento vegetal! � eophrasto chegou a 
esta conclusão por meio de suas pesquisas comparativas entre 
vegetações da região dos prados (na Macedônia) e das montanhas 
adjacentes das ilhas de Creta (MURARA, 2016; D’HORTA, 2009).

 Na segunda metade do século XVIII, contudo, os 
diários de bordo dos naturalistas em suas viagens ao redor 
do mundo passaram a contar novas histórias a 
respeito da distribuição das formas vivas. 
Apesar de que muitos destes entusiastas 
nas ciências naturais ainda se basea-
vam no pensamento � xista domi-
nante da época (ideia de que as 
espécies são imutáveis e foram 
criadas por um poder divino) 
nomes como Carl von Linné 
(1707- 1778), George Lou-
is Leclerc  (Conde de Bu� on) 
(1707-1788) Alexander Von 
Humboldt (1769-1859), Pierre 
Latreille (1762-1833) e Georges 
Cuvier (1769-1832) estão na lista 
dos principais atores da consolida-
ção formal dos princípios dessa ciência 
emergente (GILLUNG, 2011; D’HORTA, 
2009; MURARA,2016). A partir do � m do sé-
culo XVIII, o desenvolvimento da Ecologia e da Biolo-
gia Evolucionista de Darwin e Wallace compactuaram como 
grandes saltos para o progresso do que o geógrafo alemão 
Friedrich Ratzel viria a denominar, em 1880, de Biogeogra� a 
(MURARA, 2016).
 Mas a� nal, o que é a Biogeogra� a? a Biogeogra� a é 
de� nida como o estudo da distribuição dos organismos em 
todo o planeta e através do tempo, e da compreensão dos pro-
cessos que geram e mantém os padrões espaciais de diversida-
de biológica (VITT; CALDWELL, 2014; HOLSINGER, 2012; 
D’HORTA, 2009).  Isto signi� ca que tal ciência se preocupa 
em entender porque uma espécie está onde está, o que a levou 
até ali e o que mantém sua população naquele ambiente. Já no 
século XX, mais especi� camente a partir de meados da década 
de 70, um novo campo de conhecimento passou a integrar os 

estudos da biogeogra� a: a biologia molecular.  A descoberta 
das enzimas de restrição (capazes de cortar o DNA em frag-
mentos especí� cos), em 1968, e o posterior desenvolvimento 
da técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR- técnica 
utilizada para gerar em laboratório milhões de cópias de uma 
sequência alvo de DNA),em 1985, representaram o primeiro 
passo para essa abordagem integrativa (D’HORTA, 2009).  
 O passo seguinte veio com a comunhão de pensa-
mentos entre um químico e um biólogo para o entendimento 
da biologia do tempo! O químico Linnus Pauling e o biólogo 
Emile Zuckerkandl apresentaram ao mundo, em 1965, o con-
ceito de relógio molecular, que nada mais é do que a relação 
entre o tempo de divergência entre duas espécies e o núme-
ro de diferenças moleculares entre suas sequências de DNA 
ou proteínas (KLEIN; TAKAHATA, 2001). A ideia se baseia 
em uma lógica relativamente simples: se a taxa de evolução 
molecular é supostamente constante, então é possível saber há 

quanto tempo duas populações divergiram evolutivamente 
a partir da quantidade de diferença genética acu-

mulada entre elas. As moléculas seriam como 
verdadeiros “documentos históricos” da 

evolução (KLEIN; TAKAHATA, 2001). 
O uso desses relógios moleculares ca-

librados permite construir � logenias, 
ou seja, representações da relação 
evolutiva entre as espécies, as quais 
plotadas geogra� camente possi-
bilitam deduzir as origens evolu-
tivas e históricas de populações, 

subespécies e espécies e os fatores 
que podem ter levado às suas distri-

buições atuais (VITT; CALDWELL, 
2014; HEWITT, 2004). 

 Assim, em 1987, Avise e colabora-
dores testemunharam o nascimento de uma 

nova área dentro da biogeogra� a, batizada de Fi-
logeogra� a (AVISE et al., 1987). A Filogeogra� a combi-

na genealogias baseadas em sequências genéticas com dados 
biogeográ� cos para determinar o que levou às distribuições 
atuais (VITT; CALDWELL, 2014). Interpretado literalmente, 
o termo � logeogra� a signi� ca a análise � logenética de dados 
de organismos no contexto da distribuição geográ� ca dos 
mesmos. Avise et al. (1987) originalmente imaginaram a � lo-
geogra� a como uma integração da � logenética e da genética 
para investigar a conexão entre os fenômenos micro e macro-
evolutivos (MARSKE, 2016; HICKERSON et al., 2010). Em 
outras palavras, os pesquisadores queriam entender como pe-
quenas mudanças genéticas na população em um curto perío-
do de tempo (fenômeno microevolutivo) se relacionam com o 
acúmulo de mutações e surgimento efetivo de novas espécies 
após longo tempo (fenômeno macroevolutivo) e como a distri

"A Filogeogra� a combina 
genealogias baseadas em 

sequências genéticas com dados 
biogeográ� cos para determinar o que 

levou às distribuições atuais. Interpretado 
literalmente, o termo � logeogra� a signi� ca 

a análise � logenética de dados de 
organismos no contexto da distribuição 

geográ� ca dos mesmos."
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buição espacial desses organismos interfere nesse processo. 
 Fundamental para o desenvolvimento da � logeogra-
� a foi a análise dos dados mitocondriais em nível de espécie 
(HICKERSON et al., 2010). O DNA mitocondrial (mtDNA) 
forneceu a primeira extensa e facilmente acessível fonte de 
dados para inferências de genealogias ao nível intraespecí-
� co pelos evolucionistas (AVISE et al., 1987). Neste artigo 
falaremos do papel da biologia molecular na gênese da � lo-
geogra� a, dando enfoque às contribuições do mtDNA.

