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Conhecida por datações e fósseis que muitos não acreditam serem 
verdadeiros (como um pinguim gigante de 1,6 metro de altura e com 
80 kg)  a Nova Zelândia dá voz aos céus. 
Quando se fala de fóssil e pássaros em uma mesma sentença, o 

ícone mais comentado é o fóssil do Archaeopteryx, o qual apresenta um 
elo evolutivo entre as atuais aves e os dinossauros, sendo um fóssil e tanto. 
Viveu entre 140 milhões e 160 milhões de anos atrás, servindo de base para 
o estudo da evolução das aves.   

Em uma cidade pequena ao norte de Canterbury, Nova Zelândia, 
foi encontrado o mais novo fóssil de um pássaro pelos pesquisadores do 
Museu de Canterbury, o Protodontopteryx ruthae. A ave que foi datada 
como vivente há mais ou menos 62 milhões de anos atrás é considerada uma 
das mais antigas do planeta e carrega traços comuns de espécies da família 
Pelagornithidae como componentes que se assemelhavam com dentes em 
seu bico. Como família pré-histórica, a Pelagornithidae, está relacionada às 
aves-marinhas e seus fósseis se espalham por todos os continentes, sendo 
encontrados em rochas do período Paleoceno e Plioceno-Pleistoceno.

Por mais que os seus ‘‘parentes’’ tivessem um aparato de asas mais 
complexo, em que a envergadura pudesse chegar até 5 metros, essa ave era 
do tamanho de uma gaivota, voava sobre os oceanos em curtas distâncias e 
possivelmente teria surgido no Sul e não no Norte como as outras espécies 
da família Pelagornithidae. 

Acredita-se que há 62 milhões de anos o clima da Nova Zelândia 
era diferente do que vemos atualmente, sendo ele propício até para vida de 
tartarugas gigantes. Com isso, a dieta dessa ave era basicamente de peixes, 
caçados e predados por suas estruturas semelhantes a dentes, denominadas 
pelos cientistas como “pseudodentes”.  Em homenagem à sua esposa Ruth, o 
pesquisador e descobridor dessa antiguidade, Leigh Love batizou a espécie 
de Protodontopteryx ruthae. 

O Museu de Canterbury, construído em 1867, está se tornando 
pequeno para esses animais fantásticos. O fóssil ficará em exposição até o 
final do ano. 

 Referências
REDAÇÃO GALILEU; Fóssil de um dos pássaros mais antigos do mundo 
é encontrado na Nova Zelândia disponível em:< https://revistagalileu.
globo.com/Ciencia/noticia/2019/09/fossil-de-um-dos-passaros-mais-
antigos-do-mundo-e-encontrado-na-nova-zelandia.html > de 19 SET 
2019. Acessado em 23/09/2019

	Dos céus de Waipara para o mundo: 
a descoberta de um pássaro nem 
tão novo assim

Caros leitores,
O PET Biologia apresenta a toda comunidade a 49º Edição 
do Boletim PETBio, que traz no artigo principal uma dis-
cussão sobre os caminhos trilhados pela ciência em busca 
de respostas para o povoamento humano das Américas. Já 
nos ensaios científicos, vamos nos impressionar com os vá-
rios exemplos de adaptações, já parou para pensar como vi-
vem organismos em temperaturas abaixo de OºC, ou como 
os tubarões utilizam outros sentidos sensoriais para conse-
guirem realizar uma boa caçada, ou ainda as mais variadas 
adaptações das flores aos seus polinizadores. Além disso, 
você verá como as ações humanas impactam o ambiente, por 
exemplo com o uso exacerbado de agrotóxicos ou o gran-
de vilão da sociedade moderna, aquele plástico que já che-
gou até no Ártico. Será se uma bactéria pode remediar essa 
situação? Confira também as linhas de pesquisa da Profa. 
Ma. Maria Patrícia Lima de Brito, Instituto Federal do Ma-
ranhão e petiana egressa do Curso de Ciências Biológicas da 
UFMA. E para finalizar, vamos colocar o pé na estrada com 
o PET Biologia para conhecer um pouco mais sobre o En-
contro Nacional dos grupos PETs, que reuniu estudantes e 
professores de todo o Brasil nas diferentes áreas do conhe-
cimento. Aproveite a leitura e amplie seus conhecimentos!!!

Boa Leitura,
Profª Drª Mayara Ingrid Sousa Lima

Tutora do PET Biologia

   
 NOTÍCIA
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O termo “vespa” é designável a uma grande diversidade de insetos da 
Ordem Hymenoptera, distribuídos em muitas famílias da mesma. 
Estas se encontram, por sua vez, encaixadas tanto na superfamília 

Apoidea, junto às famílias de abelhas; como também na superfamília 
Vespoidea, a qual engloba muitos desses himenópteros dos mais comumente 
conhecidos. São exemplos deste último caso, os temidos “marimbondos” 
sendo esses, frequentemente, representantes da família Vespidae, que será 
aqui tratada. 
 De forma geral, as vespas pertencentes à referida família constituem 
um grupo de organismos comuns e facilmente notáveis no Neotrópico³, no 
qual desempenham importantes interações ecológicas, desde a predação 
de larvas e insetos menores até coleta de néctar e pólen, atuando, assim, de 
forma decisiva para o equilíbrio trófico das comunidades. 
 Esses insetos apresentam quatro estágios de desenvolvimento, isto 
é: ovo, larva, pupa e imago (adulto). Atuam tanto na construção como na 
usurpação de ninhos e exercendo também a ocupação de cavidades pré-
existentes no ambiente. Enquanto propriedades de espécies sociais, alguns 
desses ninhos se constituem de complexas estruturas, nas quais podem ser 
encontrados milhares de indivíduos (Figura 1); podendo ser fabricadas a 
partir do barro (Figura 2) ou de fibras vegetais trituradas (Figura 3), com 
composição e arquitetura características de cada espécie construtora. 
 Quanto à classificação e filogenia interna, Vespidae é subdividido 
em seis subfamílias, incluindo Euparagiinae, Masarinae, Eumeninae, 
Stenogastrinae, Polistinae e Vespinae. No Brasil, os vespídeos se encontram 
representados pelos masaríneos, eumeníneos e polistíneos. Tanto a família 

quanto as subfamílias são monofiléticas4, sendo que as três primeiras 
subfamílias citadas incluem desde espécies solitárias até primitivamente 
sociais (ou seja, havendo um compartilhamento de ninho sem a presença de 
operárias5), enquanto as três últimas apresentam a eussocialidade6. 
 Contudo, é preciso dizer que, mesmo a eussocialidade compartilhada 
entre Stenogastrinae, Polistinae e Vespinae, apresenta uma natureza 
gradativa, onde as vespas estenogastríneas a executam de forma facultativa 
ou temporária, enquanto Polistinae e Vespinae apresentam espécies 
permanentemente eussociais, com esta última se diferenciando, ainda, por 
castas morfologicamente bem definidas. De forma grosseira, o resultado é a 
configuração filogenética para Vespidae apresentada na Figura 4.
 Embora muito conhecidos por sua agressividade e evitados por 
suas dolorosas ferroadas os vespídeos sociais contribuem para o controle 
biológico natural de diversas pragas que ocorrem em agroecossistemas, 
incluindo, por exemplo, larvas do “bicho mineiro” (Perileucoptera coffeella, 
Lepidoptera, praga do cafeeiro) e de Calyptocephala brevicornis (Coleoptera, 
praga do dendezeiro).
 Em conclusão, assume-se, portanto, os vespídeos como constituintes 
de um grupo de evidente relevância funcional, visto que se caracterizam por 
uma natureza comportamental que os leva a desempenhar serviços tanto de 
importância ecológica (como predação e polinização, por exemplo) como 
antrópica (controle biológica) e recebendo destaque, também, como um 
grupo paradigmático no que se refere aos estudos de evolução da socialidade, 
visto que a gradação deste comportamento nas subfamílias, fornece bases 
para o entendimento de seu surgimento e mudanças até o presente momento.

Glossário
1: estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos, baseado 
em análises de matrizes de dados morfológicos, anatômicos, 
comportamentais ou de sequências moleculares. 
2: referente às vespas constituintes da família Vespidae.
3: região biogeográfica constituída pelo sul da América do Norte, 
América Central (continental e insular) e América do Sul. 
4: referente a um grupo taxonômico dotado de monofilia, isto é, que 
inclua o ancestral e todos os taxa descendentes do mesmo.
5: referente à classificação, quanto aos insetos sociais, conferida às fêmeas 
que, incapazes da ovipostura, atuam na construção, aprovisionamento e 
defesa dos ninhos. 
6: referente ao mais alto grau de organização social dos animais presente 
nas sociedades mais complexas, caracterizada por: sobreposição de 
gerações em um mesmo ninho, cuidado cooperativo com a prole e 
divisão de tarefas (reprodutores e operários).
 
Referências
ANDENA, Sergio Ricardo. Análise filogenética de alguns gêneros de 
vespas sociais Neotropicais (Hymenoptera, Vespidae, Epiponini). 
2007. Tese de Doutorado. tese]. São Paulo (SP): Universidade de São 
Paulo.

CARPENTER, JAMES M.; MARQUES, OTON MEIRA. Contribuição 
ao estudo dos vespídeos do Brasil. Universidade Federal da Bahia, 
Departamento de Fitotecnia, Bahia, CD-ROM, 147p, 2001.

SHARKEY, Michael J. et al. Introducción a los Hymenoptera de la 
Región Neotropical. Univ. Nacional de Colombia, 2006.

SOMAVILLA, Alexandre; KÖHLER, Andreas; HERMES, Marcel 
Gustavo. Contribuição aos estudos dos Vespidae ocorrentes no estado 
do Rio Grande do Sul (Insecta, Hymenoptera). Revista Brasileira de 
Biociências, v. 8, n. 3, 2010.

Entre	rainhas	que	governam	os	impérios	das	
florestas,	cetros	são	ferrões

Um ensaio introdutório acerca da biologia, classificação, filogenia¹ e funções biológicas dos vespídeos²
Ronaldo Sousa Veloso 

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Figura 1 Figura 2

Figura 3

Figura 1: Ninho de Apoica sp.; 
Figura 2: Ninho de vespas Eumeninae;
 Figura 3: Ninho de Polistes versicolor (Vespidae, Polistinae, Polistini)

Figura 4: Filogenia interna da família Vespidae

Fonte: Freepick
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Fonte: Freepick

As	bactérias	chegaram!
Como a descoberta e o estudo da bactéria Ideonella 

sakaiensis pode remediar o grande vilão da sociedade 
moderna, o plástico.

Ana Vitória Santos Jorge e Sabrina Torres Soares
Curso de Ciências Biológicas /UFMA - São Luís

A palavra “plástico” vem do grego, plastikós, e significa adequa-
do à moldagem. Em geral, os plásticos são materiais sintéti-
cos obtidos por meio de fenômenos de polimerização1 deri-

vados do petróleo. A partir da segunda fase da Revolução Industrial2, 
a fabricação do plástico transformou a sociedade no século XX. A 
criação desse polímero que garante praticidade, leveza e resistência 
foi uma alternativa cujo uso cresceu consideravelmente em meio às 
necessidades da população na época. O plástico foi empregado como 
um meio de substituir a madeira, o aço, entre outros materiais, e co-
meçou a ser usado para diversos fins, como na indústria têxtil, de ma-
teriais hospitalares etc.

