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Caros leitores,

O PET Biologia apresenta com muito entusiasmo a edi-
ção comemorativa de número 50 do Boletim PET Bio. 
Nós estamos em festa, pois essa conquista é fruto do ár-
duo trabalho de todos aqueles e aquelas que ajudaram a 
escrever essa história ao longo dos anos, tutoras e tuto-
res, discentes bolsistas, não-bolsistas e voluntários/as, a 
família petiana da Biologia que acredita na importância 
desse projeto para formação acadêmica dos/as nossos/
as estudantes, bem como para divulgar o conhecimen-
to científico. E claro, nossos sinceros agradecimentos a 
todos/as, que além de leitores/as, também contribuem 
como autores/as no boletim. Nessa edição 50, temos a 
honra de apresentar artigos escritos por petianos/as 
egressos/as do PET Biologia, que continuam atuando 
na construção científica, em diversas áreas das Ciências 
Biológicas. Assim, nossa gratidão a Ananda, Mariana, 
Kauê, Leonardo e Tainá por toparem fazer parte dessa 
ideia, e como é bom ver os/as excelentes profissionais 
que vocês se tornaram. Ainda, trazemos uma linda 
entrevista com a Profª Gisele Garcia Azevedo, petiana 
egressa e eterna tutora do PET Bio, que sempre acredi-
tou, lutou e se dedicou por esse programa. Por fim, meus 
agradecimentos pessoais ao Profº Leonardo Dominici 
e toda essa geração incrível de petianos “ovinhos”, “in-
termediários” e “dinos” por continuarem trilhando 
essa linda história e por me permitirem escrever esse 
editorial, como despedida desse maravilhoso e impor-
tante período que estive como tutora do PET Biologia. 

Boa Leitura,
Profª. Dra. Mayara Ingrid Sousa Lima

Tutora egressa (2016-2019)
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou o Profª. Dra. Gisele 
Garcia Azevedo, professora do Departamento de Biologia da 

Universidade Federal do Maranhão, assim como tutora do PET Biologia 
no período de 2005 a 2015, onde orientou diversas iniciativas dentro do 
programa, bem como contribuiu para a formação de inúmeros petianos 
e ajudou a construir um espaço para o crescimento profissional e pessoal 
dos membros do grupo. Em 2007 foi membro da Comissão Científica e 
editorial do Boletim informativo do Pet Biologia.

Ana Jessica Sousa Coelho
Anna Letícia Silva da Costa
Sabrina Torres Soares
Curso de Ciências Biológicas/ UFMA - São Luís

A Profª. Drª. Gisele Garcia Azevedo é graduada em Ciências Biológicas,  mestre em Entomologia pela Universidade Federal de Viçosa 
(UFV) e doutora em Entomologia pela Universidade de São Paulo (USP). Sua linha de pesquisa realiza estudos sobre a estrutura da 
comunidade de borboletas, vespas e abelhas em diferentes ecossistemas da Amazônia, Cerrado e Caatinga do Maranhão, contribuindo 

para o conhecimento de sua biodiversidade e biogeografia. Atualmente, vinculada ao Departamento de Biologia, da Universidade Federal do 
Maranhão, leciona as disciplinas de Biologia do Desenvolvimento e de Sistemática Filogenética para o curso de Ciências Biológicas, UFMA, e 
desenvolve trabalhos no Laboratório de Ecologia e Sistemática de Insetos  Polinizadores e Predadores (LESPP).
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ENTREVISTA

PETBio UFMA: O que fez você se interessar pela tutoria do 
PETBio?

Diferente do lançamento de um edital da Proen, que hoje conduz 
o processo de seleção de novos tutores, dando a oportunidade de 
professores interessados se candidatarem a tutoria, na minha época 
ainda não havia esse processo. Embora eu sempre seja grata ao PET 
pela sua profunda contribuição para minha formação acadêmica, 
profissional e cidadã, não houve um interesse direto e nem a minha 
candidatura a tutoria do PetBiologia. Fiz parte da primeira seleção 
de bolsistas do PET, quando ainda era Programa Especial de 
Treinamento, mantido pela CAPES, em 1988, e fiquei no Pet até o final 
da minha graduação em 1992. Ingressei no Departamento de Biologia 
em abril de 2002, sendo eu e a profa. Flávia Nascimento, as primeiras 
petianas da biologia a serem contratadas na UFMA.  Embora sempre 
interessada nas atividades do PET, eu, na verdade, assumi a tutoria a 
convite do prof. Manuel Alfredo, que estava deixando o PetBiologia 
para assumir a coordenação do Curso de Ciências Biológicas, em 
2005. Acredito que a maior motivação do prof. Manuel Alfredo 
pela minha indicação foi realmente me dar a oportunidade de 
retornar ao PET como tutora e, por ter sido petiana por tantos anos, 
conhecer a filosofia e o funcionamento do Programa. Naquela época 
a substituição acontecia na forma de indicação do ex-tutor. Embora 
receosa pela enorme responsabilidade que estava assumindo, me 
senti extremamente feliz em poder voltar ao PET e retribuir todos os 
benefícios e oportunidades que o Programa me proporcionou.

PETBio UFMA: Quais foram os desafios que você encontrou 
como tutora?

Foram muitos os desafios, pois no começo, ainda agia como bolsista, 
repetindo muitas das atividades que desenvolvi quando era aluna. Aos 
poucos, novas atividades foram sendo construídas de forma coletiva 
com os meus bolsistas. Talvez o nosso primeiro grande desafio foi 
quando recebemos um parecer do MEC que dizia que não tínhamos 
um projeto que articulasse Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesse 
momento, nos vimos na obrigação de entender como funciona esse 
tripé e desenvolver um projeto completamente diferente daqueles que 
vínhamos desenvolvendo, nascendo ali o Projeto Jambeiro que foi 
elaborado a partir das nossas vivências com as necessidades daquela 

comunidade. Foi um projeto que trouxe muitas parcerias com 
professores de outros departamentos e conhecimentos de diferentes 
técnicas de análise. Foi um momento extremamente produtivo e, 
nos impulsionou a elaborar e executar outros projetos articulados 
como o Projeto da Revitalização da Trilha do Mocambo em Urbano 
Santos e do Projeto Raposa. Nasceu ali uma grande família, onde 
aprendemos não só compartilhar conhecimentos, mas também 
nossas vivências, dificuldades e superações. Aprendemos muito 
juntos e nos fortalecemos como grupo. A partir dali, o PET começou a 
participar mais ativamente dos eventos regionais e nacionais, atuando 
na linha de frente das discussões acerca da politica estudantil e do 
programa junto ao MEC. Grandes desafios foram a realização, em 
2009, do Encontro Nordestino de Grupos Pet (ENEPET) com cerca 
de 700 inscritos e, em 2012, do Encontro Nacional de Grupos Pet 
(ENAPET) com mais de 2000 inscritos. Na realização desses eventos, 
o PETBiologia sempre compôs a comissão de Infraestrutura. Foram 
momentos gratificantes! Poderia citar vários outros ao longo desses 
11 anos de tutoria. 

PETBio UFMA: Quais mudanças você percebeu no PETBio 
entre a época em que você era petiana para os dias atuais?

Embora na minha época, muitos cursos e mini-cursos, ciclos 
de seminários, organização do Ciclo de Estudos Biológicos, 
confraternizações, recepção aos calouros foram promovidos para 
melhoria da graduação, acredito que hoje há maior integração 
dos petianos com os demais alunos do curso. Além disso, vejo o 
fortalecimento das atividades de ensino e extensão, promovendo o 
fortalecimento da formação cidadã e política dos petianos.
 
PETBio UFMA: Quais atividades foram implantadas na sua 
tutoria? 

Como disse, a elaboração de projetos articulados de ensino, pesquisa 
e extensão; a indexação do Boletim como uma publicação periódica 
de divulgação científica; a publicação de artigos com os resultados 
dos projetos; a apresentação das atividades e projetos do PET nos 
Eventos Regionais, Nacionais e outros eventos com os de Educação 
e Extensão; promoção de cursos e minicursos ministrados pelos 
próprios petianos. 
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PETBio UFMA: Em que aspectos você acredita que o boletim 
se destaca como um material de divulgação científica?

Embora a proposta inicial do Boletim fosse criar um espaço em 
que os petianos pudessem desenvolver suas habilidades de leitura, 
interpretação, síntese e redação de pequenas resenhas, a qualidade da 
produção textual nos estimulou a abrir o espaço para os outros alunos 
do curso, criar um corpo editorial e indexar o Boletim com o objetivo 
de divulgar o ensaios elaborados pelos alunos. A princípio parte dos 
recursos financeiros eram destinados à impressão do Boletim que era 
distribuído aos demais grupos locais, para outros cursos de Biologia, 
nos eventos regionais e nacionais, e para os e-mails cadastrados 
de alunos e professores. A gráfica da UFMA também nos auxiliou 
na impressão durante algum tempo. Posteriormente, passamos a 
divulgar apenas online. Acredito que a periodicidade, a qualidade dos 
textos produzidos e os resultados de alguns trabalhos realizados pelos 
petianos e demais alunos do Curso me permite caracterizar o Boletim 
como, de fato, um material de divulgação científica.  

PETBio UFMA: Você acredita que o impacto do boletim vai 
além da comunidade acadêmica?
      
 Não.

PETBio UFMA: Em sua opinião, qual o impacto que o 
PETBio traz para a vida acadêmica dos petianos e demais 
alunos de Ciências Biológicas?

Como falei anteriormente, diversas atividades realizadas pelo PET 
visam promover a melhoria do ensino de graduação como a oferta 
de ciclo de seminários, cursos e minicursos com temas fora da grade 
curricular, organização de ciclos de discussão com temas científicos, 
filosóficos e éticos sobre assuntos da atualidade e da política; 
participação na organização de Eventos Acadêmicos como o Ciclo 
de Estudos Biológicos; promoção de confraternizações visando a  
maior integração e troca de ideias; além da publicação de ensaios no 
boletim, promovendo a melhoria da produção científica dos alunos. 
E talvez o maior o impacto, em minha opinião, seja o exemplo do 
trabalho coletivo com a presença constante do Tutor, como um 
grande parceiro.