O arcabouço de aplicações da biologia molecular: 
sempre cabe mais uma

 Para entender o vasto campo da biogeogra� a, é ne-
cessária a integração de uma igualmente vasta gama de disci-
plinas: ecologia, biologia evolutiva, sistemática � logenética, 
geologia, biologia populacional, biologia funcional, biogeo-
química, climatologia e paleontologia (RIDDLE et al., 2008). 
A biologia molecular passou a integrar a equipe na década 
de 1990, a partir da conjugação da sistemática � logenética 
com a genética de populações para a criação da Filogeogra� a 
(AVISE et al., 1987; RIDDLE et al., 2008). 
 O emprego de ferramentas moleculares em estu-
dos � logenéticos e ecológicos, contudo, teve início ainda na 
década de 1970 com o desenvolvimento da eletroforese de 
proteínas, que permitiu pela primeira vez que a diversidade 
genética das espécies fosse acessada de forma direta (MAR-
TINS; DOMINGUES, 2011; BUENO-SILVA, 2012). Traba-
lhos como o de Sibley e Ahlquist, em 1972, exempli� cam 
essa aplicação: os autores executaram a comparação entre 
os padrões de eletroforese em gel de amido de proteínas da 
albumina dos ovos de 816 espécies de aves. A partir das se-
melhanças observadas, os autores estimaram relações � lo-
genéticas em nível de família das aves. Aves com proteínas 
mais semelhantes seriam, assim, mais aparentadas do que 
aquelas cujas proteínas apresentaram padrões muito dife-
rentes. Sibley e Ahlquist desenvolveram, ainda, uma extensa 
análise comparativa entre os resultados obtidos e classi� ca-
ções anteriores baseadas em caracteres morfológicos, fós-
seis, anatômicos, comportamentais e bioquímicos (SIBLEY; 
AHLQUIST, 1972).
 Mas será que as proteínas realmente são capazes de 
re� etir diferenças entre as espécies? A fundamentação de seu 
uso como marcadores moleculares reside em uma premissa 
relativamente simples: já que sequências de DNA codi� cam 
as proteínas, a existência de variantes de uma proteína sig-
ni� ca a existência de variação na sequência que a codi� ca. 
Logo, os diferentes padrões de aminoácidos apresentados, 
por exemplo, pela albumina re� etiriam a variação genética 
das espécies em questão ainda que de forma indireta (BUE-
NO-SILVA, 2012; RIDDLE et al., 2008). Tais proteínas com 
múltiplos variantes foram chamadas de alozimas ou aloenzi-
mas. Estudos utilizando alozimas para inferir histórias evo-
lutivas foram desenvolvidos com diversos grupos de verte-

brados (RIDDLE et al., 2008). 
 O cenário desses estudos parecia muito promissor, 
porém nem tudo são � ores quando se fala em biologia mo-
lecular. Uma importante característica do código genético 
representa uma desvantagem do emprego das alozimas: nem 
toda mutação na sequência de DNA resulta em mudanças 
na sequência de aminoácidos das proteínas, o que signi� -
ca que muitas proteínas com padrões idênticos escondem a 
existência de alterações nos genes que as codi� caram (BUE-
NO-SILVA, 2012). Além disso, as informações acessadas 
pelas análises proteicas ainda não contemplavam a conexão 
entre os fenômenos micro e macroevolutivos requerida mais 
tarde por Avise et. al. (1987) para compreender fenômenos 
� logeográ� cos. Isto porque os alelos eram identi� cados por 
possuírem diferentes propriedades eletroforéticas, mas não 
era possível estimar relações de ancestralidade entre estes 
(MARTINS; DOMINGUES, 2011; AVISE et al., 1987). 
 Outro problema é que as aloenzimas são codi� cadas 
por genes nucleares que segregam e se recombinam durante 
cada geração de reprodução. Mais um empecilho para en-
tender as relações de ancestralidade! (AVISE et al., 1987). 
Era necessário o desenvolvimento de técnicas que permitis-
sem acessar efetivamente as variações do DNA de forma di-
reta. Assim, essas limitações impulsionaram, anos depois, o 
desenvolvimento de marcadores baseados em DNA. A pos-
sibilidade de avaliar diretamente alterações na sequência do 
DNA foi alcançada a partir de três importantes descobertas: 
as enzimas de restrição, a técnica da reação em cadeia da po-
limerase (PCR) e a técnica de sequenciamento de DNA pelo 
“método de terminação da cadeia” ou sequenciamento de 
Sangers (BUENO-SILVA, 2012; RIDDLE et al., 2008; MAR-
TINS; DOMINGUES, 2011).
 
 A primeira caracterização de uma enzima restrição 
(ou endonuclease) foi feita por Meselson e Yuan, em 1968, 
de uma enzima isolada de bactéria Escherichia coli cepa K 
(NATHANS; SMITH, 1975; D’HORTA, 2009). As enzimas 
de restrição são macromoléculas capazes de reconhecer se-
quências especí� cas de nucleotídeos na dupla � ta de DNA 
e clivar ambas as � tas neste ponto de reconhecimento, cha-
mado “sítio de restrição” (NATHANS; SMITH, 1975). Os 
fragmentos de DNA criados a partir da digestão com essas 
enzimas variam de comprimento de acordo com presença 
ou ausência de sítios de restrição. Essas diferenças de pa-
drões de restrição gerados são analisadas com uma lógica 
semelhante à usada para as alozimas: espécies com padrões 
semelhantes estão mais próximas � logeneticamente. Agora, 
no entanto, a variação analisada  está verdadeiramente pre-
sente no DNA. Centenas de enzimas  estão disponíveis no 
mercado atualmente para digerir DNA e permitir a geração 
rápida de per� s de restrição multi-enzimática, produzindo 
assim, grandes quantidades de dados acerca de diferenças de 
mutação entre indivíduos, populações, espécies e taxa 
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superiores (RIDDLE et al., 2008).
 A Reação em Cadeia da Polimerase, por sua vez, 
permitia localizar e ampli� car fragmentos especí� cos de 
DNA, produzindo milhões de cópias do segmento (RIDDLE 
et al., 2008; D’HORTA, 2009). Enquanto isso, o Sequencia-
mento de Sanger permitiu acessar de maneira relativamente 
rápida e e� ciente a sequência correta de bases nitrogenadas 
que compunha cada segmento, sendo o método que ofere-
cia maior nível de resolução para caracterizar geneticamente 
indivíduos e populações, apesar de considerado o mais one-
roso de todos (BUENO-SILVA, 2012). O sequenciamento 
possibilitou, ainda, a criação de extensos bancos de dados 
que permitem a análise comparativa de informações gené-
ticas de táxons do mundo todo por especialistas das mais 
variadas áreas (EMERSON; PARADIS; THÉBAUD, 2001; 
BUENO-SILVA, 2012). 
 Dentro deste cenário, foram desenvolvidos em mea-
dos da década de 1980 os primeiros marcadores de DNA ou 
seja sequências de nucleotídeos capaz de mostrar diferenças 
entre dois ou mais indivíduos ou organismos, sendo estes 
caracterizados pela existência de dois modos de herança ge-
nética: os marcadores de DNA nuclear (nDNA), com heran-
ça biparental (o DNA do núcleo da célula é herdado tanto do 
pai quanto da mãe); e os de DNA mitocondrial (mtDNA), 
de herança uniparental (somente a mãe transmite ao � lho 
o DNA mitocondrial) (BUENO-SILVA, 2012). Para análi-
ses em estudos envolvendo taxa de plantas, os íntrons (re-
giões não codi� cantes do DNA) de DNA do cloroplasto se 
tornaram os marcadores moleculares mais extensivamente 
empregados (RIDDLE et al., 2008). Os marcadores de DNA 
mitocondrial (mtDNA), no entanto, tornaram-se conheci-
dos por terem motivado de maneira pioneira os estudos em 
� logeogra� a, uma vez que o primeiro trabalho utilizando 
uma abordagem explicitamente � logeográ� ca foi de Avise 
e colaboradores, em 1979, em estudos populacionais de ro-
edores dos gêneros Peromyscus e Geomys na América do 
Norte utilizando tais marcadores(AVISE, 2001; MARTINS; 
DOMINGUES, 2011). É sobre as vantagens oferecidas pelo 
uso do mtDNA que será desenvolvido o tópico seguinte do 
presente artigo.