Entretanto, nem tudo são flores. O fato desse material ser 
resistente e demorar muitos anos para se degradar, juntamente com 
a falta de planejamento acerca do destino dos dejetos plásticos, tem 
por consequência o acúmulo desse resíduo na natureza. Estima-se, 
que até 2015, a humanidade produziu 8,3 bilhões de toneladas de lixo 
plástico, e apenas 10% deste foi reciclado. Como efeito, ao redor do 
mundo existe muito deste polímero nos oceanos, que prejudica mui-
tos ecossistemas. Além disso, a parte desse lixo que vai para os aterros 
sanitários também é prejudicial, pois dificulta a decomposição dos 
outros materiais e contamina o meio, afinal, nenhum dos plásticos co-
mumente utilizados   é biodegradável. Como resultado, eles se acumu-
lam, em vez de se decompor, e são um problema ambiental mundial.

Em meio a esse grande desafio moderno, cientistas no Rei-
no Unido, da Universidade de Portsmouth, deram um passo além na 
Ciência, ao estudar uma bactéria que pode “comer” o plástico. A bac-
téria foi detectada pela primeira vez em um centro de reciclagem de 
plástico do tipo PET (polietileno tereftalato), por japoneses do Insti-
tuto de Tecnologia de Kyoto e agora é estudada por cientistas britâni-
cos e americanos. O organismo foi batizado de Ideonella sakaiensis. 
Nasce então uma estrela da reciclagem. Após sua descoberta, experi-
mentos foram realizados e ainda se encontram em fase de teste, com 
expectativas bastante promissoras.

A chave do sucesso dessa bactéria é a combinação de dois 
genes que codificam duas enzimas que processam um tipo de plástico, 
o PET. As duas enzimas foram denominadas de PET-ase e MHET-hi-
drolase. Juntas, elas transformam o polímero bem complexo em dois 

monômeros3, que são o etilenoglicol e o ácido tereftálico. São deriva-
dos do petróleo que a Ideonella sakaiensis utiliza como “alimento” e 
fonte de energia, logo, o plástico é degradado. O único problema é que 
o processo leva em torno de 6 semanas para ser concluído e testes es-
tão sendo realizados para alcançar uma ação mais rápida das enzimas. 

  Um ponto importante a destacar é que o PET só foi fabri-
cado em 1941, e, portanto, para que hoje exista um tipo de bactéria 
que consegue degradar este material, ocorreu um processo evolutivo.. 
Estudos comprovam que através desses dois genes as bactérias adqui-
riram uma especificidade pelo PET, e evoluíram em cerca de 70 anos, 
o que, do ponto de vista evolutivo, é considerado rápido. Além disso, 
os dois genes só são capazes de serem ativados em presença do subs-
trato (PET), o que reforça a questão evolutiva nessa bactéria.

     Sendo assim, a mais nova “devoradora” de plásticos 
surge como uma alternativa conjunta à reciclagem para a bior-
remediação. Algumas espécies de fungos também conseguem 
degradar certos tipos de plástico, porém, nada se compara a 
uma bactéria, que possui uma capacidade de reprodução in-
crivelmente rápida e pode ser facilmente manuseada por seres 
humanos para combater e remediar este vilão atual. Se tudo der 
certo, a Ideonella sakaiensis nos ajudará a degradar os plásticos. 
Se não, quando desaparecermos do planeta Terra (talvez por 
causa dos plásticos), não faltará quem se ocupe de limpar nos-
sos resíduos. A natureza sempre encontra uma solução!

Glossário:

1: Reação química que dá origem aos polímeros.
2: Iniciou em 1850 e terminou durante a  Segunda  Guerra Mundial 
(1939 – 1945), envolvendo uma série de desenvolvimentos dentro da 
indústria química, elétrica, de petróleo e de aço.
3: é uma pequena molécula que pode ligar-se a outros  monôme-
ros formando moléculas maiores denominadas polímeros.

Referências
GEYER, R. et al. Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, [s.l.], v. 3, n. 7, p.1700782-1700782, jul. 2017. Ameri-
can Association for the Advancement of Science (AAAS). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1700782.
YOSHIDA, S. et al. A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate). Science, [s.l.], v. 351, n. 6278, p.1196-1199, 10 
mar. 2016. American Association for the Advancement of Science (AAAS). http://dx.doi.org/10.1126/science.aad6359.
AUSTIN, H. P. et al. Characterization and engineering of a plastic-degrading aromatic polyesterase. Proceedings Of The National Academy 
Of Sciences, [s.l.], v. 115, n. 19, p.4350-4357, 17 abr. 2018. Proceedings of the National Academy of Sciences. http://dx.doi.org/10.1073/
pnas.1718804115.
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Cuidado,	o	tubarão	vai	te	pegar!
Adaptações de tubarões em ambientes onde apenas os 

cinco sentidos não lhes são suficientes para sua caçada.
Gabrielle Silva Neves

Curso de Ciências Biológicas /UFMA - São Luís

Vivendo no nosso planeta a cerca de 400 milhões de anos, os tubarões 

se tornaram um dos predadores mais versáteis dos oceanos. Ao longo 

desses milhares de anos de adaptações que esses animais possivelmente 

passaram, eles desenvolveram estruturas capazes de auxiliá-los em sua caçada, 

como por exemplo, as Ampolas de Lorenzini.

O sistema sensorial desses animais é formado por algumas estruturas 

que podem ser encontradas em algumas partes da cabeça dos tubarões, sendo 

vistas, principalmente, ao redor da boca. A partir dos poros presentes na pele 

do animal são originados tubos não ramificados que correm por debaixo da pele 

paralelamente e vão até as Ampolas de Lorenzini, que são os órgãos sensoriais, 

e desses partem nervos que vão até a região cerebral do animal. Essas estruturas 

são pequenas e são encontradas em grandes quantidades na cabeça dos tubarões, 

podendo variar a quantidade entre espécies e indivíduos de acordo com seu 

tamanho, idade e outros fatores.

Além dos tubarões, as quimeras, peixes também pertencentes à classe 

dos Chondrichthyes (grupo dos peixes cartilaginosos), possuem Ampolas 

de Lorenzini, bem como outras características em comum com os temidos 

predadores dos oceanos, como por exemplo, as fendas branquiais e a presença de 

cláspers¹ em machos. Atualmente, as quimeras vivem nas regiões mais profundas 

dos oceanos e a diversidade de espécies desse grupo já não é tão grande. O 

estudo em quimeras poderá auxiliar para o entendimento de como surgiu 

evolutivamente esses eletrorreceptores, visto que ancestrais comuns  desses   
grupos provavelmente já os possuíam.

 

As Ampolas de Lorenzini conferem habilidades sensoriais para esses 

animais mesmo quando lhes faltam outras opções, como a visão ou o olfato, por 

exemplo. Por sua grande distribuição nos oceanos, os tubarões são encontrados 

por toda a zona pelágica², até mesmo nas zonas abissais, que são áreas onde 

a escuridão domina, e visualizar a sua presa não é uma tarefa fácil para esses 

predadores. O que torna importante apresentar características que possibilitem 

sentir a presença de sua caça. As Ampolas de Lorenzini respondem a variações 

de características de seu habitat, como a pressão, a salinidade, a temperatura e 

os campos elétricos. Dentre todos os animais, os tubarões são os mais sensíveis 

à eletricidade, podendo sentir variações muito pequenas, no alcance de até 15 

bilionésimos de 1 volt.

Alguns animais aquáticos são capazes de emitir um campo elétrico, 

para que, quando algum outro animal passe por esse campo e o distorça, ele 

sinta a presença de sua presa e sua localização. No entanto, os elasmobrânquios, 

grupo que inclui as raias e os tubarões, não possuem órgãos com a capacidade de 

emitir esse tipo de campo, somente captar o campo gerado por outros peixes. O 

que ocorre nesse caso é que forma uma tensão na interface gerada pela diferença 

de salinidade entre o corpo desse animal próximo ao tubarão e a água do mar, 

o que acaba por gerar uma fraca emissão de campo elétrico a partir das trocas 

feitas pelas guelras³ desse peixe. Esses campos elétricos que são formados sofrem 

poucas ou raras mudanças, sendo esses os campos que as Ampolas de Lorenzini 

são capazes de perceber.

Com a descoberta da verdadeira função dessas estruturas, projetos 

relacionados à pesca fomentados por universidades e ONGs são desenvolvidos 

com o objetivo de evitar que tubarões sejam atraídos pelos campos elétricos 

gerados por peixes que estão em redes de arrasto ou espinhel4, por exemplo. Os 

“repelentes magnéticos” criados pelos pesquisadores têm como finalidade evitar 

que os tubarões sejam atraídos e que dessa forma não haja pesca incidental 

dessas espécies, visto que muitas delas estão na lista de espécies ameaçadas da 

IUCN. Dessa maneira, a pesca auxilia na conservação dessas espécies que já se 

encontram em categorias de ameaça, além de contribuir para a manutenção das 

relações ecológicas que ocorrem no ambiente marinho. 

Figura 2: Ilustração didática de Ampolas de Lorenzini - FONTE: 
Aprendendo Fisiologia

Figura 1: Quimera - Fonte: Bioflagrantes

Glossário
1- Cláspers: órgãos que auxiliam os machos na cópula.
2- Pelágica: é a região de mar aberto, acima da região bentônica (fundo 
dos oceanos).
3- Guelras: órgãos de respiração de alguns animais aquáticos.
4- Espinhel: aparelho utilizado para pesca passiva, em que se atrai a presa 
utilizando iscas. 

Referências:
A. J. Kalmijn. The electric sense of sharks and rays. Journal of Experimental Biology, vol. 55, págs. 371-383, 1971.  
Fields, R. D., Bullock, T. H., & Lange, G. D. 1993. Ampullary Sense Organs, Peripheral, Central and Behavioral Electroreception in Chimeras (Hydrolagus, Holocephali, 
Chondrichthyes) (Part 1 of 2). Brain, Behavior and Evolution, v 41, p 269–278.
LEIGH, S. C., PAPASTAMATIOU, Y. P., & GERMAN, D. P. 2018. Seagrass digestion by a notorious “carnivore.” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 
v 285 ed 1886.
O’CONNELL, C. P. et al. Response of juvenile lemon sharks, Negaprion brevirostris, to a magnetic barrier simulating a beach net. Ocean & Coastal Management, v 54, 3 ed, 2011, p 225-230.