PETBio UFMA: Você acredita que o Programa de Educação 
Tutorial como um todo tem impacto para toda a comunidade 
acadêmica?

Sim! Pois, além de promover atividades de melhoria dentro de seus 
cursos de graduação, o que por si já é uma grande contribuição para 
a Instituição, também promove eventos para toda a comunidade 
acadêmica, tais como eventos do MARAPET, ENEPET e ENAPET. 
A Educação Tutorial traz benefícios indiscutíveis para formação 
acadêmica, cidadã e profissional de seus integrantes, ampliando o 
universo de oportunidades no mercado de trabalho. Deveria ser 
um modelo a ser implantado em todos os cursos de graduação, 
independente de bolsas.

PETBio UFMA: Quais efeitos você acha que o PET tem além 
dos muros da universidade? 

Os efeitos são extremante positivos quando vão de encontro com as 
necessidades das comunidades por meio do diálogo e da troca de 
conhecimento. O PET tem por obrigação promover essa vivência para 
uma boa formação cidadã.
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NOVO REGISTRO DE AFLORAMENTO 
DE IDADE CRETÁCEA NO NORTE DO 
MARANHÃO: fósseis em evidência
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Tainá Constância de França Pinto: Mestranda em Evolução e Diversidade pela 
Universidade Federal do ABC. Graduada em Ciências Biológicas (bacharelado) 
pela Universidade Federal do Maranhão. Foi bolsista do Programa de Educação 

Tutorial - PET/SESU/MEC - PET Biologia, desenvolvendo atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. Faz parte do Laboratório de Paleontologia 

de Vertebrados e Comportamento Animal situado na Universidade 
Federal do ABC (LAPC - UFABC). Atua na área de Zoologia - 
Paleontologia de Vertebrados (Archosauromorpha, com ênfase em 
Dinosauria).
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O Maranhão possui destaque na Paleontologia do Brasil 
por apresentar ampla diversidade de fósseis, dos mais 
variados táxons, desde plantas e invertebrados a grandes 

vertebrados, como os dinossauros. Muitos desses registros 
estão associados à Formação Itapecuru na Bacia do Parnaíba 
(reconhecida também como Bacia São Luís-Grajaú sensu 
ROSETTI et al., 2001; Figura 1), uma unidade geofísica que data do 
Período Cretáceo Inferior (Aptiano-Albiano, atualmente estimado 
entre 125 - 100,5 milhões de anos de acordo com a International 
Commission on Stratigraphy - v 2020/01; COHEN et al. 2020). 
Essa formação apresenta uma série de exposições rochosas 
ao longo dos municípios de Itapecuru-Mirim, Cantanhede, 
Pirapemas e Coroatá (CARVALHO, 2002; CASTRO et al., 2007). 
Apesar da sua ampla extensão territorial, estendendo-se por mais 
de 250 quilômetros no vale do Rio Itapecuru, o registro fossilífero 
da Formação Itapecuru ainda é escasso.

Figura 1. Localização da Formação Itapecuru na Bacia do Parnaíba. Fonte: extraída de 
Corrêa-Martins, 2019.

 Contudo, o grande potencial fossilífero de certas regiões 
pouco exploradas pode alterar essa realidade. Em 2016, próximo 
ao povoado de Conceição, um novo afloramento foi descoberto 
por moradores locais nos limites do município de Coroatá: 
“Ravina Boca de Forno” (FRANÇA et al., 2019; Figura 2). 

Figura 2. Localização da Ravina do Igarapé Boca de Forno no vale do Rio Itapecuru, norte 

do Maranhão. Imagem cedida por: Manuel Alfredo Medeir.

 Essa sucessão aflora através de um paredão com cerca de 
oito metros de altura, constituindo um leito de canal que faz parte 
da drenagem do vale do Rio Itapecuru, no norte do Maranhão 
(Figuras 3 e 4).

Figura 3. Leito de canal da Ravina Boca de Forno. Equipe realizando a coleta em 2016. 
Imagem cedida por: Manuel Alfredo Medeiros.

Figura 4. Perfil estratigráfico da sucessão fossilífera da Formação Itapecuru. Imagem cedida 

por: Rafael Lindoso. 
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"A Formação Itapecuru 
se destaca por apresentar 

uma paleofauna com ampla 
variedade de vertebrados, que inclui 
dinossauros predadores a exemplo 

das famílias Carcharodontosauridae 
e Spinosauridae, cujo registro é 

composto principalmente por dentes 
(MEDEIROS; SHULTZ, 2001)."

 Esse sítio fossilífero está situado entre duas das principais 
áreas de concentração de fósseis ao longo do rio: o entorno da 
sede do município de Coroatá, ao sul, e as proximidades do 
município de Itapecuru Mirim, ao norte. Assim, esse novo sítio 
preenche uma lacuna entre duas importantes áreas que vêm sendo 
exploradas e que representam alguns dos principais registros do 
Aptiano-Albiano no norte da Bacia do Parnaíba.
 As publicações sobre a paleofauna, particularmente 
de vertebrados, têm sido pontuais, com intervalos de dezenas 
a centenas de quilômetros entre si (CARVALHO et al., 2003; 
MEDEIROS et al., 2014; NOBRE, 2004; PEREIRA et al., 2013). 
O afloramento Ravina Boca de Forno fornece um dos poucos 
registros numerosos de fósseis de vertebrados, em associação com 
os comumente invertebrados conchíferos (Mollusca, Bivalvia) 
encontrados, podendo, uma vez estudado, ajudar a preencher a 
lacuna no registro espacial do norte da Bacia do Parnaíba. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho é estudar a fauna de vertebrados 
e invertebrados coletada no afloramento Ravina Boca de Forno 
e contextualizar com os demais fósseis identificados em relação 
à paleofauna já registrada na Formação Itapecuru, bem como 
investigar, durante a interpretação dos dados obtidos, aspectos 
paleoecológicos e paleobiogeográficos da biota cretácea ali 
encontrada.

Contexto Geológico da Formação Itapecuru

 A Formação Itapecuru foi proposta por Campbell (1949) 
para contextualizar a sucessão sedimentar aflorante abaixo da 
ponte sobre o Rio Itapecuru, no município de Itapecuru-Mirim. 
Posteriormente, Lima e Leite (1978) complementam a descrição 
da sedimentologia local. O conjunto sedimentar é formado por 
arenitos de granulação fina, predominantemente vermelhos 
e cinza-claros, com argilitos, siltitos e folhelhos intercalados 
(CAMPBELL, 1949; LIMA; LEITE, 1978). A sucessão domina 
o baixo curso do Rio Itapecuru, na porção norte da 
Bacia do Parnaíba, sendo bem representada 
no interior do estado - desde o sul de 
Coroatá até Rosário, próximo ao litoral. 
Essa formação é datada no intervalo 
Aptiano superior a grande parte do 
Albiano (PEDRÃO et al., 1993; 
VICALVI; CARVALHO, 2002) 
e, concordantemente, recobre 
os folhelhos betuminosos da 
Formação Codó (Aptiano) 
(CAPUTO, 1984). Esse intervalo 
é referente às duas últimas idades 
do Período Cretáceo Inferior e 
data aproximadamente de 125 a 
100,5 milhões de anos. Rossetti e 
Truckenbrodt (1997) identificaram 
três intervalos formacionais distintos na 
sucessão Itapecuru, o que os levou a questionar 
seu status de formação individualizada. Os autores ainda 
empregaram o termo Itapecuru para a categoria de “grupo”, 
abrangendo também outras formações espaciais e temporalmente 
relacionadas (Codó e Grajaú, Alcântara e Cujupe) no norte do 
Maranhão. Entretanto, o termo “Formação Itapecuru” continua 
sendo comumente utilizado, referindo-se a uma unidade 

litoestratigráfica distinta (CORRÊA-MARTINS, 2019; FERREIRA 
et al., 2016; GONÇALVES; CARVALHO, 1996). Os sistemas 
aventados como responsáveis pela deposição da Formação 
Itapecuru são: fluvial meandrante, lacustre, fluvio-lacustre e 
estuarino, incluindo amplos depósitos de planície de inundação 
(CARVALHO et al., 2003; PESSOA; BORGHI, 2005; VICALVI; 
CARVALHO, 2002).

Assembleia fossilífera da Formação Itapecuru

 Na Formação Itapecuru fósseis dos mais variados táxons 
têm sido registrados, desde conchostráceos, moluscos bivalves e 
gastrópodes, peixes, crocodilomorfos, quelônios e dinossauros 
(CARVALHO, 1994; DUTRA; MALABARBA, 2001; FERREIRA 
et al., 1991; 1992). Além dos macrofósseis, os microfósseis 
têm sido também assinalados na literatura, como ostracodes, 
estruturas reprodutivas de carófitas e palinomorfos (VICALVI; 
CARVALHO, 2002).
A Formação Itapecuru se destaca por apresentar uma paleofauna 
com ampla variedade de vertebrados, que inclui dinossauros 
predadores a exemplo das famílias Carcharodontosauridae e 
Spinosauridae, cujo registro é composto principalmente por 
dentes (MEDEIROS; SHULTZ, 2001). O registro dos grandes 
dinossauros herbívoros, os Sauropodomorpha, é representado 
pelos grupos Titanosauria e Diplodocoidea. O material de 
Titanosauria se refere a fragmentos de vértebras (como dorsal 
e caudal) e fragmento proximal de úmero. O material de 
Diplodocoidea corresponde a fragmentos do arco neural e 
espinha neural (CASTRO et al., 2007). Um novo gênero e espécie 
de Diplodocoidea foi descrito por Carvalho et al. (2003), a espécie 
Amazonsaurus maranhensis foi nomeada a partir de espinhas 
neurais dorsais, vértebra caudal posterior, ílio, púbis e demais 
elementos pós-cranianos. 
 Os Crocodyliformes são representados pelo grupo 