Mãe, obrigada pelas mitocôndrias

 A origem da mitocôndria parece ter ocorrido uma 
única vez na história da vida, evidência suportada pelo fato 
de que o conteúdo gênico mitocondrial é altamente con-
servado entre os mais diversos organismos (ARIAS et. al., 
2003). De acordo com a Teoria da endossimbiose, também 
chamada de endossimbiose sequencial, as mitocôndrias en-
quanto organelas citoplasmáticas remontam a uma proto-
bactéria que passou a habitar uma célula pré-eucariótica no 
início da história da vida, fundindo-se a ela (AVISE, 2009). 
O genoma da protobactéria teria sofrido remodelagens que 

envolveram a perda de genes e a transferência destes para o 
núcleo, restando atualmente no material genético da orga-
nela apenas 37 genes dispostos em uma molécula de DNA 
circular (FERRERIRA, 2015; AVISE, 2009). Diferentemente 
do DNA nuclear, o genoma mitocondrial é altamente com-
pacto, ou seja, praticamente sem íntrons ou longos trechos 
intergênicos de sequências espaçadoras não codi� cantes 
(AVISE, 2009).
 O uso desse DNA mitocondrial como marcador 
genético esteve presente na gênese da própria � logeogra� a, 
como mencionado anteriormente. Em seu trabalho intitu-
lado “Filogeogra� a intraespecí� ca: A ponte do DNA mito-
condrial entre a genética de populações e a sistemática” (do 
original em inglês, “Intraespeci� c Phylogeography: � e Mi-
tochondrial DNA Bridge Between Population Genetics and 
Systematics”), no qual Avise e colaboradores estabelecem 
pela primeira vez o termo “Filogeogra� a”, os autores listam 
propriedades do que seria “um sistema molecular ideal para 
análises � logenéticas”. Ao � nal, concluem o pensamento res-
saltando que o DNA mitocondrial atenderia a todos os crité-
rios mencionados (AVISE et al., 1987). As características de 
interesse apontadas por Avise et al. (1987) foram: 
a) ser distinto entre os organismos porém distribuído de for-
ma onipresente;
(b) ser fácil de isolar e executar ensaios; 
(c) ter uma estrutura genética simples sem elementos como 
DNA repetitivo, pseudogenes e introns; 
(d) exibir um modo direto de transmissão, sem recombina-
ção ou outros rearranjos genéticos; 
e) fornecer conjuntos de estados de caracteres qualitativos 
cujas inter-relações � logenéticas poderiam ser inferidas por 
critérios razoáveis de parcimônia; 
(f) evoluir a um ritmo acelerado tal que novos estados de ca-
ráter comumente surgem dentro da vida útil de uma espécie.
  As particularidades do genoma mitocondrial que o 
conferem a classi� cação de “marcador perfeito” para Avise 
estão diretamente ligadas ao fato de este ser um genoma pe-
queno (com aproximadamente 16 kb nos animais) e com-
pacto cuja herança materna e a relativa ausência de recom-
binação  oferecem vantagens para a análise � logenética ao 
nível de microevolução (ARIAS et. al. 2003; AVISE et. al., 
1987). Além disso, o DNA mitocondrial é bastante conser-
vado entre diversos grupos de organismos, sendo a ordem 
em que esses genes se encontram organizados no genoma 
também conservada. Outra característica importante para 
o genoma mitocondrial é seu conteúdo gênico abundante: 
uma simples célula pode conter centenas de moléculas que 
possuem normalmente sequências idênticas e comportam-
-se como um genoma haplóide que se replica de maneira 
independente à replicação da célula. O grande número de 
mitocôndrias nas células animais e, consequentemente, o 
elevado número de cópias de DNA mitocondrial presentes 
nestas células, tornam muito mais fácil o trabalho com genes 
mitocondriais, do que com uma única cópia 



proporcionada pelos genes do DNA nuclear. Em resumo, o 
DNA mitocondrial é um “prato cheio” para os estudos de 
� logeogra� a  (WONG & SENADHEERA,1997; ARIAS et. 
al., 2003; AVISE, 2009).
 Por � m, uma das características consideradas prin-
cipais para o emprego do mtDNA em estudos � logeográ� -
cos é a sua taxa evolutiva, ou seja, a taxa de substituições de 
base é muito alta, quando comparada a do genoma nuclear 
(ARIAS et. al., 2003; WALLACE, 1995; AVISE et. al., 1987). 
A especulação geral nos anos 80 tinha sido que este genoma 
deveria evoluir lentamente na sequência nucleotídica (AVI-
SE, 2009). Essa hipótese se baseava na generalização am-
plamente aceita em relação às taxas de evolução molecular, 
que a� rmava que quanto mais importante a função de um 
gene ou proteína, mais lentamente ele sofreria mudanças na 
estrutura primária (BROWN; GEORGE; WILSON, 1979).  
Em 1979, no entanto, um estudo comparativo de mapas de 
restrição para genes mitocondriais e nucleares gerados para 
4 espécies de primatas provou o contrário: a taxa de evolu-
ção do genoma mitocondrial parece exceder em 5 a 10 ve-
zes a de um típico DNA nuclear de cópia única (BROWN; 
GEORGE; WILSON, 1979). Estão lembrados da ideia de 
relógio molecular de Paulling e Zuckerkandl? Conhecendo 
as rápidas taxas evolutivas desse genoma e a possibilidade 
de estabelecer relações de ancestralidade entre as variações, 
Avise e colaboradores estavam diante da tão almejada pos-
sibilidade de conectar os fenômenos micro e macroevolu-
tivos. As portas para o estudo da � logeogra� a � nalmente 
estavam abertas! 
 Mas o que leva a essa taxa evolutiva tão elevada? Vá-
rios fatores provavelmente contribuem para o ritmo acele-
rado de evolução do mtDNA: os mecanismos relativamente 
ine� cientes de reparo de DNA na mitocôndria (CLAYTON 
et. al., 1974); o ambiente corrosivo rico em oxigênio ao qual 
as moléculas de mtDNA são expostas na organela (a� nal, é 
na mitocôndria que ocorrem as reações aeróbias da respira-
ção celular); a menor possibilidade de uma mutação ocasio-
nar restrições funcionais, já que o mtDNA codi� ca apenas 
alguns tipos de polipeptídeos e não produz proteínas dire-
tamente envolvidas em sua própria replicação, transcrição 
ou tradução; e o fato de que o mtDNA não está fortemen-
te ligado às proteínas histonas, que podem restringir taxas 
evolução do DNA nuclear (AVISE, 2009). 
 E se você acha que as vantagens dos marcado-
res mitocondriais acabam por aí, saiba que há muito mais 
versatilidade entre a crista mitocondrial e o DNA da mito-
côndria do que sonha sua vã consciência. Além de todas as 
vantagens já mencionadas, é possível escolher marcadores 
a depender do nível de agrupamento dos organismos em 
questão. Seja comparações entre � los, entre espécies e mes-
mo entre gêneros: há opções para todo tipo de clientela. Isto 
porque os marcadores mitocondriais são distribuídos em 
duas categorias: genes mitocondriais ribossomais e genes 
codi� cadores de proteínas (LIMA, 2016). Os genes mito-