Imagem: Personagem do filme Procurando o Nemo
Fonte: ESKIPAPER
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As algas são organismos que possuem uma estrutura 
anatômica e morfológica relativamente simples 
e geralmente são caracterizadas como seres 

eucariotos, fotossintetizantes, uni ou multicelulares; mas 
apresentam, acima de tudo, grande diversidade, de modo 
que estão atualmente distribuídas em diversos ambientes. 
Dentro desse grupo, que não corresponde a nenhuma 
categoria taxonômica formal da classificação biológica, 
existem espécies capazes de sobreviver em condições 
ambientais extremas, como é o caso das algas polares.
 Sendo as regiões polares ambientes que causam 
muito estresse fisiológico a um organismo vivo, as algas 
desenvolveram ao longo do tempo adaptações que 
possibilitam a esses simples protistas sobreviverem a altas 
latitudes, temperaturas abaixo do ponto de congelamento, 
escuridão completa no inverno, iluminação forte e 
contínua no verão e grande salinidade.
 Estas algas extremófilas, especialmente 
diatomáceas, possuem uma fluidez de membrana 
mantida por concentrações aumentadas de ácidos graxos 
poliinsaturados (PUFAs), a inserção das ligações duplas 
são promovidas por enzimas dessaturase. Esse mecanismo 
promove uma embalagem mais frouxa de lipídios e 
diminuição da temperatura de solidificação, desta forma o 
transporte de nutrientes e resíduos metabólicos dentro e 
fora da célula ocorre de modo eficaz. 
 Outro desafio que deve ser superado é o 
congelamento de moléculas e diminuição das taxas de 
catálise¹. Para manter as demandas bioenergéticas da célula 
nessas condições desenvolveram-se técnicas fisiológicas 
e moleculares que dependem de diversas enzimas 
relacionadas com nitrato, amônia e absorção de carbono. 
Recentemente, proteínas ribossômicas também foram 
encontradas de forma significativa em temperaturas mais 
frias. Presume-se que isto ocorre para que se mantenha 
a tradução adequada dentro de uma baixa cinética do 
ambiente.
 As algas também costumam contar com solutos 
e crioproterores compatíveis, que são compostos que 
reduzem o ponto de congelamento intracelular e 
ajudam a manter a cinética enzimática para estabilizar a 
atividade catalítica, como o dimetilsulfoniopropionato 
(DMSP), composto encontrado em alta concentração nas 

comunidades de diatomáceas do gelo, capaz de estabilizar 
enzimas contra a desnaturação induzida pelo frio. 
 As proteínas de ligação do gelo (IBPs) e substâncias 
expoliméricas (EPS) são modificadores extracelulares 
produzidos por microalgas dentro do gelo e excretadas pelas 
células. Esses compostos extracelulares desempenham um 
importante papel, pois possibilitam: inibir o crescimento 
e recristalização do gelo, melhorar a retenção de salmoura 
(solução de água saturada de sal) através de mudanças na 
estrutura do canal do gelo, ajudar a reter sais, aumentar a 
fração de salmoura líquida, e, assim criar micro-hábitats 
dentro do gelo do mar.
 Para sobreviver aos longos períodos de escuridão 
durante o inverno, esses organismos conseguem substituir a 
fotossíntese por outras alternativas como o armazenamento 
de carboidratos que ocorre nas diatomáceas, essas possuem 
moléculas para tal finalidade. As clorofíceas, por sua vez, 
conseguem acumular amido. Algumas algas também são 
capazes de entrar em um estágio de descanso no qual 
ocorrem mudanças mínimas de metabolismo além de 
absorver material orgânico dissolvido, como açúcares e 
amidos para evitar colapso energético.
 Enquanto no inverno as regiões polares passam 
por escuridão contínua, durante o verão ocorre o oposto, 
uma vez que há iluminação forte e também contínua. Em 
resposta a esta condição alguns mecanismos são essenciais, 
como a dissipação de energia em excesso na forma de calor, 
modificações morfológicas que consistem principalmente 
no aumento da espessura da parede celular, diminuição do 
cloroplasto e aparecimento de corpos de lipídeos, a fim de 
reduzir a absorção de luz e consequentemente os danos 
causados pelo excesso de iluminação.
 Existem diversos mecanismos de adaptação das algas 
ao frio que estão em estudo, alguns dos quais pouco há 
conhecimento. As condições ambientais das regiões polares 
limitam de modo significativo a vida nesses lugares, sendo 
por isso classificadas como ambientes extremos. Portanto 
há necessidade de maiores esforços para estudos sobre os 
organismos extremófilos, como as algas, e suas interações 
com outros indivíduos e com o ambiente para garantir sua 
sobrevivência.

Glossário
1: aumento da velocidade de uma reação química provocada por uma substância.
 
Referências:
Lyon, B. R. et al. Polar Microalgae: New Approaches towards Understanding Adaptations to an Extreme and Changing 
Environment. Biology, n. 3, p. 56-80, 2014.
Rocca, N. L. et al. Photosynthesis in extreme environments: responses to different light regimes in the Antarctic alga Koliella 
antarctica. Physiologia Plantarum, Italy, 2014.

A	vida	das	algas	abaixo	de	0°C
Roberta Neves Alcântara 

Curso de Ciências Biológicas /UFMA - São Luís
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									América		ancestral:	
quem	são	nossos	antepassados?		

Um breve passeio pelos tortuosos e controversos cami-
nhos trilhados pela ciência em busca de respostas para o 

povoamento humano das Américas.
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E    ntender onde se originaram os primeiros humanos e 
como estes se dispersaram pelo planeta Terra, são pautas 
que sempre despertaram grande interesse e curiosidade 

principalmente em estudiosos das áreas das ciências natu-
rais, da filosofia e da religião. Contudo, encontrar respostas 
para essas questões tem se mostrado um trabalho árduo e 
marcado por desencontros de informação científica. To-
davia, a hipótese que responde esses questionamentos e é 
atualmente a mais aceita diz que o Homo sapiens (a espécie 
humana moderna) teve origem no sul da África (BAE et al., 
2017). Recentemente, foram descobertos fósseis em um sítio 
arqueológico escavados na região do Marrocos, no continen-
te africano, que datam de aproximadamente 300 mil anos, 
sugerindo que os ancestrais dos humanos modernos seriam 
pelo menos duas vezes mais velhos do que antes se acreditava 
(HUBLIN et al., 2017).
 A evidência fóssil dos antigos moradores da região 
onde hoje se encontra esse sítio arqueológico, retrata que 
estes tinham crânios menos arredondados e mais alongados 
que a caixa craniana dos Homo sapiens modernos, contudo, 
os seus dentes eram semelhantes aos dos humanos mais re-
centes na história evolutiva. Além disso, a partir de reconsti-
tuição facial forense, utilizando ferramentas de computação 
gráfica, os pesquisadores envolvidos nessa descoberta pro-
puseram um modelo cujo se assemelha com a fisionomia 
facial dos humanos modernos (HUBLIN et al., 2017). Até 
essa nova descoberta, os mais antigos registros fósseis do 
Homo sapiens que foram encontrados no continente africano 
datam do final do Pleistoceno Médio (BAE et al., 2017). A 
descoberta de partes de crânio de hominídeos nesse sítio e a 
datação destes, trouxe à tona uma nova perspectiva evolutiva 
para espécie humana. Esse achado somado a diversidade de 
outros fósseis humanos do Pleistoceno encontrados na Áfri-
ca sugerem que variadas populações do clado Homo sapiens 
morfologicamente diferentes viveram no continente africa-
no e que estavam conectadas pelo fluxo gênico esporádico, 
sendo essas os ancestrais do Homo sapiens moderno (SCER-
RI et al., 2018). Este último, em algum momento depois, se 
dispersou e alcançou os locais mais longínquos da Europa, 
Ásia, Austrália e, eventualmente, as Américas. Contudo, o 
momento e a natureza da disseminação dos seres humanos 
modernos na Eurásia continuam sendo objeto de intenso de-
bate (BAE et al., 2017).
 Outro assunto complicado diz respeito a chegada 
dos primeiros hominídeos nas Américas, pois não há uma 
consonância argumentativa entre os estudiosos que buscam 
respostas para essa questão. Desde a primeira hipótese acer-
ca da chegada dos humanos no continente americano, mui-
tos estudos têm sido publicados baseados em novos achados 
que enriquecem ainda mais esse debate, ao passo que conce-
bem um cenário cada vez mais divergente quanto a chegada 
dos humanos ao continente em questão. Mas que hipóteses 
são essas? Com base em que elas foram construídas? Esse ar-
tigo traz uma síntese do que vem sendo discutido ao longo 

dos anos sobre a questão da chegada humana nas Américas. 
A discussão é boa e “dá muito pano pra manga”. Recomendo 
que você se sente confortavelmente e esteja preparado para 
as reviravoltas científicas que objetivam contar a história do 
povoamento humano nas Américas através de análises bio-
lógicas e arqueológicas.

Os ancestrais dos ameríndios 

 O questionamento inicial que impulsiona os deba-
tes acerca da ocupação das Américas é: de onde teriam vin-
do os primeiros Homo sapiens que alcançaram essas terras? 
Sendo a resposta (ou as respostas) a essa pergunta crucial 
para o entendimento da história da ocupação do continente 
americano por populações humanas. Entre os estudiosos do 
assunto é consenso que os ancestrais dos primeiros amerín-
dios1 migraram da Ásia. O debate rumo a esse assentimento 
tem início desde estudos realizados no começo do século XX 
que analisaram esqueletos humanos, propondo o conceito 
de homótipo americano, observando homogeneidade mor-
fológica entre ameríndios, e sugerindo uma origem asiática 
recente para essas populações (HRDLICKA, 1921; HRDLI-
CKA, 1932). Essas semelhanças também foram observadas 
por pesquisadores viajantes que notaram traços correlatos 
entre ameríndios e asiáticos, tais como: cabelo, formato de 
face e olhos (CRAWFORD, 1998). 
 Atualmente, estudos moleculares também apoiam 
a hipótese de que os ameríndios descendam de povos asiá-
ticos. Salzano e colaboradores em 1988, analisaram grupos 
sanguíneos e haptoglobinas2 e sugeriram que os primeiros 
sul americanos descendem de populações da Ásia ou da Po-
linésia. Já em 1991, Black e colaboradores apontaram que po-
pulações amazônicas derivam de povos de origem siberiana, 
uma vez que polimorfismos genéticos do sistema antígeno 
leucocitário humano (HLA) e da imunoglobulina IgG para 
populações dessas regiões mostram semelhanças entre si. 
 A análise comparativa dos haplogrupos3 de DNA 
mitocondrial (mtDNA), classificados como A, B, C e D, de-
monstrou que estes estavam presentes tanto em populações 
ameríndias quanto em populações asiáticas (SCHURR et 
al., 1990; LLAMAS et al., 2016), e diferente de populações 
africanas e europeias que apresentam outros haplogrupos de 
mtDNA. A comparação entre os haplogrupos do cromosso-
mo Y entre populações asiáticas e americanas corrobora com 
a hipótese de ascendência asiática, pois C e Q são os princi-
pais haplogrupos desse cromossomo na população america-
na e também são encontrados dentre os asiáticos (ZEGURA 
et al., 2004). 
 Além desses, muitos outros dados têm fomentado 
a hipótese de que os primeiros habitantes hominídeos das 
Américas sejam descendentes de grupos de Homo sapiens 
vindos da Ásia, o que acaba por causar uma aceitação forte 
por parte da academia, tornando essa afirmativa não mais 
uma hipótese, mas, de certa forma, uma certeza.
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Por consequência, essas semelhanças morfológicas e mole-
culares entre ameríndios e asiáticos são fortes sustentações 
para as rotas de entrada percorridas por populações vindas 
da Ásia para as Américas. 