Notosuchia, que ocorrem no Cretáceo da América do 
Sul e da África e possuem adaptações para a vida 

terrestre (BONAPARTE, 1991). O espécime 
de Notosuchia pertence à espécie-tipo 

Candidodon itapecuruense, que se trata 
de dois ramos mandibulares, além 

de dentes com padrão morfológico 
semelhante a incisiforme, pré-
molariforme e molariforme 
(CARVALHO, 1994). Foram 
encontrados também elementos 
pós-cranianos associados a mesma 

espécie, como vértebras pré-sacrais, 
úmero, fêmur, além de osteodermos 

(NOBRE, 2004). 
 Os peixes são um dos grupos bem 

amostrados da Formação Itapecuru, dentre 
eles, pode-se destacar a espécie Mawsonia 

gigas, um celacanto da família Mawsoniidae, cujo 
material é composto por angular e parietais que fazem parte 

da caixa craniana, que são ossos grandes e bem ornamentados 
(CARVALHO, 2002). Peixes Dipnoicos também são encontrados, 
como o Ceratodus africanus e Asiatoceratodus tiguidiensis 
(PEREIRA et al., 2013). A ocorrência dessas espécies é associada 
principalmente a placas 
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dentárias (DUTRA; MALABARBA, 2001). Sobre Chelonia, 
grupo do qual fazem parte as tartarugas, jabutis e cágados, o 
material encontrado é associado a Araripemys barretoi, espécie 
que também ocorre na Formação Santana, no Araripe, além de 
ser conhecida também no Cretáceo do Marrocos (KISCHLAT; 
CARVALHO, 2000).
 No presente contexto, os estudos a respeito da diversa 
assembleia fossilífera da Formação Itapecuru formam um 
vasto arcabouço de informações que poderá ser usado como 
base comparativa para melhor compreender a taxonomia, 
tafonomia, padrões de distribuição biogeográficos, entre outros 
conhecimentos que permeiam a Ravina Boca de Forno. Assim, 
os novos dados desse afloramento que estão sendo obtidos são de 
suma importância, pois contribuem de modo expressivo com o 
entendimento da biota cretácea local.

Paleobiota preliminarmente identificada

 Campanhas sistemáticas para realizar a prospecção 
e a coleta de fósseis nos arredores do município de Coroatá 
resultaram na descoberta e identificação de um vasto conteúdo 
fossilífero. Parte dos resultados prévios foram apresentados 
durante o XXVI Congresso Brasileiro de Paleontologia, em 2019, 
a partir da identificação taxonômica do espécime VT-1502, que 
se refere a um dente com tamanho de 4,12 centímetros do ápice 
até a base da sua coroa (Figura 5 A). 
 Nesse estudo, o exemplar foi associado à família 
Carcharodontosauridae (Dinosauria, Theropoda) por possuir 
os seguintes caracteres morfológicos: coroa com formato 
subtriangular e labiolingualmente achatada; carenas com 
dentículos subquadrangulares (“chisel-like”), em que o 
esmalte apresenta ondulações marginais suaves e espaços 
interdenticulares (“blood-groves”) obliquamente orientados no 
sentido basal (FRANÇA et al., 2019; Figura 5 B e C). O conjunto 
de caracteres descritos acima foi identificado de acordo com o 
trabalho de Hendrickx e colaboradores (2015), que propuseram 
a padronização da terminologia de aspectos morfológicos em 
dentes de Theropoda, bem como o reconhecimento de clados 
com base em tais características.

Figura 5. A) Espécime VT-1502 com 4,12 cm do ápice até a base 
da coroa; B) Em detalhe espaços interdenticulares obliquamente 
orientados no sentido basal; C) Em detalhe dentículos 
subquadrangulares.

 O quadro exposto reflete o contexto temporal e 
biogeográfico em que se insere a biota da Formação Itapecuru, uma 
vez que esse táxon tem sido registrado em diversos afloramentos 
do Cretáceo maranhense, do Albiano ao Cenomaniano, ocorrendo 
em vários afloramentos do baixo curso do vale do Itapecuru e 
nos sítios fossilíferos costeiros das regiões de Alcântara e Cajapió 
(Formação Alcântara) (BITTENCOURT; LANGER, 2011; 
MEDEIROS; SCHULTZ, 2001; 2002; MEDEIROS et al., 2007).
 Outros exemplares foram também identificados, 
contudo, carecem de uma análise mais acurada a fim de, se 
possível, especificar o seu grupo taxonômico correspondente. 
Dentre as descobertas foram identificados fósseis de invertebrados 
(Mollusca, Bivalvia), fragmentos de vegetais, restos de peixes, 
bem como dentes e fragmentos ósseos de tetrápodes, incluindo 
outros dinossauros.

Considerações finais

 A Ravina Boca de Forno poderá preencher uma lacuna 
espacial no registro da paleobiota cretácea do norte da Bacia do 
Parnaíba. Em coleta realizada no afloramento em dezembro de 
2016 foram encontrados diversos fósseis constituintes dessa biota 
cretácea, dentre eles, particularmente, uma série de elementos 
ósseos de dinossauros, incluindo dentes isolados de Theropoda, 
bem como fragmentos de invertebrados e de outros vertebrados. 
A proposta do meu estudo de mestrado inclui análise do depósito 
fossilífero e de sua fauna, com destaque para os grupos de 
vertebrados, por meio de uma abordagem taxonômica, além de 
avaliar as implicações paleoecológicas e paleobiogeográficas a 
partir dos dados obtidos. O conjunto de informações levantado 
será interpretado usando-se como base de comparação o conjunto 
de informações sobre paleoambientes e paleofauna da Formação 
Itapecuru já publicado (ver sumarizações em CARVALHO et al., 
2003; MEDEIROS et al., 2014) e será de grande relevância para 
compreender a paleobiota cretácea da Bacia do Parnaíba.
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Introdução

Durante suas expedições pela bacia amazônica, há 
mais de 150 anos, Henry Walter Bates documentou 
com detalhes a biodiversidade local, e em particular 

a de borboletas do gênero Heliconius (BATES, 1863). Hoje, 
sabe-se que as borboletas deste gênero representam um 
caso de mimetismo mülleriano, no qual diferentes espécies 
e subespécies tóxicas apresentam fenótipos semelhantes 
resultado de seleção natural, formando diferentes anéis 
miméticos, cada um com um padrão de coloração de 
advertência (Figura 1). Por sua vez, os predadores naturais 
de borboletas (principalmente aves) aprendem a evitar 
presas com específicos padrões de asas pois estes são 
associados a toxicidade (MALLET, 2010). Bates também 
notou uma transição geográfica dos anéis miméticos, onde 
diferentes fenótipos são encontrados em diferentes regiões, 
com algumas áreas de sobreposição chamadas zonas de 
hibridização (BARTON; HEWITT, 1989) (Figura 2). Desde 
Bates (1863), nós adquirimos uma compreensão muito maior 
quanto à história geológica e climática da bacia Amazônica 
(MALHADO et al., 2013), assim como os genes responsáveis 
pela coloração das asas de borboletas Heliconius (MORRIS 
et al., 2019; NADEAU et al., 2016; VAN BELLEGHEM 
et al., 2017). No entanto, os padrões e processos que 
deram origem à região mais biodiversa do planeta ainda 
permanecem controversos (SILVA; GARDA, 2011).
 A bacia amazônica representa quase 40% da 
distribuição geográfica de borboletas do gênero Heliconius 
e é o centro de distribuição dos fenótipos dennis-raiado 
e dennis (Figura 1 e 2) (MALLET, 2010). Por estarem 
sob forte pressão de seleção de predadores, é provável 
que a distribuição dos fenótipos de Heliconius esteja 
associada à distribuição dos predadores e sua capacidade 
de aprendizagem (PINHEIRO, 2003; LANGHAM, 2004). 
No entanto, outras pressões seletivas também parecem 
desempenhar papéis importantes nessa distribuição. Blum 
(2008) enfatizou a importância da cobertura do solo na 
variação dos padrões de cores entre diferentes ambientes, 
destacando a influência da escolha do habitat na sinalização 
visual tanto para o alerta contra predadores, como na escolha 
do parceiro sexual. Curiosamente, Bates (1863) também 
sugeriu a influência de variáveis ambientais, como tipo de 
solo, na transição de cores. Brown Jr. (1982) desenvolveu 
a hipótese de Bates e apontou que diferentes tipos de solo 
sustentam diferentes tipos de habitats e, consequentemente, 
podem ser importantes para a distribuição espacial de cores 
de Heliconius. Finalmente, fatores ambientais históricos 
também podem ter influenciado a distribuição dos padrões 
de cores de Heliconius. De fato, a região amazônica sofreu 
mudanças ambientais ao longo do Mioceno e Pleistoceno, 
o que influenciou o tamanho, a conectividade entre as 
populações e a origem de novos fenótipos (ARRUDA et al., 
2018; BUSH, 1994; HAFFER, 2008; HOORN et al., 2010).

Em meu projeto de doutorado, eu proponho revisitar a região 
explorada pela primeira vez por Bates e, testar hipóteses 
sobre a evolução e distribuição de padrões de cores das asas. 
Para este estudo, eu foco nas espécies Heliconius erato e H. 
melpomene. Estas são espécies filogeneticamente “distantes” e 
que apresentam um conjunto de características interessantes, 
incluindo: conhecimento detalhado da base genética de cada 
cor presente nas asas (MORRIS et al., 2019; NADEAU et al., 
2016; VAN BELLEGHEM et al., 2017) e genomas de referência 
completo de alta qualidade (http://ensembl.lepbase.org).
 Assim, os principais objetivos de meu 
projeto são: 1) entender quais fatores ambientais 
contribuem para a distribuição de diferentes padrões 
de coloração na Amazônia e 2) testar modelos 
evolutivos para a origem de novos padrões de asas.

Figura 1. Subespécies de Heliconius melpomene e Heliconius erato 
pertencentes a diferentes anéis miméticos: 1) fenótipo postman, 2) 
fenótipo dennis-raiado e 3) fenótipo dennis.