condriais ribossomais, o 12S e o 16S, são codi� cantes das 
subunidades ribossomais de mesmo nome, e apresentam 
sequências altamente conservadas e úteis para estudos em 
que se busca ilustrar a � logenia de níveis mais elevados 
como � lo ou sub� lo, por exemplo (PAVAN; MONTEIRO, 
2014; LIMA, 2016).
 Já os genes codi� cadores de proteínas são 13 e in-
tegram o complexo enzimático responsável pelo transpor-
te de elétrons que ocorre no interior da mitocôndria (CA-
PARROZ, 2003). Entre os marcadores mais utilizados para 
estudos populacionais e � logeográ� cos podem ser citados 
os genes das subunidades I, II e III da enzima citocromo 
oxidase (COI, COII e COIII); da ATP Sintase 6 e 8 (ATP6 e 
ATP8); da NADH Desidrogenase 1-6 e 4L (ND1-6, ND4L); 
e do Citocromo b apoenzima (Cytb). A região da COI é a 
mais conservada entre os três genes codi� cadores de cito-
cromo-oxidase (LIMA, 2016). A região controle do mtD-
NA também pode ser usada como marcador, e vem sendo 
empregada preferencialmente em estudos � logeográ� cos 
intraespecí� cos. Porém, alguns estudos apontam uma pos-
sível utilização deste segmento em estudos � logenéticos en-
tre gêneros, pois nestes casos as taxas de evolução da região 
controle foram similares às observadas em genes mitocon-
driais, como o citocromo-b e citocromo oxidase I (CAPAR-
ROZ, 2003). 
 A utilização do mtDNA também teve implicações 
conceituais nos estudos evolutivos. Os primeiros trabalhos, 
realizados por Avise e colaboradores trouxeram o aspecto 
revolucionário de utilizar conceitos � logenéticos ao nível 
intraespecí� co. Assim, foi introduzida a noção de que um 
único indivíduo pode ser tratado como uma unidade taxo-
nômica operacional (OTU, Operational Taxonomic Unit), 
ou seja, avaliado como entidade taxonômica nas análises de 
genética de populações . Isto porque cada indivíduo apre-
senta um genoma mitocondrial especí� co que é herdado 
intacto, sem recombinação, do ancestral materno (MAR-
TINS; DOMINGUES, 2011). A princípio, os estudos � lo-
geográ� cos intraespecí� cos foram realizados com base na 
análise de padrões de bandas em eletroforese obtidos pela 
digestão (corte) do mtDNA com enzimas de restrição (AVI-
SE et. al., 1987). As relações � logenéticas entre os diferentes 
padrões de bandas (haplótipos) encontrados em uma espé-
cie podiam ser inferidas com base na construção de redes 
de haplótipos ou networks. Sequências de haplótipos de 
uma determinada região do DNA podem ser ordenadas em 
uma árvore genealógica, e, portanto, produzir sua � logenia 
(HEWITT, 2004). 
 A partir da construção de � logenias, a abordagem 
� logeográ� ca se dá com a sobreposição da genealogia ao 
mapa de distribuição das amostras analisadas a � m de en-
contrar (ou não) concordância entre as linhagens e sua dis-
tribuição no espaço, fornecendo uma base forte para infe-
rências sobre a história evolutiva das populações e espécies 
(HEWITT, 2004; MARTINS; DOMINGUES, 2011). 
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O aperfeiçoamento de técnicas moleculares permitiu que 
a � logeogra� a intraespecí� ca fosse transformada em uma 
subárea importante da Biologia Evolutiva. O crescimento 
exponencial dos estudos nesta área envolvendo os grupos 
taxonômicos mais diversos promoveu o surgimento de um 
conjunto muito amplo e variado de evidências empíricas, 
revisadas no início do século no livro: Phylogeography: � e 
History and Formation of Species (AVISE, 2000; CAPAR-
ROZ, 2003).

Mas só as mitocôndrias nos bastam?

 Apesar de todas as vantagens oferecidas pelo mtD-
NA, contudo, é necessário evidenciar a existência de pro-
blemas quanto ao uso de apenas um tipo de marcador mo-
lecular para inferências � logeográ� cas, pois a hipótese da 
história pode re� etir somente a história do determinado 
marcador, e não a história dos organismos (EDWARDS; 
BEERLI, 2000). Cada sequência de DNA tem sua própria 
genealogia, e a história evolutiva do organismo é a soma 
de muitas genealogias de genes diferentes. O trabalho de-
senvolvido por Mendelson e Shaw em 2005 acerca da es-
peciação de grilos do gênero Laupala em ilhas havaianas, 
demonstrou as conclusões potencialmente equivocadas que 
podem ser obtidas a partir de um único marcador se hou-
ver hibridação histórica, e seja, o cruzamento entre espécies 
diferentes (MENDELSON; SHAW, 2005). Consequente-
mente, para reconstruir uma história � logeográ� ca de uma 
espécie, seria ideal usar uma gama de sequências, incluindo 
sequências nucleares, citoplásmicas, ligadas ao sexo, autos-
sômicas, conservadas e neutras, com exemplos de taxas de 
mutação altas e baixas (EMERSON; HEWITT, 2005). 
 A era da genômica bate à porta para a ajudar a resol-
ver esses problemas! O crescimento do número de estudos 
� logeográ� cos usando dados genealógicos de vários loci in-
dependentes ajuda a fornecer uma história de espécies mais 
completa e con� ável (EMERSON; HEWITT, 2005). Assim, 
como é possível notar, a � logeogra� a é um campo que não 
para de crescer e ampliar sua característica multidisciplinar, 
agregando cada vez mais áreas do conhecimento para pos-
sibilitar abordagens integrativas e aproximar nossa compre-
ensão sobre as nuances do fascinante espetáculo da Evolu-
ção (MARTINS; DOMINGUES, 2011). 
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PETBio UFMA: Como funcionaram as Conferências Climáticas que você 
participou?

Karina Costa: Essa conferência é mundial e ocorre anualmente, é um am-
biente preparado para receber governantes,  líderes de estado, negociadores 
de diversos países, responsáveis por fazerem tratados, personalidades como 
embaixadores, chefes de Estado, Ministros do Meio Ambiente, alguns Presi-
dentes também participam, além de personalidades civis, ONGs envolvidos 
na pauta climática. O evento é constituído por uma Assembleia Geral, onde os 
países falam sobre as ações que os governantes e as ONGs, representantes de 
comunidades tradicionais e comunidades indígenas estão fazendo a respeito 
do clima a nível global, assim como é apresentado quais grupos estão à frente 
dessa pauta. Porém, nem todos podem entrar, os participantes civis e membros 
de ONGs possuem uma credencial dada pelo governo brasileiro que permite 
a entrada desse grupo para constituir uma delegação, no caso da minha, a bra-
sileira. Entretanto, neste ano o governo vetou a participação de tais grupos, 
assim somente receberão as credenciais os políticos. Mesmo assim, um grupo 
está formado para comparecer ao evento, conseguindo credenciais de obser-
vadores, estas diminuem a autonomia dos grupos em participar ativamente 
como membros da comissão brasileira, uma vez que estaremos somente como 
observadores. O que é uma grande perda para representatividade brasileira.