O povo Clovis: os primeiros americanos?
 Desde os primeiros estudos que buscam descrever a 
odisseia humana por terras americanas o Estreito de Bering 
(Beríngia) tem sido apontado como a principal rota para en-
trada dos primeiros hominídeos no Novo Mundo. Entre 30 
e 11 mil anos atrás, no final do Pleistoceno, o Estreito de Be-
ring era uma faixa de terra contínua, que surgiu devido ao re-
cuo do nível do mar no Último Máximo Glacial (UMG), que 
conectou Ásia a América do Norte (HU et al., 2010; WOOL-
LER et al., 2018). Em meados do século XX foi sugerido que 
os povos que atravessaram a Beríngia em direção a América 
do Norte se estabeleceram no que hoje é a cidade de Clovis, 
no estado do Novo México, surgindo assim a Teoria Clovis 
First (Primeiro Clovis). Essa diz que a cerca de 10.500-11.500 
anos, os primeiros Homo sapiens chegaram, a pé e em uma 
única onda migratória, em solos americanos e que essa che-
gada aconteceu primeiro na América do Norte e em seguida 
esses povos dispersaram-se para as Américas Central e do 
Sul (KELLY e TODD, 1988; MELTZER,1989; LYNCH, 1990)
 Essa teoria foi proposta na década de 1930 por ar-
queólogos norte-americanos baseada na descoberta de sítios 
arqueológicos em Clovis onde muitos aterfatos foram data-
dos a fim de determinar a idade desses sítios e inferir a data 
de chegada dos povos que ali viveram. Dentre esses artefatos, 
os que caracterizam a “cultura Clovis” são ferramentas que 
teriam função na atividade de caça desses povos, sendo essas 
esculpidas em forma de lança (Figura 1) utilizadas na caça 
a mamutes (MELTZER,1989; LYNCH, 1990; BRYAN, 1991; 
STANFORD,1991). Hoje, essa teoria não possui muitos 
adeptos, principalmente frente a descobertas de novos sítios 
arqueológicos nas últimas décadas que possuem artefatos 
que aumentam a expectativa de povoamento do continente 
americano para pelo menos 15.000 anos atrás (DILLEHAY, 
1989; WATERS et al., 2011; JENKINS et al., 2013; COLLINS, 
2014; AIMOLA, 2014; BOËDA et al., 2014). Contudo, alguns 
pesquisadores mais apegados a teoria Clovis first ainda insis-
tem na busca de vestígios que fomentem contra argumenta-
ções às novas teorias que vêm sendo esplanadas.

Figura 1. Pontas Clovis de diversos sítios arqueológicos da Amé-
rica do Norte. Fonte: Clovis technology and settlement in the Ame-
rican Southeast: using biface analysis to evaluate dispersal models 
(Tecnologia e colonização Clovis no sudeste americano: usando 
análise de bifaces para avaliar modelos de dispersão). Smallwood, 
2012.

Um embate de ideias ao longo dos anos

 Apesar da rota de entrada nas Américas pelo Estreito 
de Bering ser bem aceita entre os estudiosos sobre os primeiros 
humanos que aqui chegaram, outros pesquisadores descre-
vem outras possíveis rotas para a entrada no continente. Paul 
Rivet, um etnólogo francês, propôs que os primeiros ameri-
canos derivam de povos que chegaram primeiro na América 
do Sul e que esses teriam vindo da Polinésia. Rivet propôs 
isso baseado na semelhança de crânios encontrados em sítios 
arqueológicos do Equador, Polinésia e Lagoa Santa (em Mi-
nas Gerais) (RIVET, 1957). Contudo, essa teoria é rebatida 
por evidências arqueológicas que informam que a ocupação 
humana na polinésia data de no máximo 3 mil anos atrás 
(KIRCH, 2017). Apesar disso, já foi testada a hipótese de que 
a travessia entre Polinésia e Peru pode ser feita sem dispor de 
tecnologias sofisticadas, uma vez que em 1947 Thor Heyer-
dahl, zoólogo e geólogo norueguês, navegou em uma janga-
da do Peru até as ilhas da Polinésia (HEYERDAHL, 2013).

“o Estreito de Bering era uma faixa 
de terra contínua, que surgiu devi-
do ao recuo do nível do mar no Úl-
timo Máximo Glacial (UMG)”

Boletim PETBio UFMA / nº 49 / Setembro de 2019         11



 Além desses, outros estudos mais recentes foram 
conduzidos utilizando materiais arqueológicos encontrados 
em sítios da América do Sul e apresentam resultados que 
complicam ainda mais o cenário para os defensores da teoria 
Clovis first e outras teorias que sugerem a chegada mais re-
cente do homem nas Américas. Alguns desses estudos foram 
conduzidos pela pesquisadora franco-brasileira Niéde Gui-
don, que foi quem investiu esforços para que a Serra da Ca-
pivara se tonasse um Parque Nacional, garantindo proteção 
para a riqueza científica ali preservada. Guidon 
e sua equipe descobriram vários sítios 
arqueológicos dentre os quais alguns 
enquadram-se dentro da faixa cro-
nológica maior que 15.000 anos 
(LOURDEAU, 2019). 
 O Sítio do Meio, um 
dos sítios arqueológicos do 
Parque Nacional da Serra da 
Capivara foi o primeiro lugar 
onde foram encontrados tes-
temunhos antrópicos anterio-
res aos encontrados em Clovis 
e outros sítios da América do 
Norte (GUIDON e ANDREAT-
TA, 1980). Nas camadas datadas 
entre 17.500 e 15.000 anos, foi en-
contrada uma centena de peças líticas 
lascadas que provavelmente foram feitas por 
humanos (AIMOLA et al., 2014), iniciando assim, um em-
bate contra a primeira teoria de povoamento das Américas. 
Em um trabalho publicado em 2014, Guidon sugere que os 
humanos podem ter chegado as Américas por uma rota di-
reta da África para a América do Sul pelo oceano Atlântico, 
porém não há evidências biológicas nem arqueológicas que 
sustentem bem essa hipótese, a não ser a descoberta de crâ-
nios antigos oriundos de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que 
apresentam  morfologia craniana semelhantes a de  antigas 
populações africanas (NEVES e HUBBE, 2005). Contudo, o 
argumento utilizado para justificar essa semelhança é a pre-
sença de uma morfologia ancestral derivada de indivíduos 
da África ocupando todo o território do Velho Mundo du-
rante o Pleistoceno, com posterior migração para as Améri-
cas através da Beríngia (HUBBE et al., 2011).
 Um outro grupo de estudiosos sobre o assunto pro-
põem que os primeiros hominídeos a migrar para as Améri-
cas não são naturais apenas de território asiático, mas tam-
bém de território europeu, chegando na América do Norte 
cruzando o oceano Atlântico através de suas ilhas localizadas 
em seu extremo norte. A principal evidência arqueológica 
que sustenta essa rota de migração são as semelhanças entre 
as pontas Clovis, encontradas na América do Norte que da-
tam entre 13,4 e 12,7 mil anos (MILLER et al., 2013), com os 
artefatos bifaciais da tradição Solutrense4, existentes na Eu-
ropa entre 25 e 16 mil anos (BRADLEY e STANFORD, 2004; 

STANFORD e  BRADLEY, 2013). Além disso, estudos gené-
ticos também apoiam essa rota migratória, pois foi constata-
da a presença do haplogrupo mitocondrial X em ameríndios 
do nordeste da América do Norte, sendo este haplogrupo 
muito comum na população europeia atual (PEREGO et al., 
2009; OPPENHEIMER et al., 2014). Porém, a presença desse 
haplogrupo mitocondrial em nativos americanos atuais não 
necessariamente corresponde à sua distribuição no passado 
(RASMUSSEN et al., 2015).

 Portanto, fica claro que existem diversos grupos de 
pesquisadores que se dividem em defesa de 

diferentes rotas que grupos de hominíde-
os teriam percorrido para enfim conse-

guirem entrar nas Américas, e com o 
avançar dos estudos sobre o assunto 

o número de possíveis rotas de imi-
gração podem crescer ou alguma 
teoria pode se tornar mais sólida. 
Todavia, em síntese, o pensamen-
to majoritário dos pesquisadores 
da área é de que as evidências bio-

lógicas e arqueológicas até então es-
tudadas apontam para uma origem 

asiática das populações ameríndias 
e sugerem que o Estreito de Bering foi 

a rota de entrada para as Américas usada 
inicialmente por seus ancestrais.

Ondas migratórias
 Se a rota de entrada para as Américas já é um as-
sunto que coleciona diversas contradições, quando se fala 
em número de ondas migratórias para as terras do Novo 
Mundo o cenário não é muito diferente. Esse debate é anti-
go e vem ocorrendo desde o século XIX, onde, de um lado 
haviam pesquisadores que defendiam a homogeneidade das 
populações nativas e, portando, uma única onda migratória, 
e do outro lado pesquisadores em defesa da heterogeneidade 
entre os nativos americanos, sugerindo, assim, que os ame-
ríndios descendem de grupos de hominídeos diferentes, e 
consequentemente mais de uma onda migratória deve ter 
ocorrido para o povoamento das Américas.
 Em 1986, Greenberg e colaboradores publicaram 
um modelo para tratar o número de migrações que podem 
ter ocorrido, e para isso utilizaram dados linguísticos, tra-
ços dentários e polimorfismos de DNA. Essa proposta ficou 
conhecida como Modelo de Três Migrações (MTM), preco-
nizando que três grupos distintos entraram nas Américas, 
sendo eles os ameríndios, esquimós-aleutas e na-dene, onde 
os dois últimos foram frutos migrações restritas ao extremo 
norte da América do Norte. Já na década de 90, um modelo 
de migração única ganhou força entre a comunidade acadê-
mica. Esse modelo utilizou métodos de coalescência a partir 
do sequenciamento de DNA mitocondrial de ameríndios, 
apontando que os haplotipos de mtDNA encontrados apenas