Figura 2. Distribuição simplificada dos fenótipos de Heliconius no 
Brasil com destaque em vermelho para as zonas de hibridização. a) 
postman com banda amarela na asa posterior, b. postman, c1. dennis, 
c2. dennis-raiado.
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Métodos

 Realizou-se uma coleta detalhada de Heliconius 
em quatro transectos da Amazônia brasileira (Figura 3), 
cobrindo uma grande área de distribuição e capturando 
a heterogeneidade de diversos parâmetros ambientais 
(HIJMANS et al., 2005).
 Estão sendo realizados sequenciamento de genoma 
completo de cerca de 300 indivíduos de Heliconius 
erato e H. melpomene utilizando tecnologia Illumina 
2x150bp. Esse número fornecerá estimativas robustas de 
tamanhos populacionais ao longo do tempo, o momento da 
diversificação e seleção ao longo do genoma.
  Os dados de coleta fornecerão uma descrição 
detalhada da variação fenotípica e como ela se relaciona aos 
parâmetros ambientais. A combinação dos dados de fenótipo, 
genótipo e informações ambientais nos permite testar teorias 
sobre o papel que a heterogeneidade de habitat desempenha 
na estruturação das populações de borboletas Heliconius.  
O WorldClim está sendo utilizado para a obtenção de dados 
climáticos em resoluções espaciais de 1km2 (HIJMANS 
et al., 2005) e o software Maxent (PHILLIPS et al., 2006) 
para modelagem de distribuição de padrões de cores. 
Para características físicas, serão utilizados tipo de solo e 
vegetação, além da porcentagem de cobertura vegetal. Fotos 
de alta resolução de todas as asas com padrões de cores e 
tamanho estão sendo realizadas. A variação fenotípica está 
sendo quantificada usando o software de análise de imagem 
patternize (VAN BELLEGHEM et al., 2018) e o genótipo de 
todos os indivíduos está sendo registrado, aproveitando o fato 
de que os efeitos fenotípicos dos alelos dos principais genes 
responsáveis pela coloração já são conhecidos (MORRIS et 
al., 2019; NADEAU et al., 2016; VAN BELLEGHEM et al., 
2017).
 Diferentes cenários evolutivos deixam assinaturas 
distintas nos padrões de divergência do genoma entre os 
fenótipos. Em um cenário em que as populações de ambas 
as espécies foram submetidas a um período de separação 
geográfica compartilhada (Figura 4A), as raças de H. 
erato e H. melpomene devem compartilhar uma história 
demográfica semelhante, com subespécies pertencendo 
aos mesmos anéis miméticos mostrando mudanças 
concordantes na população através de espaço e tempo 
(RAVINET et al., 2017). Em um cenário alternativo em que 
a variação do padrão de cores surge durante um período 
de fluxo gênico contínuo (Figura 4B), não há expectativa a 
priori de que H. erato e H. melpomene devam ter evoluído 
paralelamente. Inferir processos evolutivos que geraram um 
padrão específico de divergência genômica não é simples 
devido ao grande número de fatores que interagem no 
processo (MORRIS et al., 2019; NADEAU et al., 2016; VAN 
BELLEGHEM et al., 2017). Para entender como um novo 
alelo surge e se espalha nas populações, serão modelados um 
conjunto de cenários evolutivos (Figura 4) com parâmetros 

variáveis e esses modelos comparados com os padrões de 
divergência genômica observados nos sequenciamentos de 
genoma completo (EXCOFFIER et al., 2013; GONZÁLEZ ‐ 
SERNA et al., 2019; MARQUES et al., 2019; RAVINET et al., 
2017).

Figura 3. A) América do Sul (azul), Brasil (cinza), Amazônia brasi-
leira (verde). B) Quatro transectos na Amazônia brasileira represen-
tados pelas cores vermelho, azul, verde e amarelo. Linhas turquesa 
representam os principais rios amazônicos.

Figura 4. Cenários evolutivos. A) fluxo gênico em contato secundário. 
B) constante fluxo gênico. X: população ancestral, XI e X2: populações 
em processo de divergência, GB: barreira geográfica, t0: tempo de sepa-
ração, tI: tempo após isolamento. Setas: fluxo gênico.
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Resultados Preliminares e Conclusão

 Até o momento foram realizadas análises usando o 
algoritmo Maxent (PHILLIPS et al., 2006) para modelagem 
de distribuição de padrões de cores de diferentes subespécies 
de Heliconius melpomene e parâmetros ambientais 
extraídos do WorldClim (HIJMANS et al., 2017). Como 
resultado preliminar, observamos que para três subespécies 
representando os fenótipos postman com banda amarela 
na asa posterior, postman e dennis-raiado, a distribuição é 
principalmente moldada por precipitação anual, variação 
da temperatura anual e isotermalidade (Figura 5). Esses 
resultados corroboram até o momento com nossa hipótese 
de que diferentes ambientes selecionam diferentes padrões de 
coloração de asa. Outras análises usando um maior número 
de variáveis estão sendo realizadas, como por exemplo, tipo 
de solo e porcentagem de cobertura vegetal, visto que esses 
parâmetros também possam estar associados à distribuição 
do padrão de asas, como proposto por Bates (1862), Brown Jr 
(1982) e Blum (2008). 

 Também foram realizadas análises de quantificação 
de cores de asas usando o pacote do R patternize (VAN 
BELLEGHEM et al., 2018). 
 Como resultados preliminares pode-se observar que 
é possível distinguir em parte fenótipos puros e híbridos. No 
caso dos fenótipos postman com banda amarela e postman, 
os seus híbridos apresentam fenótipo semelhante ao fenótipo 
puro postman (Figura 6A), enquanto nos híbridos dos 
fenótipos dennis-raiado e postman, é possível diferenciá-
los somente pelo padrão de cores das asas anteriores 
(Figura 6B). Análises do padrão da face ventral ainda estão 
sendo realizados, assim como análises com subespécies de 
Heliconius erato. As análises genômicas também ainda 
estão sendo realizadas. Os padrões encontrados nos dados 
genômicos serão acrescentados nos diferentes modelos 
evolutivos (e.g. divergência parapátrica X divergência 
alopátrica).
 Se você quiser continuar acompanhando este projeto 
e curiosidades sobre a Amazônia ou ainda queira mandar 
perguntas e curiosidades, siga o nosso instagram e twitter @
followingbates.

Figura 5. Modelos de distribuição geográfica de fenótipos postman com banda amarela, postman e 
dennis-raiado de Heliconius melpomene usando modelagem Maxent com avaliação de modelo AUC, 
desvios padrão e variáveis mais importantes para cada modelo de distribuição.

Figura 6. PCA do padrão de cores da face dorsal de asas de indivíduos puros e híbridos de Heliconius melpomene. No lado esquerdo, análises de pa-
drão de coloração entre os fenótipos puros postman com banda amarela, postman e seus híbridos. No lado direito, análises de padrão de coloração 
entre os fenótipos puros dennis-raiado, postman e seus híbridos. Quanto ao padrão de cores das asas anteriores, pode-se observar que não existe 
uma distinção de clusters entre fenótipos puros de postman com banda amarela, postman e seus híbridos (A). O mesmo não ocorre com a análise 
das asas anteriores de fenótipos dennis-raiado, postman e seus híbridos. Neste caso é possível observar uma distinção entre as duas formas puras e 
os híbridos como intermediários (B). Nas análises de padrão de coloração das asas posteriores, em ambos os casos de hibridização é possível difer-
enciar as formas puras, porém os híbridos apresentam o fenótipo de uma das formas parentais.

Variável Contribuição Percentual

Precipitação Anual 27

Precipitação do Mês 
Mais Seco 26.7

Isotermalidade 24.3

Faixa Anual de Temp. 16.2

Variável Contribuição Percentual

Faixa Anual de Temp. 85,9

Precipitação 6.8

Sazonalidade da 
Precipitação 6.4

Temp. Min. do Mês 
Mais  Frio 0.5

Variável Contribuição Percentual

Isotermalidade 50.8

Precipitação do Mês 
Mais Seco 25.9

Precipitação Anual 19.6

Faixa Anual de Temp. 1.6
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TRANSPORTE MARÍTIMO E DISPERSÃO 
DE ESPÉCIES: como navios contribuem 

para introdução e persistência de 
organismos não-nativos costeiros
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Introdução

Isolamento geográfico é um dos principais processos que 
contribui para especiação. Barreiras físicas como oceanos, 
montanhas, geleiras, vales, dentre outras paisagens, 

representam barreiras ao movimento individual, natural e 
espontâneo de populações biológicas. Ao longo do tempo, 
estas populações passam por processos como deriva genética e 
seleção natural, eventualmente dando origem a novas espécies. 
Isto ocorre em largas escalas de tempo geológico, sendo uma 
acumulação de processos geralmente derivados de eventos que 
também envolvem a dispersão dessas populações, expandindo 
(ou modificando, deslocando) sua área natural de ocorrência. 
Em tempos modernos, ações antrópicas têm contribuído 
para a rápida e acelerada dispersão de espécies além barreiras 
biogeográficas naturais (RUIZ et al., 2000). Uma vez em novo 
ambiente, muitos desses “estrangeiros/ imigrantes” se veem em 
cenários favoráveis de crescimento populacional e colonização 
da nova localidade. Uma vez que não estão mais diante de 
taxas de predação históricas, sob a qual se desenvolveram, 
competição por recursos e mortalidade por parasitas naturais, 
esses organismos passam a se tornar entidades de crescimento 
e expansão de caráter parcialmente irrefreável, podendo tornar-
se, portanto, invasora do novo local (ELTON, 1958).

 Espécies invasoras são atualmente consideradas uma 
das maiores ameaças a biodiversidade (MOLNAR et al., 2008). No 
entanto, uma serie de inconsistências ainda existe na literatura, 
principalmente no que se refere ao uso de terminologias, rotas 
de transporte de espécies não-nativas e uma compreensão 
holística sobre processos de naturalização desses organismos 
nas regiões recipientes, onde são introduzidos. Além disso, 
cerca de 80% de todo comércio mundial atualmente depende do 
transporte marítimo (IMO, 2011), o que vem aproximando cada 
vez mais regiões biogeográficas distantes e contribuindo para 
o transporte de espécies não nativas que podem desencadear o 
processo de homogeneização da biota mundial (SIMBERLOFF; 
HOLLE, 1999). Séculos de navegação também tornam obscura 
a compreensão acerca dos processos naturais de distribuição de 
espécies tidas como cosmopolitas, uma vez que alguns desses 
organismos podem se tratar de invasores crípticos (GROSHOLZ, 
2002). Diante disso, esse artigo propõe brevemente resgatar a 
discussão acerca de espécies ditas “invasoras”: 1) abordando 
como o uso e escolha de terminologias podem afetar o 
entendimento de processos ecológicos para desenvolvimento 
de políticas públicas e conservação da biodiversidade; 2)  as 
principais rotas de transporte acidental de organismos não-
nativos entre províncias marinhas; 3) a forma como interações 
biológicas, como por exemplo predação e competição, podem 
oferecer uma resistência a invasores e como isso influencia 
modelos de previsão de risco. Embora este artigo não tenha foco 
na pesquisa nessa área em escala local, exemplos internacionais 
podem inspirar reflexões acerca da temática e desencadear 
discussões para o leitor no que diz respeito a aplicações e futuro 
desse tipo de pesquisa no Maranhão.