PETBio UFMA: Como você avalia as perspectivas criadas após a partici-
pação nesses dois eventos?

Karina Costa: Temos muito que fazer, é muito difícil chegar lá, todas as 
viagens são � nanciadas pelos próprios participantes, apenas a credencial era 
dada pelo governo. Eu avalio como uma experiência fantástica, eu não tinha a 
dimensão de como esse assunto é tratado mundialmente e nem como nós jo-
vens brasileiros podemos nos comunicar com os demais brasileiros para que 
mais pessoas possam saber o que acontece nessas conferências. Nosso traba-
lho é entender o que acontece nesses eventos e tentar passar da melhor forma 
possível essas informações para os jovens brasileiros de uma forma dinâmi-
ca além explicar da melhor o signi� cado das siglas utilizadas nesses eventos. 
Outra coisa que eu pude perceber das conferências que eu fui é que o jovem 
brasileiro precisa estar em local de fala, se nós não ocuparmos esses lugares, 
outros jovens de países de primeiro mundo vão ocupar e estes não sabem so-
bre a nossa realidade. Nós estamos conquistando nossos espaços, mas ainda 
temos um longo caminho a percorrer. Todos os anos tentando fazer a nossa 
delegação crescer em quantidade e diversidade, pessoas de diversas regiões 
do Brasil, membros de grupos indígenas, negros e mulheres, para representar 
bem a juventude brasileira. Portanto eu avalio como muito enriquecedor, ao 
término do evento eu sai sensibilizada da necessidade de falar para as pes-
soas sobre o que eu vi e de toda a complicação que essa temática envolve.

Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou a estudante de Ciências 
Biológicas da UFMA Karina Penha Andrade Costa, que durante o Ensino 
Médio participou do Programa de Imersão a Cultura Americana, oferecidos 
pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil, membro da Organização 
Jovem Engaja Mundo, onde por meio dele representou o Brasil em 2016 
na XXII Conferência de clima da ONU em Marrocos e em 2018 na XXIV 
Conferência de clima da ONU na Polônia onde foi Coordenadora da 
delegação brasileira por ser também coordenadora do grupo de trabalho 
relacionado ao clima do Engajamundo.

PETBio UFMA: Qual mensagem você acha que o Brasil passou ao desistir 
de sediar a Conferência do Clima em 2019?

Karina Costa: Uma falta de comprometimento do governo brasilei-
ro com a pauta ambiental, a desistência da COP foi feita durante o perío-
do de transição do governo federal. Quando um país sedia esse evento ele 
tem os olhares do mundo voltados para ele, portanto ele é mais cobrado a 
cumprir os acordos sobre as questões ambientais. Então o sentimento pre-
sente nas COP’s que participei desmonstrava que as pessoas queriam mui-
to que o evento fosse no Brasil, já que a pauta da preservação da Floresta 
Amazônica � caria bastante em evidência. E seria realmente muito impor-
tante o mundo saber o que realmente acontece no Brasil em relação a pau-
ta ambiental, foi triste saber que não seria aqui, ameniza saber que outro 
país da América Latina vai sedir a COP25, o Chile. Para ilustrar esse des-
comprometimento com a questão ambiental, na última COP que participei, 
o Brasil ganhou um prêmio chamado de “Fóssil do Dia”, que é uma forma 
irônica de assinalar qual país está tomando as decisões mais arcaicas em 
relação as tomadas de decisão que o governo tem tomado, foi vergonhoso. 

PETBio UFMA: Além da burocracia e política, quais os impactos reais desses 
eventos no cotidiano das pessoas? Pense em pessoas do seu bairro, por exemplo.

Karina Costa: O impacto real na vida das pessoas é agir localmente, mas 
pensando nessas ações a nivel global e assim vice-versa, um caminho de duas 
vias. Entendendo como conseguir adaptar a sua cidade, o plano diretor, por 
exemplo, e como você pode participar das audiências públicas e trazendo um 
pouco dessa realidade mundial a su cidade. Porque o que se discute muito nes-
sas conferências é como adaptar ou mitigar os mais diversos lugares do mundo 
ao momento das mudanças climáticas que estamos vivenciando agora. Pensar 
em ações pra evitar que as situações climáticas piorem, e essas ações devem ser 
tomadas localmente, trazendo para os nossos bairros, cidade e exigir e cobrar 
do poder público projetos de leis e medidas protetivas que mitiguem a emis-
são de plouentes. Assim como questões de mobilidade urbana, como ciclo-
vias; um bom serviço de transporte público, que possibilite motoristas de car-
ros privados a se locomoverem, pelo menos uma vez na semana, nesse tipo de 
transporte, já que muitas vezes o que impede o uso é justamente a qualidade e 
segurança desses serviços. E para � nalizar, esse processo de difusão das infor-
mações discutidas nos eventos é um dos papéis que a ONG que participo, En-
gajamundo, tem como objetivo; facilitar e levar essas ações para o âmbito local 
também, com o� cinas, palestras, minicursos e dinâmicas para a população.

PETBio UFMA: Quais são os desa� os do Engajamundo atualmente? E como 
se dá a representação da juventude nos processos políticos internacionais?

FOTO
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Karina Costa: Eu acredito que o nosso principal desa� o atualmente é o
diálogo. Nenhum dos governos anteriores foi excelente em defender as causas
ambientais e os problemas que estavam relacionados a causa, todos falharam.
E o problema persiste com o governo atual, já que o diálogo se tornou muito
mais complicado, ainda mais agora que o Engajamundo perdeu a credencial 
de participar da delegação o� cial brasileira nos eventos. Outro ponto que di� -
culta esse diálogo é a alegação de que as mudanças climáticas realmente existem, 
ou membros in� uentes do alto escalão do governo acreditando em terra plana, 
então é perceptível a falta de comprometimento com a causa ambiental, então se 
fazer ouvir no cenário atual brasileiro é um grande desa� o. Sobre a representação 
da juventude nesses processos políticos, existem muitas espaços, existem muitas 
oportunidades, mas precisamos estar preparados para ocupar essas lacunas. Por-
que se a juventude não estiver preparada para dialogar, cobrar e apontar soluções 
para as questões debatidas atualmente, quem estiver ocupando esses lugares não 
vai dar credibilidade a pauta e as coisas continuaram acontecendo da mesma forma.

PETBio UFMA: Como você vê o papel do biólogo e a sua importância nas pau-
tas de biodiversidade e mudanças climáticas, em discussões e tomada de decisões?