"O Sítio do Meio, um dos 
sítios arqueológicos do Parque 

Nacional da Serra da Capivara foi o 
primeiro lugar onde foram encontrados 
testemunhos antrópicos anteriores aos 
encontrados em Clovis e outros sítios 

da América do Norte (GUIDON e 
ANDREATTA, 1980)."
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em nativos americanos se originaram ao mesmo tempo e es-
tavam distribuídos por todo o continente (SCHURR, 2005).
 Os modelos genéticos propositores de ondas mi-
gratórias para as américas ganharam mais robustez quando 
dados de DNA autossômico foram incorporados. O mode-
lo proposto por Reich e colaboradores (2012) se baseia no 
estudo de DNA autossômico de 163 nativos americanos ad-
vindos de 34 populações espalhadas pelas Américas. Como 
resultado, os pesquisadores propõem uma migração única 
inicial, que ocupou todo o continente, e duas migrações ár-
ticas posteriores, a que gerou os esquimós-aleutas, que tive-
ram 43% do seu DNA oriundo da segunda migração, e a que 
gerou os nadene, que tiveram 10% de seu DNA oriundo da 
terceira migração. Segundo esse modelo, as populações da 
América do Sul se estruturaram logo após a primeira grande 
migração e tiveram pouco fluxo gênico desde então.
 Outras propostas de modelo reúnem não só dados 
genéticos, mas também reinterpretação de dados craniomé-
tricos. Um desses estudos que visam compatibilizar dados 
genéticos com morfológicos foi idealizado e conduzido por 
um grupo de brasileiros e argentinos através de métodos de 
morfometria geométrica. Essas pesquisas propuseram que as 
formas cranianas antiga e recente encontradas nas Américas 
situam-se em um espectro único de variação biológica. Ao 
invés de duas levas distintas, o modelo propõe que a popu-
lação oriunda da Beríngia, era bastante variada, composta 
por gradações entre as morfologias cranianas paleoamerica-
na5 e ameríndia, e que a população nativa americana atual 
manteve essa diversidade morfológica. Sendo a morfologia 
paleoamericana, na verdade, apenas um extremo dessa alta 
diversidade (GONZÁLEZ-JOSÉ et al., 2008; DE AZEVEDO 
et al., 2011, 2017)
 Apesar dos vários modelos propostos para o início 
da ocupação humana nas Américas, um dos mais aceitos 
hoje é o de permanência na Beríngia, esse propõe que na co-
lonização das Américas aconteceu primeiro a ocupação da 
Beríngia por uma população asiática e em seguida houve um 
período de permanência na Beríngia, com ausência de tro-
ca gênica com a população asiática original, explicando tre-
chos exclusivos de DNA na população americana, após esse 
tempo, enfim, houve uma rápida migração pelo continente 
americano após o UMG, quando o recuo das geleiras do ex-
tremo norte da América do Norte permitiu a entrada dessas 
populações nas Américas (TAMM et al., 2007). Portanto, 
apenas uma onda migratória teria acontecido. Todavia, mui-
tos outros modelos de migrações múltiplas e únicas recebem 
atenção, deixando essa questão ainda sem consenso. 
DNA antigo reforça a descendência dos americanos
 Os fósseis de esqueletos humanos, ou parte deles, 
encontrados nas Américas não são muitos. Os mais famo-
sos são dentes encontrados em escavação em sítios na Serra 
da Capivara, no Piauí (GUIDON et al., 2000), O crânio de 
Luzia, escavado em Lagoa Santa, em Minas Gerais (NEVES 
et al., 1999),o de Hoyo Negro, escavado em Yucatan, no Mé-

xico (CHATTERS et al., 2014) e o de Anzick-1, escavado em 
Montana, nos EUA (BECERRA-VALDIVIA et al., 2018), 
contudo, existem alguns outros. As informações fornecidas 
através de análises dos fósseis de esqueletos de humanos 
americanos foram de grande importância para a sustentação 
da teoria de que as primeiras populações humanas a povoa-
rem as Américas vieram da Beríngia. Por outro lado, a ascen-
dência americana é ainda um fato bastante debatido devido 
a dificuldade de agrupar morfologicamente esses esqueletos 
mais antigos (>9 mil anos, os paleoamericanos) com os dos 
nativos modernos, pois, os paleoamericanos exibem crânio 
mais longo, mais estreito e faces menores, mais curtas e mais 
salientes que os americanos nativos posteriores (CHATTERS 
et al., 2014).
 Dos esqueletos fósseis citados anteriormente, o en-
contrado e estudado por Chatters e colaboradores (2014) é 
um crânio com a dentição completa que data entre 13.000 
e 12.000 anos. O pesquisador e sua equipe fizeram a análise 
de haplogrupo de mtDNA antigo extraído de um dos mola-
res do fóssil. O resultado mostrou que o peleoamericano, do 
qual deriva o fóssil analisado, estaria enquadrado no haplo-
tipo D, subgrupo D1, cujo é derivado de linhagem asiática, 
contudo, ocorrendo apenas nas Américas. A hipótese dos 
autores é que esse subgrupo tenha se originado na Beríngia 
após divergência genética com outras populações asiáticas. 
O subhaplogrupo de mtDNA D1 é considerado uma das li-
nhagens fundadoras nas américas (TAMM et al., 2007), pre-
sente em aproximadamente 10,5% dos nativos americanos 
existentes e com frequência de 29% em povos indígenas do 
Chile e Argentina (PEREGO et al., 2010). 
 Dessa forma, a descoberta de um indivíduo do 
subhaplogrupo D1 na América Central estende substancial-
mente a distribuição geográfica do DNA mitocondrial berin-
giano do Pleistoceno. Sugerido que esses paleoamericanos 
sejam responsáveis por uma migração precoce da Beríngia 
para outras regiões das Américas e não uma migração an-
terior de outros lugares da Eurásia. Isso fomenta a hipótese 
de que os paleoamericanos tenham chegado às Américas em 
apenas uma onda migratória e, portanto, derivem de uma 
única população de origem. À luz dessa constatação, as di-
ferenças na morfologia craniofacial entre os nativos ameri-
canos e paleoamericanos são melhor explicadas como mu-
danças evolutivas que ocorreram após a divergência entre os 
beringianos e seus ancestrais siberianos (CHATTERS et al., 
2014).

“A descoberta de um indivíduo do subha-
plogrupo D1 na América Central estende 
substancialmente a distribuição geográ-
fica do DNA mitocondrial beringiano do 

Pleistoceno”
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Empecilhos em explicar a história humana nas Amé-
ricas

 Apesar dos avanços tecnológicos e do engajamento 
de pesquisadores em desvendar os caminhos trilhados pelos 
antepassados dos ameríndios, bem como quais foram esses 
grupos migrantes, muitos empecilhos têm sido encontrados, 
e, talvez por isso, muitas inconsistências. A ausência de da-
dos paleontológicos robustos, como restos mortais comple-
tos fossilizados dos primeiros habitantes das terras america-
nas pode ser um dos principais fatores que dificultam que os 
pesquisadores apresentem uma teoria sem maiores lacunas. 
Contudo, levando em consideração que os primeiros huma-
nos a habitarem as Américas entraram no continente prova-
velmente por terra no Pleistoceno durante períodos frios, as 
chances de encontrar sítios arqueológicos são quase remotas, 
pois estes podem estar agora sob as águas geladas da Beríngia 
(PEDERSEN et al, 2016). 
 Além disso, as datações mais antigas conseguidas em 
sítios do Canadá e dos Estados Unidos não marcam, portan-
to, a entrada do homem no continente, mas apenas a data 

mínima em que chegaram aos locais meridionais que não 
foram afetados pelo último máximo glacial. Mesmo  em  re-
giões  tropicais  que  não foram afetadas diretamente pelas 
glaciações, como o Brasil, as condições climáticas vigentes 
no final do Pleistoceno dificultam a tarefa dos arqueólogos, 
e, somado a isso, fenômenos erosivos decorrentes do clima 
chuvoso que caracterizara a transição entre o Holoceno e o 
Pleistoceno na maior parte do território brasileiro podem ter 
destruído boa parte dos vestígios pleistocênicos desse povos 
antigos (PROUS, 1992). 
 Apesar das controvérsias dos estudos até hoje reali-
zados, as evidências biológicas e arqueológicas que dissertam 
a respeito da ocupação inicial das Américas, apresentam di-
versos níveis de consenso que demonstram o avançado nesse 

sentido. A rota de entrada inicial nas Américas é a temática 
que tem apresentado maior consenso entre os estudiosos do 
assunto, apontando para a Beríngia como a única via de che-
gada de populações asiáticas em terras americanas. Contudo, 
os estudos continuam vislumbrando mais que essa possibi-
lidade. Quem sabe, assim como a ciência, os ancestrais dos 
ameríndios não tomaram tortuosos e controversos caminhos 
para enfim povoar os diversos habitats do grandioso Conti-
nente Americano. 
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Ubirajara Santos Carvalho; Catherine Rios Santos; 
Thauana Oliveira Rabelo; Eduardo Bezerra de Almeida Jr.

Já escutou falar sobre uma casa com o teto no formato de folha? Essa é a 
“casa folha”, um projeto arquitetônico baseado em moradias indígenas 
com a função de criar um espaço completamente sombreado e ventilado 

semelhante às copas das árvores.  Isso demostra que não é de hoje que o 
homem vem se inspirando na natureza. Um exemplo disso foi o arquiteto 
Louis Sullivan que observando a natureza, percebeu como a asa da águia tem 
o formato ideal para sustentar seu voo; que as curvas do rio seguem a corren-
teza da água; que a flor da macieira se abre com o propósito de reprodução, 
concluindo que todos os seres vivos e não-vivos apresentam sua forma de 
acordo com sua função, assim destacou o autor no artigo publicado em 1896 
“A forma segue a função”.
 Estabelecer a relação entre o usuário e o objeto é algo com-
plexo que envolve em grande parte a percepção de quem vai utilizar 
o mesmo. Nos projetos pode-se perguntar sobre os gostos pessoais 
para identificar o que é atraente para o cliente. Na natureza isso ocorre 
por outros meios, como exemplo: as angiospermas formam o grupo 
de plantas mais diverso do planeta e parte disso se deve a co-evolução 
com polinizadores, considerando a flor como meio de atração. Há uma 
imensa variedade de flores que apresentam cores, tamanhos e formas 
distintas (Fig. 1), algumas possuem cheiro agradável e outras nem tan-
to. E isso se relaciona com o design, ao se pensar na forma e na função 
da flor (em que as pétalas e sépalas apresentam diferentes formatos e 
cores para proteger as estruturas reprodutivas e atrair os polinizado-
res).