Espécies invasoras,  não-nativas,  pestes? 
Terminologia vs. Ecologia

 Desde que humanos passaram a ter a habilidade de 
se dispersar continentalmente, levaram consigo uma gama de 
organismos e espécies intencional ou acidentalmente. Espécies 
domesticadas de importância econômica, plantas para cultivo 
ou até mesmo “hitchhikers” em embarcações, roupas, baús 
e containers. Esses organismos terminavam por se tornarem 
colonizadores de sucesso na nova localidade em que eram 
introduzidos. Tornavam-se, em alguns casos, um problema à 
biota local por estabelecerem relações ecológicas geralmente 
negativas com a mesma. Espécies invasoras competem, predam, 
hibridizam com espécies nativas. Isso termina por gerar 
aceleradas mudanças no contexto ecológico de cada sistema, 
afetando a distribuição e resiliências de populações nativas, 
levando-as em extremos casos a completa dizimação. 

 Dispersão antrópica não é a única forma de espécies 
ultrapassarem barreiras biogeográficas. Recentemente uma 
série de estudos tem mostrado como espécies têm expandido 
zonas naturais de ocorrência em resposta ao cenário mundial 
de mudanças climáticas (WALTHER et al., 2009). Nesse sentido, 
a já discordante discussão de invasões biológicas se tornou 
ainda mais subjetiva. Independentemente do ainda corrente 
debate, é suficiente dizer que organismos não-nativos (e seus 
demais sinônimos como exótico, invasor, alien, não-indígena 
etc., Tabela 1) são aqueles que foram movidos além barreiras 
biogeográficas naturais. Portanto, nem todo organismo que é 
registrado em nova localidade desencadeará em efeito negativo 
(ou em raros casos positivos) à biota local. Os termos não-nativo 
e não-indígena têm, portanto, sido mais priorizados na literatura 
acadêmica, por terem conotação de alta relevância ecológica (i.e., 
entende-se o organismo como não naturalmente pertencente ao 
sistema em questão), mas tratando com parcimônia eventuais 
impactos que a presença da espécie possa ter na nova área.

 

 

 

 O processo de estabelecimento de uma espécie não-
nativa passa por uma série de filtros até que a mesma possa 
colonizar com sucesso o novo local (Figura 2). Por sucesso, 
entende-se quando os organismos conseguem estabelecer 
populações viáveis, sem a necessidade de repetidas introduções 
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entanto, reconheço que o uso de certos termos podem também 
ser dependente de contexto, em que o uso de “invasora”, palavra 
que causa mais impacto, seja usado mais frequentemente em 
documentos oficiais, leis e demais escritos de cunho político, 
versus não-nativa, cuja conotação é mais ecológico-biogeográfica e 
parcimoniosa no que se refere ao impacto causado por determinada 
espécie em novo local de chegada.

 O interesse por espécies invasoras e não-nativas começa 
a crescer ao observar que estas novas populações geralmente eram 
beneficiadas em detrimento de populações locais nativas. No 
clássico da literatura de ecologia de espécies invasoras, Charles 
Elton defende a ideia de espécies não-nativas como capazes de 
modificar profundamente o ambiente no qual são introduzidas, 
geralmente de forma prejudicial (ELTON, 1958). Tal conotação 
negativa perdura até os dias atuais, e permeia grande parte da 
literatura principalmente governamental. Relatórios ambientais 
frequentemente se valem do termo invasora, exótica, peste como 
forma de desencadear uma reação carregada para maior impacto na 
criação de políticas públicas (CARLTON, comunicação pessoal). É 
claro que se reconhece o valor e poder que a aplicação de certas 
terminologias tenha, principalmente naquilo que possa aproximar 
a população do conhecimento acadêmico. No entanto, recomenda-
se um julgamento mais parcimonioso e conservador por parte 
do pesquisador e estudioso. Sem estudos profundos de ecologia, 
determinação de persistência populacional e impactos nos novos 
sistemas no qual encontram-se estas novas espécies, insistir em 
nomenclaturas de impacto para atribuir valor ou chamar atenção, é 
incorrer no erro. 

Comércio marítimo e dispersão de espécies costeiras
 A globalização do comércio marítimo contribuiu para 
acelerada dispersão de espécies marinhas e costeiras pelo globo. 
Grande parte do comercio internacional dá-se através do transporte 
marítimo de embarcações de grande porte e alta tonelagem. Através 
do tempo, tecnologia permitiu que essas viagens se tornassem mais 
rápidas e mais curtas, conectando regiões ainda mais distantes 
(KELLER et al., 2011). Embarcações e navios, passam, portanto, a 
servir como “mares em movimento” proporcionando micro-habitat 
onde espécies possam sobreviver temporariamente, servindo como 
vetores para introduções de organismos. Introduções marítimas 
acidentais ocorrem por duas vias principais de transporte: 1) 
água de lastro (água captada geralmente no porto de partida para 
manter estabilidade da embarcação durante longas viagens) e 2) 
bioincrustação (organismos de habito séssil e biota associada que 
colonizam superfície submersa do casco da embarcação, tanto 
externa como interna). Além disso, navios comerciais como 
cargueiros, são colossais em tamanho e tonelagem. Estima-se que a 
área submergida total da frota comercial global ativa até 2013 fosse 
de aproximadamente 325 x 106 m2 (MOSER et al., 2016). Autores 
comparam isso ao tamanho da zona metropolitana de Washington 
DC nos Estados Unidos. Se toda essa área fosse colonizada por 
cracas de tamanho médio de 6,45 cm2 cerca de mais de 500 bilhões 
de animais cobririam o substrato. Usando essa analogia, espero 
que fique claro ao leitor da escala que se trata quando estudiosos se 
referem a ameaça que navios comerciais oferecem aos oceanos. 

por meio de vetores de transporte (BLACKBURN; DUNCAN, 
2001). Estas são então tomadas por espécies estabelecidas ou 
naturalizadas, porém seu impacto nos sistemas locais é inexistente 
ou desconhecido. Uma vez que estas espécies oferecem certa 
ameaça a biota local e/ ou passam a desencadear processos 
de modificações estruturais em comunidades, estas são ditas 
invasoras e/ou exóticas (BLACKBURN et al., 2011) . Vale lembrar, 
que para determinar tal “status”, é necessário um referencial 
geográfico. Uma espécie só pode ser tomada por “estrangeira” 
se sua distribuição nativa/ indígena/ natural for conhecida e 
bem delineada. Carlton e Hodder (1995) sugere a nomenclatura 
“criptogênica” para organismos cuja zona de distribuição natural 
é ainda obscura. Em muitos casos essa classificação termina por 
ser utilizada em trabalhos científicos em sua grande maioria como 
uma forma mais conservadora, para evitar afirmações infundadas 
de invasão ou até mesmo erros de identificação taxonômica (LINS 
et al., 2018).

 

Figura 1. Processo de formação de conjuntos de espécies locais e comunidades a 
partir de um pool regional de espécies. Espécies precisam passar por “filtros” para 
conseguirem estabelecer-se e colonizar novo local. No caso da colonização natural 
isso ocorre em escala geológica. Atualmente, a ação antrópica tem facilitado o 
transporte de diversos organismos além barreiras biogeográficas (e.g. oceanos), 
contribuindo para a acelarada dispersão de espécies, elevando probabilidades de 
colonização de novas localidades. No entanto, se reconhece que o processo de 
introdução e estabelecimento é muito mais complexo que geralmente tratado na 
literatura, e organismos não-nativos ainda assim podem encontrar um ambiente 
abiótico desfavorável, além de resistência por parte da biota local, de forma que 
nem toda introdução resultará em um estabelecimento de sucesso (círculos 
rosado e cinza, coluna da direita).

 A ecologia de invasões biológicas é uma disciplina 
que nasce gradativamente da combinação de outras áreas mais 
tradicionais historicamente como agricultura, florestamento, 
entomologia, zoologia, botânica e patologia (LOCKWOOD; 
HOOPES; MARCHETTI, 2007). Em cada uma dessas áreas, 
cientistas buscavam compreender os processos pelo qual novas 
espécies colonizavam novos locais e decimavam espécies nativas, 
gerando impactos principalmente econômicos nas regiões em 
que eram introduzidas. Isso acabou afetando a terminologia e 
nomenclaturas utilizadas em estudos e relatórios governamentais, 
o que é ainda hoje território fértil para debate. É possível que o 
leitor encontre inconsistência no uso e aplicação de termos, 
principalmente na literatura mais antiga que serviu de base para 
inspirar estudos atuais. Aqui utilizarei a nomenclatura atual de 
maior concordância da comunidade científica internacional. No 
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Grandes embarcações proporcionam potencial de despejo de 
larga escala e alta frequência de organismos. Isso pode facilitar 
com que organismos introduzidos superem barreiras que 
pequenas populações enfrentam em processo de estabelecimento 
como estocasticidade, efeitos demográficos (efeito Allee) e baixa 
diversidade genética (LOCKWOOD; CASSEY; BLACKBURN, 
2005). Portanto, dependendo da intensidade desses transportes 
marítimos (i.e., esforço de introdução) espécies não-nativas 
podem tornar-se estabelecidas no sistema e persistirem a longo-
prazo.