Karina Costa: O papel do biólogo, que entende toda a dinâmica da vida, 
é de exercer aquilo que ele tem aprendido dentro da sala de aula, e além 
do muro da universidade, como projetos cientí� cos. Considerado um mo-
mento único que estamos passando, onde este pro� ssional tem a capacida-
de de entender a vida, as mudanças de era, as adaptações e a evolução. Exis-
te vários dados, como o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
(IPCC), que tem relatórios provando, que nunca antes houve um aqueci-
mento tão grande como há agora, e que depois da revolução industrial, e de 
várias formas adquiridas pelo ser humano, trouxe um grande crescimento 
das mudanças climáticas do aquecimento global. Então como pro� ssional 
da biologia, é necessário entender que a ciência está aliada a realidade, sen
do um de seus juramentos a defesa da vida em suas diversas formas. 
A questão da biodiversidade está totalmente ligada às mudanças climáti-
cas, sendo que as diversas formas de vida do planeta, precisa de um clima 
ótimo para se distribuir, crescer e se reproduzir, onde modi� cações, altera 
os ciclos biológicos. Nós biólogos temos esse conhecimento de como atu-
ar na dinâmica de tudo o que tá acontecendo no planeta. Onde participações 
em locais de tomada de decisões, audiências e na defesa de pautas ambien-
tais, trazem um bom resultado do nosso conhecimento para a sociedade.

PETBio UFMA: Quais são os conselhos que você daria aos jovens mo-
tivado a enfrentar os desa� os ambientais e sociais do nosso tempo?

Karina Costa: O conselho que eu dou é não desistir de agir, independente 
de discursos que desanimam. O ex presidente Barack Obama cita, que nós so-

mos a primeira geração que sente os efeitos das mudanças climáticas, onde te-
mos o papel de combatê-la. E quando trazemos isso para o dia-a-dia, se tem 
a pressão da responsabilidade quanto a isto. O que eu diria para os jovens, 
que é até o discurso da Greta � unberg , que é uma ativista sueca de 16 anos 
e idealizadora da greve pelo clima, é que se eles não estão fazendo o papel de-
les, a gente tem que fazer o nosso papel. Esse é o nosso tempo de jovem e de 
entender dos assuntos, portanto não é só ir para as ruas gritar ou ser ativista 
em redes sociais, mas é realmente ocupar espaços que são nossos por direito.

PETBio UFMA: Por � m, existiu alguma iniciativa ecológica local que cha-
mou sua atenção durante suas viagens?

Karina Costa: Sim com certezanm, pois todos os lugares que eu vou, sempre 
procuro conhecer projetos ou iniciativas, para tentar entender como que as pes-
soas estão atuando frente aos maiores problemas locais e globais, e como isso os 
afeta. O que me chamou bastante atenção, foi que na viagem para Irlanda, onde 
conheci as ilhas de Aran, que tem uma população descendente do povo celta que 
ainda falam a língua local que é o gálico, possuem uma cooperativa de energia, que 
tentam fazer toda a matriz energética dentro da Ilha. Apesar de não ter muito sol e 
está no inverno, eles usam a energia solar para captar energia para locais, onde as 
pessoas irão conhecer. Além disso, estudam uma forma de mudar toda a matriz 
do carro, para que se não consuma mais combustíveis fósseis. E como é uma ilha 
isolada, é mais fácil ver efeitos, sendo uma iniciativa bem legal. Outro que me cha-
mou atenção, foi um programa nos Estados Unidos, onde conheci uma bióloga 
que tem um projeto de trazer mais meninas para a ciência, para que elas tenham 
interesse no futuro, de começar projetos relacionados a como inserir a mulher 
na ciência, além de combater problemas globais, como as mudanças climáticas. 
Foram os projetos que me marcaram, sendo um dos meus objetivos a criação 
de um projeto local, inspirado em todos os projetos e lugares que eu já conheci.
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Sendo considerado o mais antigo fóssil do 
táxon1 das aves, o Archaeopteryx foi um réptil 
emplumado de pequeno porte que possuía tanto 

características de ave quanto de réptil. O primeiro fóssil 
de Archaeopteryx foi descoberto em 1861 e, apesar de 
ser amplamente aceito que as aves derivam da linhagem 
dos terópodes2, a questão da origem do voo continua 
sendo um motivo de debate até os dias de hoje, onde 
tradicionalmente existem dois cenários opostos.

A hipótese arborícola defende que os ancestrais 
das aves começaram a voar escalando em árvores altas, 
pulando de galho em galho e planando com ajuda de penas 
rudimentares. Apesar de ser bastante intuitiva, essa hipótese 
se choca com o fato de o Archaeopteryx e seus parentes 
não possuírem adaptações arborícolas, como patas para 
empoleirar, e que as árvores do ambiente em que esses 
animais viveram não passavam de alguns metros de altura.

Em contrapartida, a hipótese cursora defende 
que pequenos dinossauros corriam pelo chão e estendiam 
os braços para equilibrar-se, onde nesse impulso davam 
pequenos saltos no ar que podiam ser úteis tanto para pegar 
insetos como para fugir de predadores. Essa hipótese é 
sustentada pelo fato de que os ancestrais imediatos das aves 
eram terópodes terrestres que possuíam traços necessários 
para altas velocidades de decolagem, como o tamanho 
reduzido, agilidade, constituição leve, locomoção bípede 
e pernas compridas que os tornavam bons corredores.

O gênero de dinossauro Caudipteryx pode 
nos esclarecer um pouco mais sobre a origem do voo 
das aves, pois representa o táxon mais basal, dentre 
os dinossauros que não voam, a possuir membros 
anteriores emplumados, quase considerados como 
proto-asas. Além disso, o Caudipteryx faz parte de 
um grupo derivado dos Maniraptora, sendo este 
considerado um clado3 no qual as aves e dinossauros 
emplumados estão incluídos, como o Archaeopteryx.

Pesquisadores do Departamento de 
Engenharia Mecânica da Tsinghua University, na China, 
realizaram uma série de simulações de corrida, em 
diferentes velocidades, a partir de dois modelos. Um 

modelo robótico em tamanho real, a partir de registros 
fósseis do Caudipteryx, e um avestruz semi-adulto, 
semelhante em massa corporal ao Caudipteryx, no qual 
um dispositivo foi � xado às costas e quatro membros 
emplumados, de diferentes tamanhos, foram acoplados 
a ele com objetivo de investigar efeitos aerodinâmicos, 
assim como respostas do corpo e das asas nas corridas.

Os experimentos com o avestruz e com o modelo 
robótico indicam que a vibração das asas emplumadas 
eram facilmente induzidas quando a ave corria em 
velocidades altas, considerando a velocidade prevista de 8 
m/s, e sob a hipótese dos dinossauros emplumados terem 
o mesmo comprimento dos membros anteriores. Isso 
sugere que o movimento de bater asas pode ser obtido 
pelas vibrações forçadas durante a locomoção terrestre. 
Outras características como tamanho e disposição das 
penas e o comprimento e largura dos membros também 
in� uenciam nesse resultado, sendo que no avestruz, os 
membros emplumados arti� ciais com o segundo e terceiro 
tamanho apresentaram resultados mais signi� cativos. 

As vibrações forçadas podem representar 
os primeiros estágios na evolução do bater de asas dos 
membros dianteiros dos terópodes alados. Isso sugere que 
este comportamento evoluiu em terópodes não voadores 
há muito tempo, antes de poderem voar ativamente. Nesse 
caso, a origem do traço de voo das aves deve estar em um 
processo completamente natural de locomoção ativa no solo.