 
 Mas como é possível em um mesmo ambiente existirem dife-
rentes plantas que apresentam flores brancas com cinco pétalas e flores 
amarelas com três pétalas? O mesmo polinizador visita flores de dife-
rentes plantas em busca de recursos como pólen, néctar, óleo etc e essa 
visita pode ocasionar no cruzamento do pólen de plantas de espécies 
distintas, o que não é viável para a reprodução. Assim, características 
que estabeleceram maior compatibilidade entre as flores e seus visitan-
tes mais frequentes, foram favorecidas ao longo do tempo pela seleção 
natural.
 Atualmente já se conhece que as flores têm adaptações para 
ajudar os animais que podem polinizá-las, como é o caso das orquídeas 
e de algumas espécies da família Fabaceae (família das leguminosas). 
Normalmente essas flores apresentam uma pétala maior e diferencia-
da das outras (conhecida como labelo), com cores e formatos diversos 
para indicar o caminho do néctar. O tamanho do labelo não é apenas 
para chamar a atenção, mas para dar suporte ao pouso do polinizador, 
permitindo que ele fique mais tempo na flor se alimentando, aumen-
tando assim as chances da polinização.
 Um exemplo interessante são as flores dos gêneros Crotalaria 
sp. e Centrosema sp. (Fig. 2 e 3) que apresentam estruturas semelhan-
tes, porém uma flor parece estar de cabeça para baixo em relação a 
outra. Isso é explicado pela forma como o polinizador interage com à 
flor. Na flor da Crotalaria o visitante floral pousa sob as alas e carena, 

coloca a cabeça na base do estandarte, afastando-o até alcançar o néc-
tar, ao realizar esses movimentos desloca a carena que libera as anteras 
e o estigma, que entra em contato com o abdômen do inseto. Nesse 
momento se o polinizador tiver vindo de outra flor da mesma espécie, 
o pólen presente nele passa para o estigma e assim a flor é fecundada. 
Já na Centrosema o polinizador pousa no estandarte, passa por baixo 
da carena, empurrando-a para alcançar o néctar, desse modo expõe 
as estruturas reprodutoras (anteras e estigma) que entram em contato 
com o dorso do visitante, onde o pólen se adere e assim como no caso 
anterior caso ele já carregue pólen esse passa para o estigma, fecundan-
do a flor.
 A forma da flor influencia diretamente no modo como o visi-
tante floral vai interagir com a flor e quais polinizadores vão conseguir 
obter os recursos. E o que a planta ganha com isso? Bom... ela ganha 
uma ajuda para transportar o pólen entre uma flor e outra para que 
haja reprodução. O resultado de tudo isso é o que vemos hoje, uma 
ampla variedade de flores que nos encanta com sua beleza e aroma, mas 
que surgiu de um longo e lento processo, a partir do vínculo criado a 
muito tempo entre o polinizador e a flor.
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A	forma	segue	a	função:	como	o	design	da	flor	
contribui	para	reprodução	das	plantas

Figura 1 - Flores de diferentes cores e formatos (a- Passiflora grandiflora; 
b- Euploca polyphylla; c- Nymphoids sp.; d- Solanum crinitum). Por Luann 

Costa e Bruna Correa

Figura 2: Estruturas florais da Crotalaria 
retusa (a- Estandarte; b- ala e carena). Por 

Luann Costa e Bruna Correa.

Figura 3: Estruturas florais da Centrosema 
brasilianum (a- Estandarte; b- ala e 

carena). Por Luann Costa e Bruna Correa.
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A	necessidade	faz	o	ladrão
Adaptações de felinos silvestres às dificuldades do mundo selvagem 

                                                      Sara Porto de Camargo
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

O fascínio da nossa espécie por felinos é uma reação 
totalmente aceitável, visto que são animais carismáti-
cos, bonitos e muitas vezes com características úni-

cas. Para enfrentarem o mundo selvagem alguns possuem pe-
los maiores, outros são bons corredores ou até mesmo bons 
nadadores contradizendo alguns conhecimentos populares. 
Muitas vezes também são conhecidos pela capacidade de 
utilizarem certas artimanhas para alcançarem seus objetivos, 
dentre elas uma se destaca, o cleptoparasitismo, roubo de ali-
mentos entre espécies, que por sua vez é feito com muita de-
streza. Comportamento esse que não é visto com bons olhos 
por seres humanos. 
 Primeiramente se faz importante entender que tal 
comportamento não está presente somente em representantes 
domésticos mas na família Felidae¹ de modo geral, e outros 
carnívoros também. Portanto todos os gatos são “ladrões”, 
e este muitas vezes pode ser um hábito extremamente 
importante na determinação do tamanho populacional 
destes carnívoros.

 Diversos estudos apontam que esta não é uma 
característica restrita aos felinos e que é um importante fator 
e determinante em suas dinâmicas. Vemos que hienas, leões 
e outros carnívoros utilizam muito esta habilidade quando 
há elevadas taxas de sobreposição de nicho, portanto esta 
característica é muito importante para competidores.

 O cleptoparasitismo traz vantagem de sobrevivência 
quase sempre à espécie mais forte, sendo assim, não basta só 
caçar. Levar o título de predador de topo resulta em intensos 
gastos energéticos com brigas, longas caçadas, esconder seu 
alimento ou até mesmo encontrá-lo, visto que no mundo 
selvagem a comida é sempre do mais forte.

 Para amenizar esses conflitos algumas espécies 

apresentam estratégias de sobrevivência distintas, como levar 
as presas para cima de árvores, muito comum em leopardos, 
caçar animais mais fracos ou doentes, característica 
presente em felinos maiores como onças, leões, tigres, ou 
até mesmo não sobrepondo o horário de caça de grandes 
felinos, adaptação presente em felinos de menor porte como 
guepardos, essas são uma das importantes adaptações que 
proporcionaram estes animais dominarem quase todos os 
continentes.

 De modo geral estes animais serão sempre 
aproveitadores, levando vantagem sobre os menores 
carnívoros, também conhecidos como subordinados², 
sempre que puderem. Comprovando este fato, pesquisadores 
brasileiros constataram que a onça-pintada não seleciona 
horários específicos para atacar o gado doméstico, mas o faz 
de maneira oportunista ao longo de 24 horas, de dia ou de 
noite.

 Diante disso, verifica-se a importância de se 
conservar estas espécies e atentar igualmente para as de 
menor porte, visto que, sofrem não só com problemas 
ambientais ligados às atividades antrópicas, mas possuem 
outros fatores limitantes como sua própria ecologia. Os 
hipercarnívoros³, por exemplo, possuem baixas densidades 
populacionais enquanto os menores felídeos sofrem pressão 
de espécies maiores, além de outros fatores.
 

Portanto, o comportamento ligado ao roubo de 
alimento deve ser visto de modo mais compreensivo, e 
precisamos entender que mesmo nossos gatos domésticos, 
sendo felinos, possuem essa característica ligada à sua 
sobrevivência, além de considerar que ainda carregam uma 
grande bagagem de natureza selvagem.

Glossário

1: família que compõe todas as espécies de felinos.

2: carnívoros que são mais fracos e de tamanho menor relacionado a outros, hierarquicamente inferior.

3: animal cuja dieta é quase exclusivamente composta por carnes.

Referências

BALME, Guy A. et al. Caching reduces kleptoparasitism in a solitary, large felid. Journal of Animal Ecology, v. 86, n. 3, p. 634-644, 
2017.

CAVALCANTI, Sandra Maria Cintra; DE PAULA, Rogério Cunha; GASPARINI-MORATO, Rose Lílian. CONFLITOS COM 
MAMÍFEROS CARNÍVOROS. 2015. V. 01. Editora: ICMBio. Brasília.

DHEER, Arjun et al. Resource partitioning between spotted hyenas (Crocuta crocuta) and lions (Panthera leo). 2016. Tese de 
Doutorado. University of Southampton.

   
   

  E
N

SA
IO

Boletim PETBio UFMA / nº 49 / Setembro de 2019         17



Gabrielle Silva Neves 
Roberta Neves Alcântara

Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

A Professora Ma. Maria Patrícia Lima de Brito é 
graduada em Ciências Biológicas pela Universi-
dade Federal do Maranhão (UFMA). Sob orien-

tação da Profa. Dra. Gilda Vasconcellos de Andrade, 
desenvolveu e foi colaboradora de projetos com Her-
petofauna e ecologia de comunidades. Sua monografia, 
intitulada “Diversidade e densidade de anuros e lagartos 
de serapilheira em mata ciliar no nordeste do Maranhão, 
Brasil”, foi o resultado de uma pesquisa sobre herpeto-
fauna de folhiço em matas ciliares, em 2006. No mes-
trado, começou a enveredar por um campo pelo qual 
possui especial interesse, a ecologia de paisagens. Sua 
dissertação “Subsídios para conservação e planejamento 
territorial da Sub-bacia Zutiua, Maranhão, Brasil” se di-
vidiu em duas partes, em que o primeiro capítulo focou 
em um trabalho de investigação da conformação pai-
sagística da Sub-bacia do rio Zutiua, bacia do Pindaré, 
como subsídio ao planejamento e conservação regional; 
e o segundo, versou sobre os possíveis indicadores am-
bientais para a região do Pindaré no ano de 2012.
 Da sua vivência  no Programa de Educação 
Tutorial (PET), período em que passou por três 
diferentes tutores, relata que foi de importância ímpar, 
pois agregou muito a sua formação como bióloga 
e como ser humano. Durante sua graduação e seu 
mestrado vivenciou experiências diversas com pesquisas 
e consultorias que envolviam trabalho e coleta em 
campo, especialmente de répteis e anfíbios. Dentre suas 
experiências no âmbito da pesquisa, as principais áreas 
em que atuou pode-se evidenciar: Ecologia, Paisagens 
e Educação Ambiental. Após esse período retornou às 
pesquisas, porém mais focadas na linha educacional, na 
gerência e execução de projetos de pesquisa e extensão.

 Atualmente é professora do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico no Instituto Federal do Maranhão 
(Campus São Luís - Centro Histórico), onde também já 
foi Chefe de Departamento de 2012 a 2014 e Diretora de 

Desenvolvimento de Ensino de 2014 a 2016. Além disso 
é autora e colaboradora de projetos em educação, bem 
como, recentemente, finalizou um grupo de PIBIC em 
parceria  com a prof. Ma. Fabricia Brito. Em um de seus 
projetos realizados, um dos alunos investigou o tráfico 
de tartarugas em mídias sociais. Em outro projeto a 
professora orientou um grupo de alunos que pesquisou 
o histórico, as bases, os métodos e as aplicabilidades de 
hortas orgânicas. Atualmente, essa pesquisa é continuada 
por outro aluno do programa vigente; e outro grupo que 
estuda os aspectos da alimentação dos jovens. Dentre 
esses projetos, alguns foram apresentados ano passado 
no Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente 
e no Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e 
Territorial.

 Quanto às suas perspectivas futuras, a professora 
planeja dar continuidade às pesquisas em educação, pois 
fazem parte da sua prática docente; e para o doutorado 
planeja retornar aos estudos de paisagens focando na 
cidade de São Luís - MA.

 Seus projetos de pesquisa e extensão contribuem 
para as instituições no sentido de que aumentam sua 
inserção no espaço social e garantem a execução das 
suas missões nos pilares educacionais. Contudo, cabe 
salientar que a extensão e a pesquisa estão a serviço 
da sociedade: a pesquisadora afirma que não há 
conhecimento, desenvolvimento e progresso sem que 
haja o trabalho e empenho de alunos e pesquisadores. 

 Sendo uma das coordenadoras de um laboratório 
generalista no campus, que é usado para todas as 
atividades de projetos ligados ao meio ambiente, a 
professora informa que há a possibilidade de inserção 
de estagiários em projetos, em especial os projetos 
extensionistas, podendo entrar em contato com a 
mesma através do email mplbrito@yahoo.com.br. 
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou 
a Profa. Ma. Maria Patrícia Lima de Brito 

para nos apresentar um pouco sobre sua linha 
de pesquisa. 