 Explorar padrões de movimentação portuária e 
navegação são importantes no estudo global de invasões 
marinhas e costeiras. Teoria em ecologia de invasões prevê que 
quanto maior a pressão do propágulo, maior a probabilidade 
de estabelecimento de uma espécie não nativa (LOCKWOOD; 
CASSEY; BLACKBURN, 2005). Pressão do propágulo aqui é 
definida como esse esforço de introdução, ou seja, 
uma combinação entre número de propágulos 
(ou número de indivíduos introduzidos em um 
único evento) e tamanho do propágulo (ou 
número de eventos de introdução). Nesse 
sentido, navios podem contribuir para o 
transporte desses propágulos e diversas 
características de cada região portuária 
afetam probabilidade de invasão. Drake 
e Lodge (2004) desenvolveram um dos 
primeiros modelos bem sucedidos de estimativa 
de risco de invasões baseados sumariamente em 
características de zonas portuárias. Outros modelos 
futuros passaram não só a avaliar o potencial invasor baseado 
em total de navios aportados, mas também tempo de viagem, 
procedência e rota feita pela embarcação, além da sazonalidade 
das viagens (KALUZA et al., 2010), o que está diretamente 
ligado ao número de eventos de introdução ou tamanho do 
propágulo. Simplificando, quanto maior o número de navios 
cargueiros e quanto menor a sazonalidade de aportes, maior o 
risco de invasões. Por mais que tal ideia sirva como ponto de 
partida para a compreensão da relação entre invasões marinhas 
e transporte marítimo, essa premissa é uma supersimplificação 
de sistemas tão complexos e ignora certos outros fatores que 
afetariam a sobrevivência de organismos introduzidos como as 
barreiras ambientais existentes na região recipiente.

 Nem toda introdução resulta em invasão. Na Figura 
1, observa-se o processo de formação de uma comunidade 
local, também sob um cenário de intervenção antrópica. 
Organismos precisam sobreviver nos novos locais de 
introdução e desenvolver mecanismos de formar populações 
autossustentáveis (i.e., que independam dos depósitos de 
propágulos). Nesse sentido, a incompatibilidade ambiental entre 
região doadora e região recipiente é tão importante quanto a 
quantidade e frequência de organismos depositados no novo 
local para compreender risco de invasões marinhas. Seebens 
et al. (2013) encontraram uma maneira relativamente simples, 
ao mesmo tempo que precisa, de combinar ambas teorias na 
estimativa de probabilidade de invasões, as teorias de pressão 
do propágulo e de incompatibilidade ambiental. Ao incluir 

um delta ambiental (que incluía diferenças entre salinidade e 
temperatura entre região doadora e região recipiente, além da 
sazonalidade desses parâmetros), os modelos demonstraram que 
portos com alta movimentação não necessariamente estavam sob 
maior risco de invasões. Tratava-se de uma combinação entre 
fonte e frequência, ou seja, quantos navios vinham e de onde 
vinham. Para regiões portuárias de porte relativamente menor 
(Europa ocidental) o sucesso de invasão marinha é determinado 
pela complexa interação entre fonte de transporte de propágulos 
e ambiente recipiente adequado (SEEBENS et al., 2019). No 
entanto, para certas localidades do mundo, como por exemplo, 
o Canal do Panamá, a pressão do propágulo parece ser tão alta 
(cerca de 12.000+ embarcações/ anos antes da expansão do canal; 
ACP, 2019), que isso sobreporia qualquer outro efeito de barreira 
ambiental (BONFIM et al., dados não publicados). Portanto, 
diferentes fatores podem mediar a pressão do propágulo e 

determinar risco de invasão. Apesar do sucesso em avaliar as 
contribuições de incompatibilidade ambiental nesses 

modelos, como relações biológicas medeiam 
sucesso de invasão, no entanto, permanecem 

inexploradas.

Resistencia biótica em sistemas 
marinhos: como relações ecológicas 

podem limitar risco de invasão 
 Resistencia biótica refere-se à redução 

na probabilidade de estabelecimento de uma 
espécie não-nativa dado suas interações com 

a biota local (i.e., da região recipiente) (ELTON, 
1958; LOCKWOOD; HOOPES; MARCHETTI, 2007). 

Comunidades com maior número de espécies teriam um maior 
número de predadores, competidores e parasitas, limitando a 
colonização e persistência pela espécie não-nativa. Predadores 
geralmente têm muito mais efeito na sobrevivência e crescimento 
das presas, o que pode inibir o estabelecimento de não-nativos 
(MITTELBACH et al., 2007). Hunt e Behrens Yamada (2003) 
em estudo na California, EUA, observaram que apenas quando 
enclausurados, populações do caranguejo verde europeu invasor 
Carcinus maenas conseguiam sobreviver. Quando na presença do 
predador nativo, Cancer productus a mortalidade de C. maenas 
elevou a mais de 50% e o percentual de predação a 80%, mesmo 
com outras presas nativas oferecidas em mesma quantidade. 
Similarmente, em comunidades tropicais a ascídia solitária da 
espécie Ascidia sydneyensis tida como não-nativa no Golfo do 
Panamá, apenas foi detectada na costa quando malhas plásticas 
foram usadas em comunidades experimentais (painéis de PVC 
em suspensão), limitando o acesso de macropredadores pelágicos 
a comunidade (FREESTONE; TORCHIN; RUIZ, comunicação 
pessoal; BONFIM, observação pessoal). É possível portanto que 
predadores exerçam um mecanismo de controle de espécies não-
nativas ou impeçam o estabelecimento desses “novos residentes”. 

Evidência sugere que intensidade de resistência biótica varie 
em gradientes biogeográficos como latitude, com sistemas mais 
resistentes nos trópicos em comparação com a zona temperada 
(SAX  F., 2001; HILLEBRAND, 2004). As forças diferenciais da 
predação através da latitude podem contribuir para essa variação 
na resistência biótica, dado o efeito mais forte dos predadores na 

“Explorar padrões de 
movimentação portuária 

e navegação são importantes 
no estudo global de invasões 

marinhas e costeiras. ”
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um mundo mais quente no qual espécies tem suas fenologias e 
ciclos de vida afetados em virtude do aquecimento global, é 
imperativo um esforço internacional de estabelecer colaborações 
em pesquisa e buscar, não só detectar organismos não-nativos, 
como também explorar seus aspectos ecológicos (i.e. tolerâncias 
ambientais, persistência populacional etc.) especialmente em face 
das limitações impostas pela fauna nativa através de predação 
e competição (LAVENDER et al., 2017; ROSLIN et al., 2017). 
Iniciativas da Ciência Cidadã trabalhando junto à comunidade (e.g. 
https://www.zooniverse.org/projects/serc/invader-id) se mostram 
extremamente positivas como forma de aproximar a população 
da problemática, exercitar o pensamento cientifico e obter dados 
de qualidade em larga escala. Nesse contexto, plataformas abertas 
de dados como NEMESIS – repositório de espécies marinhas 
não-nativas nos EUA (https://invasions.si.edu/nemesis/) e NBIC 
– repositório de toda movimentação portuária e operações 
de lastro de navios aportados nos EUA (https://nbic.si.edu/) e 
InvasivesNet internacionalmente (https://www.invasivesnet.org/) 
são exemplos para todo o mundo da possibilidade de aplicações 
que essa nova era de “big data” pode proporcionar para a ciência 
e esforços de conservação. Modelos preditivos de risco de invasão 
oferecem uma boa ferramenta que combine experimentações em 
campo e simulações matemáticas. No entanto é necessário um 
esforço coletivo para padronização de estudos de larga escala que 
permitam a elaboração e expansão de tais modelos. 

montagem da comunidade e na sobrevivência e crescimento de 
presas nos trópicos (e.g. FREESTONE et al., 2011; FREESTONE; 
RUIZ; TORCHIN, 2013; VIEIRA; DUARTE; DIAS, 2012). Uma 
forte predação nos trópicos também pode reduzir a probabilidade 
de invasão bem-sucedida, apesar do alto esforço de introdução 
(i.e., pressão de propágulo). Desta forma, o risco de invasão seria 
também condicionado a posição geográfica da região recipiente, 
uma vez que resistência biótica poderia sistematicamente reduzir 
risco de invasões independentemente do número e tamanho do 
propágulo. Relações biológicas como predação podem reduzir a 
probabilidade de invasões bem sucedidas em sistemas marinhos 
recipientes nesses modelos de avaliação de risco de introduções 
via bioincrustração de casco de embarcações (BONFIM et al., 
dados não publicados). Embora a incorporação da resistência 
biótica nos modelos de probabilidade de estabelecimento exija 
mais esforço, ela fornece resultados mais precisos, essenciais para 
gerenciar invasores que causam danos ecológicos e econômicos 
em larga escala.

Conclusão
 As espécies não-nativas estabelecidas podem deslocar 
espécies nativas, modificar a estrutura das comunidades e alterar 
processos fundamentais em ecossistemas. Sistemas eficientes de 
monitoramento para a conservação da diversidade de espécies 
exigem conhecimento sobre a dinâmica de propagação dos 
próximos invasores em potencial e, portanto, a distribuição 
das espécies, sua plasticidade fenotípica e a probabilidade de 
novas introduções. Embora invasões próximas à costa sejam 
comuns e conspícuas nos ecossistemas marinhos costeiros em 
todo o mundo, as pressões bióticas e as forças ecológicas que 
determinam o sucesso de invasões em várias regiões do mundo 
ainda não foram totalmente exploradas. Evidências sugerem 
que as interações bióticas podem influenciar principalmente 
no sucesso da invasão em sistemas marinhos, especialmente os 
efeitos de predadores na comunidade de presas. A predação limita 
o assentamento, crescimento e disseminação de não-nativos, 
removendo organismos em diferentes estágios de montagem 
da comunidade. Isso pode resultar em maior resistência biótica 
tropical a invasões, reduzindo a probabilidade de introdução 
e estabelecimento bem-sucedidos, apesar do alto número de 
propágulos não-nativos no sistema. Nesse sentido, entender 
como essa pressão biótica pode influenciar as assembleias pode 
fornecer a linha de base para entender a variação na relação 
propágulo-resistência e elaborar melhor o manejo das invasões.