 Provavelmente nem a hipótese arborícola 
e nem a cursora estão corretas em sua forma extrema. 
É mais provável que os ancestrais das aves usaram uma 
combinação de decolagem do solo a partir de corridas e 
aproveitando alturas acessíveis (como colinas, grandes 
pedregulhos ou árvores caídas) para alçar voo. Eles podem 
não ter escalado árvores, mas poderiam ter usado todos os 
objetos disponíveis em sua paisagem para auxiliar o voo.

Ouça o bater das asas
Novos indícios da origem do voo em aves

Glossário
1: Uma unidade taxonômica pertencente a um nível de um 
sistema de classi� cação cientí� ca de seres vivos.
2: Uma subordem de dinossauros bípedes, na qual as aves 
estão inclusas.
3: Um grupo de organismos originados de um único an-
cestral comum exclusivo.
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Esconde-esconde da Treponema pallidum
Gabrielle Silva Neves

Roberta Neves Alcântara
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

A Treponema pallidum é a bactéria causadora da sí� lis, 
uma doença infecto-contagiosa que provoca lesões na 
pele e nas mucosas, pode ser transmitida pela via sexual 

e durante a gestação. Uma das principais características da sí� lis 
são os períodos de latência que ocorrem justamente em função 
das ações que tornam a bactéria capaz de “enganar” o sistema 
imune. Diferente da maioria dos patógenos, o T. pallidum não 
possui sistemas de componentes que medeiam grandes mudanças 
na expressão gênica em resposta a alterações de condições de 
crescimento, mas em contrapartida utiliza algumas estratégias 
para burlar o sistema imunológico do organismo hospedeiro.

Desde que Fleming descobriu o potencial antibiótico 
da penicilina, já foram criados diversos outros possíveis 
tratamentos para as doenças causadas por bactérias. No entanto, 
esses microrganismos vêm se modi� cando ao longo da evolução 
e perpetuando sua espécie. A T. pallidum, no decorrer de sua 
existência, adquiriu a capacidade de se “esconder” do sistema imune 
de seu hospedeiro utilizando diversas táticas. Seja pela mudança 
em suas proteínas de membranas, o que faz com que os macrófagos 
e as células dendríticas não a reconheçam como invasora, e assim 
ela se dissemina sem haver uma resposta imunológica efetiva. Ou, 
seja pela façanha de se ocultar entre os folículos pilosos e alguns 
nervos durante seu estado de latência. Considerando todas essas 
cartas na manga, essa fujona é classi� cada como um patógeno 
furtivo, pois ela possui a capacidade de evitar as reações imunes 
inatas de seu hospedeiro. 

Sua capacidade de se camu� ar ocorre graças à sua 
frágil membrana plasmática carente de lipopolissacarídeo (LPS), 
glicolipídio pró-in� amatório encontrado em bactérias Gram-
negativas, assim não induz uma resposta de reconhecimento no 
sistema imune do hospedeiro. Mesmo que o T. pallidum expresse 
numerosas lipoproteínas capazes de ativar macrófagos e células 
dendríticas (DCs) através de vias de sinalização dependentes do 
receptor Toll-like (TLR), uma classe de receptores localizados 
na membrana plasmática relacionados à imunidade inata. Elas 
se concentram predominantemente abaixo da superfície da 
pele ou mucosa. Segundo Radolf 2017, a escassez de patógenos 
expostos à superfície de Padrões Moleculares Associados a 
Patógenos (PAMPs) permite que a bactéria sofra repetidas crises 
de disseminação que são mal detectadas pela imunidade inata 
e também explica a falta de sintomas in� amatórios sistêmicos 
característicos da doença.

Apesar de todas as estratégias da bactéria, o sistema 
imunológico não � ca totalmente passivo, os fagolisossomos 
representam um ponto de virada na batalha entre hospedeiro 
e patógeno. As células do sistema imune possuem anticorpos 
capazes de promover a internalização, morte e degradação 
das espiroquetas. Esta batalha entre patógeno e hospedeiro se 
torna uma faca de dois gumes pois, quando o T. pallidum libera 
lipopeptídeos para ligar-se a TLR’s que revestem o interior do 
fagossoma, ocorre uma resposta in� amatória que resulta em dano 
tecidual que dá origem às manifestações clínicas. Ao passo que 
as espiroquetas se replicam nos tecidos provocam um in� ltrado 
de células in� amatórias constituído por macrófagos, linfócitos T 
CD4+ e CD8+, e células plasmáticas, acompanhadas por vários 
graus de inchaço e proliferação de células endoteliais. A produção 
e ativação local  de IFN-y (glicoproteína envolvida na regulação 
das respostas imunológicas e in� amatórias) por células T CD4+ 
e CD8+ elevam a capacidade dos macrófagos de internalizar 
e degradar as espiroquetas, entretanto, também reforça a sua 
produção de potencial prejudicial para os tecidos.

A capacidade desta bactéria em burlar o sistema 
imune, demonstra a complexidade de mecanismos que os 
microrganismos patogênicos possuem para encontrar novas 
estratégias de sobrevivência frente às adversidades que surgem 
ao longo de sua existência. Do ponto de vista ecológico, essas 
habilidades são de grande importância para a perpetuação dessas 
espécies, porém considerando a importância desses organismos 
para a saúde humana entender estes mecanismos de defesa são 
fundamentais para de� nir estratégias e� cazes de tratamento. 

Figura 1: Bactéria do Filo Espirocheates 
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O Prof. Dr. Jorge Luiz Silva Nunes graduou-se em 
Ciências Biológicas na Universidade Federal do 
Maranhão - UFMA, onde realizou pesquisas sobre 

raias com o uso de ferramentas estatísticas, resultando na 
monogra� a: “Dimor� smo sexual e tendência alométrica em 
Urotrygon microphthalmum Delsman, 1941”, orientado pelo 
Prof. Dr. Nivaldo Magalhães Piorski. Tornou-se mestre em 
2003 pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, com 
apoio do Instituto de  Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 
da Marinha do Brasil. Na ocasião, estudou a colonização 
da meiofauna em substratos arti� ciais, desenvolvendo a 
dissertação: “Colonização da meiofauna em ambientes algal e 
mimético no infralitoral da Ilha de Cabo Frio, Arraial do Cabo 
- RJ, Brasil”, orientado pelos Profa. Dra. Verônica Gomes da 
Fonseca Genevois e Prof. Dr. Ricardo Coutinho. Já em 2008, 
quali� cou-se doutor pela UFPE, com estudos de variação 
morfológica e ecomorfológica de duas famílias típicas de peixes 
recifais, com a tese: “Morfometria geométrica e ecomorfologia 
de Labridae e Pomacentridae do Nordeste do Brasil”, orientado 
pela Profa. Dra. Maria Elisabeth Araújo.

Iniciou sua docência ainda na graduação, 
ministrando aulas de Biologia para o ensino médio. Ao terminar 
seu mestrado, retornou ao Maranhão e voltou a lecionar, 
mas para o ensino superior, como professor das disciplinas 
de Oceanogra� a e Biologia Marinha, do curso de Ciências 
Biológicas na Universidade Ceuma. Durante o seu doutorado, 
foi aprovado como professor de Zoologia de Invertebrados da 
UFMA, campus Chapadinha. Em 2015, foi transferido para 
o campus Dom Delgado, em São Luís, e, desde então, atua 
no Departamento de Oceanogra� a e Limnologia - DEOLI. 
Atualmente, ministra a disciplina de Vertebrados Aquáticos no 
DEOLI, sob o cargo de professor associado II da UFMA, além 
de ser professor produtividade FAPEMA. Ademais, atua como 
diretor voluntário do 13º Grupo Escoteiro do Mar Norberto 
Pedrosa e Conselheiro Cientí� co no Projeto Orla Viva. 