Fonte: Freepick
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Agro	é	tec,	agro	é	pop,	agro	é	tóxico!
Juliana Mendes Sousa

Curso de Ciências Biológicas- UFMA
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Céu azul, grama verde e comidas gostosas. Nada como fazer 
um piquenique com os amigos enquanto aproveita a pai-
sagem. Mas eis que você morde uma maçã crocante e do-

cinha...junto com ela podem estar alguns componentes não tão 
doces assim: os agrotóxicos. Diferente da maçã envenenada do 
clássico conto infantil da Branca de Neve, no entanto, os agrotó-
xicos não são venenos capazes de matar imediatamente quem os 
consome, o que leva muitas pessoas a duvidar dos malefícios des-
sas substâncias. Apesar disso, as consequências de seu uso para a 
saúde humana e para o meio ambiente vão muito além do que uma 
princesinha perdida na floresta poderia imaginar.
 Polêmicas recentes sobre a liberação de novos insumos 
a nível nacional têm levado muitas pessoas a questionarem o seu 
uso. Mas afinal de contas, o que é um agrotóxico? Segundo a Lei 
Federal nº 7.802 de 1989, o termo conceitua “Compostos de subs-
tâncias químicas destinadas ao controle, destruição ou prevenção, 
direta ou indiretamente, de agentes patogênicos para plantas e 
animais úteis e às pessoas”. O potencial incremento na produção 
agrícola ocasionado pela tecnologia dos agrotóxicos de fato gera 
crescimento econômico, sendo o Brasil atualmente um dos prin-
cipais produtores no ramo agropecuário do mundo. Contudo, o 
que causa preocupação em ambientalistas e especialistas em saúde 
pública é a grande fragilidade na fiscalização de suas aplicações e a 
contraditória liberação nacional de produtos proibidos em diversas 
regiões do planeta.
 Para se ter uma ideia da ineficiência do monitoramento 
ambiental em regiões produtoras, um estudo realizado no Mato 
Grosso por Belo et al. (2012) demonstrou que até mesmo a água da 
chuva em áreas de plantio de soja continha resíduos de agrotóxi-
cos. E por falar em água, os organismos que habitam ecossistemas 
aquáticos costumam ser os principais bodes expiatórios de todos 
esses contaminantes. Os pesticidas provocam a falha no cresci-
mento e replicação de protozoários aquáticos e geram alterações 
bioquímicas em girinos, tendo sido demonstrado por Gonçalves 
et al. (2014) que anfíbios de regiões contaminadas tendem a apre-
sentar mais dano no seu material genético que indivíduos de áreas 
preservadas. Já larvas de peixes, como a tilápia, por exemplo, po-
dem apresentar comprometimento no seu desenvolvimento e na 
sua velocidade de natação.
 As comunidades de artrópodes são outras das grandes 
afetadas pelos “queridinhos” da bancada ruralista brasileira, uma 
vez que a dissipação de agrotóxicos no solo pode se dar de modo 
bastante acelerado. As taxas de reprodução e sobrevivência de áca-
ros e colêmbolas¹, por exemplo, apresentaram drásticas reduções 
em estudos conduzidos por Jegede, Owojori e Römbke (2017). 
Mortandade de larvas, contaminação de ovos e prejuízos ao de-
senvolvimento são apenas algumas das consequências para a bio-
diversidade local de insetos e também podem afetar diretamente 
a produção dos alimentos já que entre estes animais pode haver 
espécies polinizadoras, como as abelhas.
 E para aqueles que acreditam que o desequilíbrio nos 
ecossistemas não é prejudicial o suficiente para a sociedade, é im-
portante conhecer os riscos diretos à saúde humana. Um estudo 
realizado por Soares e Porto (2012) constatou que, no período de 
1999 a 2009, foram registrados quase 10 mil casos de intoxicação 

por agrotóxicos em trabalhadores rurais no Nordeste do Brasil. 
Rigotto et al.(2013) também encontraram maior tendência anual 
para óbitos fetais e por neoplasia em populações agrícolas com uso 
intensivo de agrotóxicos quando comparadas a população da agri-
cultura familiar tradicional no Ceará.

 E o veneno também pode estar à sua mesa: amostras de 
frutas coletadas em supermercados por Jardim et al.(2014) conti-
nham resíduos de agrotóxicos, inclusive daqueles não autorizados 
para algumas culturas. Lembra-se da maçã citada no piquenique 
no início do texto? Pois bem, nela, juntamente com tomates e mo-
rangos produzidos no sul do Brasil foi detectada presença de agro-
tóxicos em concentrações acima do Limite Máximo de Resíduos 
(limite de segurança para o consumo). Apesar da carência de es-
tudos sobre efeitos da exposição humana crônica aos agrotóxicos 
uma questão precisa ficar clara: é necessário tomar cuidado com 
aquilo que cultivamos e consumimos, afinal, não é todo dia que 
um príncipe encantado estará disponível para acordar um país do 
envenenamento em massa e do desequilíbrio ambiental.  

Glossário:
1: pequenos artrópodes hexápodes ápteros.
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Roberta Neves Alcântara 
Curso de Ciências Biológicas - UFMA

Figura 1: Representantes do PET UFMA  
no XXIV ENAPET.

Entre os dias 14 a 19 de julho de 2019 ocorreu em Na-
tal-RN, o XXIV Encontro Nacional dos grupos PET - 
ENAPET com o tema “Coesão e União: O PET como 

instrumento de transformação”. Este evento de caráter anual 
tem por objetivo reunir os grupos do Programa de Educação 
Tutorial - PET  de todo o Brasil, tendo como participantes 
petianos, discentes e tutores, que visam a troca de conheci-
mentos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim 
como avaliar a situação dos grupos no atual cenário político.
 Sediado pela Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN), o evento promoveu o encontro de 
mais de 800 pessoas vindas de diversas partes do país. A 
delegação do Maranhão contou com representantes de 
vários grupos PET da Universidade Federal do Mara-
nhão (UFMA), incluindo o PET Biologia representado 
pelos discentes Fabrício Pires Chagas, Glacyane Winnie 
Tavares Moraes, Juliana Rivas Figueiredo Ferreira, Julia-
na Mendes Sousa, Larissa Helena Sousa Baldez Carva-
lho, Ricardo Mendes Gonçalves, Roberta Neves Alcân-
tara, Robson Pontes de Oliveira, Ronaldo Sousa Veloso, 
Ruth Myrian de Moraes e Silva, Thaynara Sousa Mace-
do, assim como pela tutora Mayara Ingrid Sousa Lima.
 O evento proporcionou a realização de grupos de 
discussão e trabalho, em que petianos discentes e tutores 
se reuniram para discutir deliberações que surgiram nos 
eventos regionais, os quais ocorreram no mesmo ano do 
ENAPET 2019, durante o mês de abril, além de demandas 
políticas visando discutir os direitos e deveres dos gru-
pos, e as perspectivas para o futuro do programa. Houve 
ainda realização de oficinas voltadas para variadas áreas 
de conhecimento e apresentações de trabalhos dos gru-
pos PETs, abordando áreas de conhecimento como edu-
cação, ciência e sociedade, proporcionando diálogo e 
troca de ideias entre os participantes do evento, além de 
encontros por atividades em que ocorrem rodas de diá-
logo a respeito de temas ambientais, sociais, políticos etc.
 Entre as várias atividades realizadas pelo PET 
Biologia, houve apresentações de trabalhos desenvolvi-

dos pelo grupo. A petiana Juliana Mendes Sousa apresen-
tou na modalidade oral, o trabalho intitulado “I Ciclo te-
mático: a saúde mental na universidade” que ocorreu em 
março de 2018 e teve como atividades: oficinas, palestra 
motivacional, mesa redonda, roda de conversa e discus-
são. A petiana Roberta Neves Alcântara apresentou na 
modalidade banner o “Café com PET”, atividade realizada 
pelo PET Bio na última terça-feira de cada mês, podendo 
ocorrer em forma de rodas de diálogo, mesa redonda e 
cine PET, com o intuito de promover a interação e troca 
de conhecimentos entre os discentes e docentes da comuni
dade acadêmica e também da comunidade em geral. Entre 
essas atividades ocorreram: a roda de diálogo sobre “O ce-
nário político e os impactos na Ciência brasileira”; o cine 
PET com o documentário “Recife frio”; e várias outras.
 Nos dois últimos dias do evento ocorreu a assem-
bleia, em que houve a discussão de deliberações, além 
de votação de propostas visando a melhoria e o fortale-
cimento dos Programas de Educação Tutorial do Bra-
sil. A assembleia também decidiu que o próximo ENA-
PET será sediado pela Universidade Federal do Paraná 
- UFPR e  pela Universidade Estadual de Maringá - UEM, 
em Curitiba - PR, nos dias 12 a 17 de julho de 2020.

NATAL - RN 

SÃO LUÍS -MA

Encontro	Nacional	dos	grupos	PET	-	ENAPET	2019
Coesão e União: O PET como instrumento de transformação

Fonte: <a href=”https://br.freepik.com
/fotos-vetores-gratis/m

odelo”>M
odelo vetor criado 

por freepik - br.freepik.com
</a>
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Juliana Rivas Figueredo Pereira  
Curso de Ciências Biológicas/UFMA

Sendo considerada uma região como um dos últimos 
ambientes intocados do mundo, o Ártico até então 
relativamente livre da poluição, acaba de receber di-

minutas partículas de plástico junto a neve, e não foi pou-
co! Cientistas ficaram surpreendidos ao encontrar mais de 
10.000 dessas partículas por litro.
 
 De acordo com o estudo realizado no laboratório 
do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha, pesquisadores 
utilizaram apenas uma colher de sobremesa e um frasco 
para coletar amostras de neve das ilhas Svalbard, loca-
lizada no oceano Ártico, na metade do caminho entre a 
Noruega e o Polo Norte. No laboratório perceberam mate-
riais naturais como celulose de plantas e peles de animais, 
mas o que chamou a atenção foi a descoberta de partículas 
de plásticos tão diminutas, que era difícil determinar de 
que localização pertenciam, além de fragmentos de pneus 
de borracha, verniz, tinta e possivelmente fibras sintéticas. 
A cientista Melanie Bergmann relata que esperaria encon-
trar alguma “contaminação”, mas encontrar muitos micro-
plásticos foi um verdadeiro choque.
 
 A cada ano, toneladas de lixo plástico são joga-
dos nos rios e oceanos, onde lentamente se decompõem 
em fragmentos cada vez menores, devido ao movimento 
dos oceanos e aos raios ultravioletas. Estes definidos como 
partículas de menos de 5 milímetros de comprimento, são 
removidos do ar por precipitações, o que leva os pesqui-
sadores a acreditarem que os microplásticos estão sendo 
soprados pelo vento e sendo transportados por longas dis-
tâncias pela atmosfera, através de mecanismos que ainda 
não são compreendidos. O que desperta o surgimento de 
pesquisas sobre os efeitos na saúde em humanos e ani-
mais, já que se origina  a dúvida se estamos inalando ou 
não essas micropartículas. 
 
 Essas descobertas ajudam a colocar em destaque 
o problema do lixo em todo o mundo. A Organização 
das Nações Unidas (ONU) calcula que até hoje, cerca de 

100 milhões de toneladas de plástico tenha sido despeja-
da nos oceanos. É uma notícia triste para as pessoas que 
acreditavam que o extremo norte seria considerado um 
local remoto do planeta. Um funcionário encontrado em 
um centro de trenós no Ártico norueguês afirma: “Isso 
deixa-me incrivelmente triste. Temos plásticos no gelo 
marinho, nos oceanos e em praias, agora se tem na neve”. 
Portanto, não é de hoje que se evidencia a necessidade de 
reavaliarmos nossos atos, pensando em consequências fu-
turas e na preservação do ambiente. É necessário educar 
para se preservar, e assim sobreviver em harmonia com o 
meio ambiente.