 Organismos invasores são frequentemente ignorados 
em estudos, muitas vezes em virtude do desconhecimento 
da biota nativa, ou recebem excessiva atenção fruto do mau 
uso de certos conceitos ecológicos (ROCHA et al., 2013). A 
homogeneização da biota mundial é algo vivenciado em muitos 
sistemas, principalmente marinhos, com uma série de espécies 
tidas como cosmopolitas e naturalizadas cuja história de vida 
é pouco conhecida (e.g. Bugula neritina, briozoário presente 
em toda a extensão das Américas). Uma serie de espécies de 
invasão críptica também surgem nesse contexto, como é o caso 
do Butis koilomatodon, peixe provavelmente não-nativo no 
Maranhão, que passou alguns anos não detectado por pouca 
resolução taxonômica (BONFIM et al., 2017). No despontar de 
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Introdução

Entender aspectos da biologia geral dos animais talvez 
seja uma das funções mais básicas dos zoólogos. 
Seja entre os cnidariólogos, entomólogos, ictiólogos, 

mastozoólogos, ornitólogos, etc. De modo geral, todos têm 
uma missão em comum: desvendar os mistérios dos seus 
táxons de estudo. Para isso, usamos diferentes metodologias 
e fazemos diferentes perguntas. Por exemplo, o que um 
guará (Eudocimus ruber) come? Onde a pescada amarela 
(Cynoscion acoupa) se reproduz? Quantos anos vive uma 
baleia jubarte (Megaptera novaeangliae)? É praticamente 
impossível obter todas as respostas sobre cada animal e essa 
talvez seja uma das coisas mais incríveis da biologia. 
A busca pelo conhecimento nunca cessa.

No caso específico dos vertebrados, 
uma das principais invenções que 
possibilitaram o estudo de seus 
movimentos no ambiente selvagem (i.e., 
uso de habitat) foram os transmissores 
de sinais (FRASER et al., 2018). Existem 
vários tipos: os de acústica externos 
ao corpo, os internos e os que emitem 
sinais captados por satélites são os mais 
comumente usados. É interessante perceber 
também que o uso desses transmissores atingiu 
o público geral através dos famosos documentários 
veiculados pelo Discovery Channel, Animal Planet e National 
Geographic. A Semana do Tubarão do Discovery Channel, por 
exemplo, é um período clássico do ano, em que uma grande 
quantidade de documentários sobre tubarões é exibida. Entre 
os documentários, há os que mostram pesquisas sobre os 
maiores tubarões brancos que conseguem achar, colocando 
um transmissor de satélite na primeira nadadeira dorsal a fim 
de descobrir por onde o animal irá passar a partir daquele 
momento. Essa técnica é chamada de telemetria, podendo 
ser ativa ou passiva. A diferença entre as duas é como o 
pesquisador obtém os dados para análise.

A primeira, feita com o transmissor externo, exige 
que o cientista siga o animal marcado no campo, seguindo 
o sinal com seu receptor que vai marcando um caminho no 
GPS. A segunda, que pode ser feita com transmissor externo 
ou interno, permite ao cientista implantar o transmissor 
no animal e esperar um determinado tempo para receber 
os resultados. No caso da telemetria acústica, é implantado 
um transmissor de sinais dentro da cavidade celomática do 
animal, ou entre o tecido muscular e a pele, e é necessária 
também uma ampla rede de receptores de sinais no 
ambiente (https://secoora.org/fact/the-technology/acoustic-
telemetry/). Sempre que o animal chegar perto de um desses 
receptores, o transmissor passa os dados que ele coletou para 
o receptor, que os armazena. Depois de um determinado 
tempo, estipulado pelos cientistas, eles retiram os receptores 
e analisam os dados armazenados.

No caso dos transmissores de satélite, cada vez 
que o transmissor é exposto à superfície (i.e., quando um 
tubarão nada na superfície e a nadadeira onde o receptor 

foi implantado sai da água), os dados são transmitidos ao 
pesquisador. Mas, como funciona com animais que não 
chegam à superfície? Nesses casos, são usados receptores 
programados previamente para se soltarem do animal depois 
um determinado intervalo de tempo. Ao fim deste intervalo, o 
receptor se solta do animal e, por ter uma pequena boia, volta 
à superfície, permitindo o acesso aos dados para o cientista.

Porém, essas tecnologias têm alguns problemas 
importantes que devem ser considerados ao se fazer 
trabalhos com animais longevos como os elasmobrânquios. 
O principal problema é o preço dos transmissores bem 
como a necessidade de coletar os animais em vida, o que 

para animais marinhos como tubarões, raias e 
grandes peixes ósseos, é bastante custoso. 

Devido ao elevado preço, projetos de 
pesquisa não conseguem comprar um 

número grande de transmissores, o que 
reduz consideravelmente o número de 
indivíduos que podem ser estudados, 
ocasionando outro problema, 
especialmente do ponto de vista 

estatístico. Outro grande problema, 
principalmente no caso dos transmissores 

via satélite, é que eles conseguem coletar 
dados por uma janela de tempo muito curta da 

vida do animal (i.e., algumas semanas ou meses), o 
que diz essencialmente muito pouco sobre uso de habitat e 

padrões de movimentação dos indivíduos.

Entretanto, há grandes vantagens de se aplicar 
telemetria em estudos de uso de habitat e movimentação de 
indivíduos. Entre elas, destacam-se a alta qualidade de dados, 
visto que os transmissores captam dados abióticos (p.ex. 
salinidade, temperatura, pressão, temperatura corporal do 
animal) em tempo real, além de fornecerem dados com alta 
precisão geográfica (FRASER et al., 2018). Essas informações 
são cruciais para a análise de eficácia de eventuais áreas de 
proteção marinha que já existam na região de estudo e para 
o melhor manejo da espécie. Por exemplo, em um recente 
estudo publicado na revista Nature, Queiroz et al. (2019) 
reuniram dados de telemetria de 23 espécies de tubarões 
com alto valor comercial e os compararam com os dados 
de movimentação de embarcações pesqueiras de grande 
porte. Com isso, geraram um mapa global das áreas de 
maior impacto pesqueiro e onde proteções legais às espécies 
exploradas são mais necessárias.

O que é a microquímica e o que ela pode nos 
ensinar?

Durante muito tempo, ecólogos tentam encontrar 
padrões na natureza, muitas vezes se utilizando de fontes 
de dados bastante diferentes para responder perguntas 
comuns. É assim com a biologia molecular em que se usa o 
DNA, nuclear ou mitocondrial (para animais), para se obter 
dados acerca da conectividade entre populações, níveis de 
diversidade genética, impactos antrópicos nas populações ou 
até mesmo taxonomia, sistemática e evolução (DUDGEON 
et al., 2012; HENDERSON et al., 2016; NAYLOR et al., 2012). Im
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A microquímica de elementos traço, por sua vez, 
é usada para obter respostas para perguntas semelhantes, 
mas utiliza assinaturas químicas de elementos específicos 
guardados em estruturas rígidas (p.ex. dentes, otólitos de 
peixes ósseos, vértebras de tubarões e raias) (HERMANN 
et al., 2016; MCMILLAN et al., 2017; PONTUAL; GEFFEN, 
2002; SMITH; MILLER; HEPPELL, 2013; ZUMHOLZ et al., 
2007).

Basicamente, o processo é o seguinte: ambientes 
aquáticos, marinhos ou dulcícolas, estão sujeitos a regimes 
físico-químicos diferentes que podem ter variações de 
pequena, média ou larga escala (p.ex. diferenças de relevo, 
presença de estuários, influência de correntes marinhas, 
entre outras). Essas diferenças ambientais, especialmente 
o tipo de solo ao longo das bacias hidrográficas, expõe 
diferentes elementos ao intemperismo e, portanto, delimitam 
a composição química dos rios (PONTUAL; GEFFEN, 2002; 
SEYLER; BOAVENTURA, 2003). Estes, por sua vez, podem 
modificar a composição química das regiões estuarinas 
e até mesmo do mar, apesar deste último ser muito mais 
homogêneo em sua composição química.

Desta forma, as concentrações dos diferentes elementos 
químicos presentes na água são refletidas em determinadas 
estruturas rígidas de diferentes organismos, dentre eles 
os estatólitos de cefalópodes, otólitos de peixes ósseos e 
vértebras de elasmobrânquios (MCMILLAN et al., 2017; 
PONTUAL; GEFFEN, 2002). Além disso, alguns elementos 
são característicos por ocorrerem em maior concentração 
em determinados tipos de ambientes. Por exemplo, o Bário 
(Ba) é conhecido por ser muito abundante em ambientes 
fluviais, enquanto que o Estrôncio (Sr) é conhecido por ser 
mais abundante em regiões marinhas. Portanto, ao analisar o 
otólito de um peixe diádromo (i.e., com partes do ciclo de vida 
em ambientes marinhos e outra em ambientes dulcícolas), 
por exemplo, observa-se que o padrão de distribuição do Ba é 
inversamente proporcional ao do Sr na fase de vida em que o 
animal permanece em água doce. Por conseguinte, o oposto é 
evidenciado quando o animal está em água majoritariamente 
salgada (MCMILLAN et al., 2017).

Entretanto, é necessário salientar que nem toda 
estrutura rígida é passível de ser usada em estudos desta 
natureza. As estruturas utilizáveis são apenas aquelas em que 
não há reutilização do material ali depositado, especialmente 
o cálcio, pelo corpo. Por exemplo, vertebrados em geral são 
passíveis de reutilizar minerais depositados em seus ossos 
e, portanto, eventuais estudos analisando a composição 
de elementos-traço nessas estruturas não refletiria a real 
concentração desses elementos na natureza (QUAN-SHENG; 
MILLER; CALCIOTROPHIC, 1989). Da mesma forma, a 
estrutura ideal para ser usada nesse tipo de trabalho são as 
que crescem concentricamente por acreção (ELSDON et al., 
2008), ou seja, que aumentam de tamanho de acordo com o 
desenvolvimento do animal sem que camadas depositadas 
anteriormente sejam afetadas pelas novas (PONTUAL; 
GEFFEN, 2002).