 Sua linha de pesquisa abrange as áreas de 
ecomorfologia de peixes, biologia de animais marinhos, ecologia 
de animais marinhos, sistemática de peixes e morfometria 
multivariada. Dentre os seus projetos, os principais são: 
Ecologia de Peixes do Golfão Maranhense, onde o objetivo 
é descrever as inúmeras relações ecológicas, como espécies 
invasoras e seus impactos, e as distribuições espacial, dinâmica 

Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou 
o Professor Dr. Jorge Luiz Silva Nunes para 

apresentar um pouco sobre sua linha de pesquisa.

Danrley Moraes Teixeira
Gabrielle Silva Neves

Roberta Neves Alcântara
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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e tró� ca; acidentes causados por organismos aquáticos, 
em que pesquisa-se os acidentes, sobretudo em pescadores 
durante suas atividades laborais; Elasmobrânquios do Litoral 
Amazônico, visando a conservação, através de estudos de 
reprodução, dinâmica tró� ca, morfometria, morfologia, 
� siologia, poluição e contaminação. Além de pesquisa, o 
projeto Acidentes causados por organismos aquáticos realiza 
extensão em comunidades vulneráveis, escolas e unidades de 
gestão municipais. Neste ano, juntamente com uma equipe, 
teve seu trabalho reconhecido ao se classi� car em 24º lugar no 
Top 100 in Ecology (ranking de artigos sobre ecologia mais 
acessados do ano), da Nature, com a pesquisa sobre o uso de 
DNA Barcoding para desvendar comércio ilegal de espécies de 
tubarões ameaçados no Litoral Amazônico.

O professor se diz otimista em relação aos resultados 
de seus projetos, ressaltando a di� culdade na aprovação dos 
mesmos, uma vez que as agências de fomento são limitadas 
devido a real demanda. Uma perspectiva futura sua diz 
respeito à liberação de recursos da Petrobras para o Projeto 
Budiões, do qual o professor faz parte. Esse projeto visa ações 
de conservação e diversidade dos peixes Budiões e conta com 
o apoio do Instituto Nautilus de Pesquisa e Conservação da 
Biodiversidade. Para ele, suas pesquisas são importantes para a 
UFMA, pois formam recursos humanos em temas de relevância 
e de forma atualizada. Por suas participações em congressos de 
nível internacional, o professor Jorge e suas pesquisas atraem 
notoriedade para seu laboratório e para a UFMA.

O  Laboratório  de Organismos Aquáticos - 
LABAQUA é coordenado pelo professor e realiza pesquisas 
em biologia e ecologia de organismos aquáticos e acidentes 
causados por eles. Pelo seu reconhecimento, o LABAQUA 
atrai pesquisadores de todo o mundo, assim como possibilita 
o ingresso de discentes da UFMA em universidades 
internacionais. Ademais, aos interessados, o professor realiza 
um processo seletivo para receber novos estagiários no 
laboratório, e pode ser contatado pelo site labaqua.com.br.

LINHA DE PESQUISA
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Encontro Nordestino de grupos PET 2019

Entre os dias 26 e 29 de abril de 2019, 
ocorreu em Recife, PE, o XVIII Encon-
tro Nordestino de grupos PET - ENE-

PET, com o tema “Compartilhar é resistir!”. Esse evento 
de caráter anual promove a integração entre petianos 
e tutores de todos os estados do nordeste, com o intui-
to de possibilitar a permuta de vivências entre os parti-
cipantes, fortalecendo o programa através da partilha de 
saberes e discussão sobre o futuro do projeto “Programa 
de Educação Tutorial”. O tema do encontro trouxe a ideia 
de resistência do grupo PET, uma vez que o programa 
hoje encontra-se sob constantes ameaças, advindas, so-
bretudo, da atual conjuntura do cenário político atual.

Sediado pela Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), o evento promoveu o encontro de mais de 400 
pessoas vindas de diversas partes do nordeste. Com gran-
de contingente, o PET Biologia UFMA marcou presença 
no evento, representado em sua maioria através dos petia-
nos André Lucas Silva de Castro, Danrley Moraes Teixeira, 
Fabrício Pires Chagas, Greyck Willyan Marques Santos, 
Gabrielle Silva Neves, Juliana Mendes Sousa, Graça Mariel 
Soares Haickel, Ricardo Mendes Gonçalves, Roberta Neves 
Alcântara, Robson Pontes de Oliveira, � aynara Sousa Ma-
cedo, assim como pela tutora Mayara Ingrid Sousa Lima.

Figura 1: Representantes do PET Biologia no XVIII ENEPET.

Esse ano diversos temas importantes foram 
elucidados no ENEPET. Dentre eles, a atitude petiana, 
tanto para com a universidade, a relação entre os parti-
cipantes dos grupos PETs e seus tutores, quanto para 
com  as atividades do projeto interferem em sua saúde 
mental e desenvolvimento acadêmico. Além disso, nos 
Grupos de Discussão/Trabalho e na Assembleia Geral 
houve encaminhamentos e deliberações acerca da polí-
tica de cotas no processo seletivo, organização dos pró-
ximos eventos e melhor planejamento das mobilizações.

Com o intuito de sediar o próximo ENEPET, 
os grupos PETs do Maranhão lançaram sua candidatura. 
Na � gura do representante estadual, Matheus Aquino, do 
PET Conexões de Saberes, de Imperatriz, e também dos 
tutores Mayara Ingrid do PET Bio, Marilda da Conceição 
e Elio de Jesus, dos PETs Conexões de Saberes Espaços 
Sociopedagógicos e Comunidades Populares, respecti-
vamente, apresentaram as propostas, juntamente com o 
auxílio de um vídeo que exibia a potencialidade da Uni-
versidade Federal do Maranhão e do estado de recepcio-
nar o evento, sendo a candidatura aprovada por contraste 
em Assembleia Geral. Para isso, o PET Bio se encontra 
disponível e ansioso para ajudar a sediar o XIX ENEPET.

Por: Danrley Moraes Teixeira e Gabrielle Silva Neves
Curso de Ciências Biológicas - UFMA

Compartilhar é Resistir!

Figura 2: Representantes da Delegação PET UFMA.
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Leopardus wiedii (gato-maracajá) possui 
uma distribuição ampla no Brasil, com 
exceção do Ceará e sul do Rio Grande do 
Sul. Apesar disso, o tamanho populacio-
nal efetivo calculado é de cerca de 4.700 
indivíduos no território brasileiro. Es-
tima-se que nos próximos 15 anos (três 
gerações) deva ocorrer um declínio de 
pelo menos 10% desta população, prin-
cipalmente pela perda e fragmentação de 
habitat relacionadas à expansão agrícola.  

Fonte: Tambako � e Jaguar