Referências:

HARRABIN, Roger. Plastic particle falling out of sky 
with snow in Arctic. BBC Science & Environment, 14 de 
agosto de 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/
news/science-environment-49295051. Acessado em: 
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O	plástico	acaba	de	chegar	no	Ártico
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Mapeando	o	futuro
Robson Pontes de Oliveira

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

As florestas são de grande importância no equilíbrio dos 
ecossistemas e à vida humana, pois promovem a manu-
tenção da biodiversidade, liberam oxigênio para a atmos-

fera, armazenam o dióxido de carbono (CO2), amenizam a tem-
peratura, facilitam a infiltração da água no solo (e, consequente, o 
reabastecimento dos lençóis subterrâneos ou aquíferos), impedem 
a erosão do solo, dentre muitas outras funções benéficas para o 
ambiente e os seres que nele vivem. Todos esses serviços prestados 
pelas florestas só se tornam possíveis quando estas se desenvolvem 
de forma saudável, e o que poucos sabem é que a saúde florestal 
depende, em grande parte, de associações moldadas ao longo do 
tempo evolutivo entre microrganismos e o sistema radicular dos 
vegetais que as compõem.
 Nas raízes de muitas árvores, em ecossistemas florestais 
equilibrados, microrganismos encontram-se em associação 
explorando formas inorgânicas, orgânicas e/ou atmosféricas de 
nutrientes, permitindo que elas se desenvolvam, já que muitos 
desses são elementos necessários para a fotossíntese. Além disso, 
determinam como os vegetais, com as quais estão em associação, 
respondem a concentrações aumentadas de CO2, e regulam 
a atividade respiratória e a diversidade de espécies de outros 
microrganismos no solo, bem como das próprias plantas. 

 Os agrupamentos de microrganismos simbiontes de 
raízes de árvores em sistemas florestais são: fungos micorrízicos 
arbusculares¹, fungos ectomicorrízicos, fungos micorrízicos 
ericoides² e bactérias fixadoras de nitrogênio. As plantas em 
simbiose com fungos micorrízicos arbusculares compreendem 
cerca de 80% de todas as espécies terrestres, e nessa associação as 
plantas são beneficiadas principalmente com a melhor absorção 
de fósforo mineral. Já a associação com fungos ectomicorrízicos 
permite maior absorção de nitrogênio e promove a aceleração 
da fotossíntese quando as concentrações de CO2 são altas. Tão 
importante quanto essas, é a atividade das bactérias N-fixadoras, 
que convertem o nitrogênio atmosférico em formas assimiláveis 
pelas plantas. 

 

 No cenário científico atual há um crescente reconhecimento 
da importância das simbioses radiculares para o funcionamento das 
florestas e do potencial de integrar o status simbiótico aos modelos 
do sistema terrestre que preveem mudanças funcionais na biosfera. 
A preocupação em organizar informações de como se encontram 
distribuídas as associações simbióticas radiculares em ecossistemas 
florestais pelo globo terrestre, tem impulsionado alguns 
pesquisadores a construírem mapas quantitativos, espacialmente 
explícitos, das simbioses radiculares em escala global. 

 Recentemente Steidinger e sua equipe iniciaram esse 
mapeamento, utilizando programas computacionais e informações 
em bancos de dados sobre a diversidade das florestas da Terra 
e cruzaram com muitos outros aspectos importantes para as 
análises, como climáticos e evolutivos. O estudo permitiu observar 
que, as simbioses ectomicorrízicas dominam as florestas nas 
quais climas frios e secos sazonais inibem a decomposição e é a 
forma predominante de simbiose em altas latitudes e elevações. 
Em contraste, as árvores micorrízicas arbusculares dominam 
florestas tropicais quentes e sazonais, porém, ocorrem com 
árvores ectomicorrízicas em biomas temperados nos quais climas 
quentes e úmidos sazonais aumentam a decomposição. Levando 
em consideração a disponibilidade de nitrogênio, os resultados da 
pesquisa sugerem que a limitação desse elemento é maior na zona 
temperada, sendo quase ausentes N-fixadoras em florestas boreais, 
e que as árvores em associação com fixadoras de nitrogênio são 
relativamente mais comuns nos trópicos.

 A elaboração desses mapas tem potencial em ligar 
a biogeografia de características funcionais de simbiontes 
microbianos abaixo do solo com a de suas árvores hospedeiras, 
permitindo assim uma possibilidade de integração assertiva entre o 
status das simbioses e suas implicações funcionais. Iniciativas como 
essa são de grande valia para a conservação dos biomas terrestres, 
pois caracterizar a distribuição global dessas simbioses e identificar 
os fatores que controlam essa distribuição. são essenciais para a 
compreensão do funcionamento presente e futuro dos ecossistemas 
florestais.

Glossário

1: ectomicorrízicos em que as hifas penetram (superficialmente) as células da raiz vegetal e provocam invaginação chamada de arbúsculo, 
local onde há troca de nutrientes.

2: fungos em simbiose com plantas da ordem Ericales.

Referências

STEIDINGER, B. S. et al. Climatic controls of decomposition drive the global biogeography of forest-tree symbioses. Nature, [s.l.], 

v. 569, n. 7756, p.404-408, maio 2019. 

Im
ag

em
 d

e J
az

el
la

 p
or

 P
ix

ab
ay

 
Im

ag
em

 d
e 

D
av

id
 M

ar
k 

po
r P

ix
ab

ay
 

        EN
SA

IO

22          Boletim PETBio UFMA / nº 49/ Setembro de 2019



Im
ag

em
 d

e J
az

el
la

 p
or

 P
ix

ab
ay

 
Im

ag
em

 d
e 

D
av

id
 M

ar
k 

po
r P

ix
ab

ay
 

Figura 1

Figura 1: Crossopetalum gaumeri; Figura 2: Jatropha gaumeri; 
Figura 3: Casearia corymbosa; Figura 4: Morinda yucatanensis.

Figura 2

Figura 3 Figura 4

O uso de vegetais para propósitos medicinais tem sido 
apontado por evidências que datam de 60 mil anos atrás, 
tanto na cultura ocidental como também na oriental. 

Dessa forma, por exemplo, enquanto o cânhamo (Cannabis 
ruderalis) e o acônito (Aconitum napellus) foram citados na 
farmacopeia³ do imperador chinês Shen Nung, entre 3 000 e 2 
730 a. C.; extratos vegetais como o ópio, proveniente da papoula 
(Papaver somniferum), e o óleo de mamona (Ricinus communis), 
foram documentados pelos egípcios por volta de  1 500 a. C., 
demonstrando que a apropriação farmacológica humana das 
plantas não só compareceu em diferentes momentos da História, 
mas também nos diferentes núcleos culturais onde veio a ocorrer. 
 Não é presunçoso afirmar, entretanto, que esse processo 
não se restringiu ao eixo eurasiano, muito enfocado no ensino 
histórico do Ocidente, pois quando o navegador Cristóvão 
Colombo atingiu as Américas em 1492, esse permitiu ao Velho 
Mundo4, o primeiro contato com os riquíssimos universos 
socioculturais ameríndios, dos quais, sem dúvida, faziam 
parte importantes conhecimentos da etnobotânica medicinal. 
Surgidos no contato destes mesmos povos com a exuberância 
das terras americanas, estes conhecimentos, muito felizmente, 
sobreviveram ao impacto da colonização europeia e, hoje, graças 
à sua documentação e estudo, oportunidades de incremento da 
atual indústria farmacêutica. 
 Nesse contexto, um estudo conduzido por Ankli 
et al., publicado em 2002 e sediado em três comunidades 
de descendência maia da Península de Yucatán (México), 
documentou cerca de 360 plantas medicinais e 1 828 relatos 
sobre seus usos, selecionando, então, 48 espécies para avaliação 

em bioensaios referentes às funções medicinais que lhes são 
atribuídas pelos indígenas. Para tanto, extratos das mesmas 
foram submetidos a testes de atividade inibitória contra 
microrganismos escolhidos por seu potencial como agentes 
causais das referidas circunstâncias, incluindo distúrbios 
gastrointestinais, dermatológicos e quadros maláricos, por 
exemplo. 
 Dessa forma, entre alguns dos resultados mais notáveis, 
citam-se a atividade antiprotozoária exibida pelo extrato polar 
de Crossopetalum gaumeri (Figura 1) contra Giardia duodenalis 
(agente etiológico responsável pela giardíase); a atividade 
antibacteriana do extrato apolar da raiz de Jatropha gaumeri 
(Figura 2) contra Bacillus cereus (bactéria patogênica atuante 
em intoxicações alimentares, nas quais pode causar náusea, 
vômito e diarreia); e as atividades dos extratos apolares de C. 
gaumeri, Casearia corymbosa (Figura 3) e das frutas de Morinda 
yucatanensis (Figura 4) contra Staphylococcus epidermidis, um 
patógeno bacteriano formador de biofilmes que dificultam a 
atuação de fármacos antimicrobianos e de células fagocíticas, 
estando presente principalmente em infecções hospitalares. 
 Como conclusão, o estudo se apresenta como uma 
proposição científica de entendimento do uso de determinadas 
plantas pelos indígenas de ascendência maia, ainda que, segundo 
o mesmo, algumas aplicações não possam ser explicadas através 
dos ensaios utilizados, mas por razões de natureza cultural 
relacionadas ao uso. Independente disso, é fato que os maias não 
só como excelentes arquitetos, matemáticos e astrônomos, foram 
responsáveis pelo descobrimento de uma das mais eficientes 
farmacopeias do mundo antigo.

Glossário:
1: refere-se à Etnobotânica, ramo da Botânica que estuda as muitas 
aplicações das plantas pelas sociedades humanas.
2: refere-se à Civilização Maia, cultura ameríndia pré-colombiana que 
vigorou de 2 600 a. C., aproximadamente, até seu colapso definitivo, 
frente ao Império Espanhol, em 1697. Os maias habitaram a região da 
Mesoamérica, principalmente no sul do México, incluindo a Península 
de Yucatán.
3: coleção, catálogo ou repositório de receitas e fórmulas de drogas e 
medicamentos.
4: termo generalizado que define o mundo conhecido pelos europeus no 
século XV, incluindo Europa, Ásia e África.
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Curas	em	quietas	folhas,	por	antigos	
astrônomos,	cultivadas

Um ensaio sobre aplicabilidade atual de conhecimentos etnobotânicos¹ medicinais herdados da antiga Civilização Maia²
Ronaldo Sousa Veloso

Curso de Ciências Biológicas /UFMA - São Luís    
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Foto: lazamed5.tumblr.com
Fonte: Procarnivoros.org.br

 Popularmente chamada de lontra-gigante ou onça-d'água, 
Pteronura brasiliensis,  é um mamífero brasileiro, que vive no Pantanal 
e na bacia do Rio Amazonas. Sua dieta consiste em pequenos vertebra-
dos, como peixes e outros. Essa espécie faz parte do grupo de animais 
que sofrem riscos de extinção, peincipalmente pela destruição do habi-
tat e pelas consequências da poluição da água. calcula-se que essa com-
binação poderá causar até 50% de redução populacional em 20 anos. 
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