Trabalhos analisando concentrações de elementos-
traço são muito abundantes para peixes teleósteos (com 
quem essa técnica foi primeiramente desenvolvida nos 
anos 1990) e ainda incipientes para elasmobrânquios. Por 
isso, muito da literatura e dos pressupostos aplicados pelos 
trabalhos de microquímica com tubarões e raias são baseados 
na literatura publicada com peixes ósseos. Entretanto, 
elasmobrânquios e teleósteos são grupos com uma separação 
evolutiva muito antiga (400 milhões de anos) (COMPAGNO; 
DANDO; FOWLER, 2005), bem como têm fisiologias 
e taxas metabólicas bastante diferentes, o que reforça a 
necessidade de um avanço metodológico desta técnica focado 
especificamente para tubarões e raias.

De qualquer forma, vários trabalhos foram produzidos 
na última década, o que trouxe bastante desenvolvimento 
a essa área ainda incipiente. Essa área tem ganhado tanta 
projeção entre a comunidade científica em geral que uma 
das principais revistas de ecologia marinha do mundo, a 
Marine Ecology Progress Series, fez uma edição especial para 
trabalhos com esclerocronologia para o manejo de recursos 
marinhos em 2018. Nesta edição, dez artigos foram publicados 
com diversos grupos taxonômicos. Entretanto, nenhum dos 
trabalhos avaliou aspectos metodológicos dessas análises 
em elasmobrânquios. Trabalhos com esse enfoque incluem 
efeitos de variáveis ambientais (p.ex. temperatura, salinidade, 
pH) na absorção de diferentes elementos químicos e sua 
incorporação nas vértebras (PISTEVOS et al., 2019; SMITH; 
MILLER; HEPPELL, 2013), efeito do crescimento na absorção 
e incorporação dos elementos (SMITH; MILLER; HEPPELL, 
2013) e efeitos dos diferentes tipos de armazenamento 
de amostras e procedimentos de limpeza de vértebras 
nos resultados da microquímica (LEWIS; PATTERSON; 
CARLSON, 2017). Para uma ampla revisão bibliográfica 
sobre o uso de microquímica em elasmobrânquios, leia 
McMillan et al., (2017).

Além disso, há diversos trabalhos avaliando uso 
de habitat, existência de berçários, idade e crescimento e 
estruturação de estoques pesqueiros de elasmobrânquios 
através da microquímica. No caso de uso de habitat e 
avaliação de áreas de berçário, um trabalho se destaca. Tillett 
et al., (2011) estudou como populações de duas espécies de 
tubarão (Carcharhinus leucas – tubarão cabeça chata e C. 
amboinensis – sem nome popular no Brasil) usam o ambiente 
e os padrões microquímicos das suas zonas de berçário na 
Austrália. Com isso, conseguiu-se evidenciar diferenças entre 
o uso de habitat entre os sexos para C. leucas, com fêmeas 
adultas fazendo incursões periódicas em água doce para dar à 
luz. Já para a outra espécie, cujo hábito é totalmente marinho, 
a microquímica não foi informativa sobre a existência de 
berçários, visto que o ambiente marinho é mais homogêneo 
quimicamente do que o fluvial.

Já para idade e crescimento, a microquímica foi usada 
para confirmar a periodicidade da formação de anéis de 
crescimento em uma das espécies de raia mais ameaçadas do 
mundo: o espadarte (Pristis pectinata). Scharer et al., (2012) 
usaram leituras de fósforo (P) e razão Sr:Ca para confirmar a 
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formação dos anéis, portanto validando a formação anual dos 
anéis de crescimento. Tal validação é crucial para estudos de 
idade e crescimento que usam apenas os métodos tradicionais 
(p.e.x avaliação das vértebras em microscópio estereoscópico, 
análise de incremento marginal) e é uma das partes mais 
difíceis de se fazer quando se estudam espécies ameaçadas de 
extinção. Isso se deve à necessidade de um grande número de 
amostras, com indivíduos em diversos tamanhos e em uma 
mesma área. A microquímica, nesse caso, facilitou 
esse processo com o uso de apenas 15 amostras.

No caso de análise de estruturação 
de estoques pesqueiros, temos um ótimo 
exemplo publicado recentemente. 
McMillan et al., (2018) avaliaram as 
assinaturas microquímicas nas vértebras 
de 154 indivíduos da espécie Galeorhinus 
galeus na Austrália. Essa espécie sofreu 
com grande pressão pesqueira, levando 
ao colapso de seus estoques pesqueiros e, 
consequentemente, à necessidade de conservação 
para recuperação populacional. Dessa forma, os autores 
testaram se há diferenças entre os padrões de assinatura 
química de tubarões capturados em diferentes áreas da costa 
sul da Austrália. Esse tipo de informação é crucial para o 
manejo pesqueiro e para entender se o estoque estudado é 
composto por uma única população ou mais. No caso de G. 
galeus, os autores descobriram que existem dois estoques 
diferentes na região, aumentando o conhecimento sobre 
a espécie e auxiliando na elaboração de medidas para seu 
manejo pesqueiro.

E o Brasil nessa história toda?

No Brasil, estudos de microquímica não são muito 
comuns, mas existem. Talvez o mais importante deles tenha 
sido o de Hermann et al., (2016), que testaram os padrões 
microquímicos de várias espécies de teleósteos amazônicos e 
de grande interesse comercial, como Arapaima sp (pirarucu), 
Plagioscion squamosissimus (pescada amazônica), 
Prochilodus nicrigans (curimbatá), Brachyplatystoma 
rousseauxii e B. filamentosum (dourada). Nesse trabalho, 
os autores conseguiram mostrar os padrões migratórios das 
espécies na bacia amazônica através da microquímica dos 
otólitos.

No caso dos elasmobrânquios, estudos de 
microquímica ainda são incipientes no país e têm avaliado 
principalmente uso de habitat e comparado estes dados com 
a história de vida. Até hoje, os únicos trabalhos realizados 
com essa técnica no Brasil e, até mesmo na América do Sul, 
são realizados no Laboratório de Dinâmica de Populações 
Marinhas (DIMAR) da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Até agora, apenas um trabalho com essa análise 
foi publicado (FEITOSA et al., 2020). Neste trabalho, nós 
estudamos o uso de habitat e testamos a existência de uma 
zona de berçário para a espécie Carcharhinus porosus (cação 
junteiro), um dos tubarões mais comumente encontrados no 
litoral amazônico nas décadas de 1980 e 1990, mas que agora 
encontra-se como criticamente ameaçada no Brasil e em 

estágio de declínio ao longo de sua distribuição (FEITOSA 
et al., 2020).

Para o cação junteiro, observamos que não há 
diferenças de uso de habitat entre os diferentes estágios de 
vida, o que mostra que ambos neonatos, jovens e adultos 
usam a mesma região a vida toda. Essa informação foi 
inclusive confirmada com o uso de dados de pescarias 

experimentais na mesma região na década de 1980 
(LESSA et al., 1999). Além disso, mostramos 

que a região amazônica na verdade não é 
uma área de berçário segundo os critérios 

delimitados na literatura (HEUPEL 
et al., 2018; HEUPEL; CARLSON; 
SIMPFENDORFER, 2007), mas sim 
uma área essencial para a manutenção 
da espécie, visto que ela completa 

o ciclo de vida inteiro na mesma 
região. Dessa forma, demonstramos a 

importância da costa amazônica brasileira 
para a conservação desta espécie de tubarão 

e provamos que a microquímica é uma técnica 
viável e eficaz para estudos populacionais em zonas de baixas 
latitudes.

Conclusão

Historicamente, os avanços tecnológicos têm 
aumentado e melhorado consideravelmente a nossa 
capacidade de analisar dados, com uma qualidade cada vez 
maior. Foi assim para os primeiros ecólogos que utilizaram 
o uso de captura-recaptura para estudos de movimento de 
animais, depois surgiram as formas de rastreio com ondas 
de rádio, depois através de satélites e, agora, temos a chance 
de avaliar a composição química de elementos-traço em 
tecidos rígidos de uma grande variedade de taxa. Como disse 
Walther (2019) em um artigo de revisão, a microquímica é 
incapaz de fornecer resultados de uso de habitat em pequena 
escala como a telemetria via satélite, mas é capaz sim de 
fornecer resultados como um quadro impressionista, em que 
a figura só toma forma quando vista de longe. Ela fornece 
informações amplas e com dados da vida inteira de cada 
indivíduo. Infelizmente, ainda estamos engatinhando nesse 
assunto, tanto no Brasil quanto no mundo. Porém, esperamos 
que nos próximos anos os avanços nessa técnica sejam cada 
vez maiores e mais significativos.

“... esperamos que nos 
próximos anos os avanços nessa 
técnica sejam cada vez maiores e 

mais significativos”
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A Amazônia é um dos biomas que mais 
causa comoção pública. Muito se ouve em 
salvar a Amazônia, as explorações ilegais 

ali realizadas sempre ganham a mídia quando descobertas, 
incêndios florestais são amplamente divulgados. Porém, 
embora bastante noticiada, a Amazônia ainda é pouco 
conhecida. Frequentemente os estudos realizados no 
bioma relatam que a riqueza de espécies é subestimada. 
Muitas áreas desta vasta imensidão verde nunca foram 
exploradas cientificamente e, quando o são, muitas 
espécies novas são descobertas.

Diferente do que se popularmente imagina, a 
Amazônia não é apenas constituída de florestas úmidas de 
grande porte, embora esta seja a maior parte. Na verdade, 
a Amazônia é um grande mosaico vegetacional havendo 
desde florestas de terra firme (que não inundam), florestas 
de igapó (inundadas permanentemente) e florestas de 
várzea (inundadas periodicamente), até extensas matas 
de galeria, campinaranas (ou campinas, sendo campos 
abertos de solo arenoso) e formações vegetais aquáticas 
(IBGE, 2012). Todos esses tipos vegetacionais criam 
nichos ecológicos1 específicos, sendo muito comum 
encontrar plantas ocorrentes em apenas algumas dessas 
vegetações. Com isso, podemos deduzir que este mosaico 
vegetacional propicie a especiação e elevada riqueza de 
espécies na Amazônia.

A essa altura, você já deve imaginar que há uma 
grande diversidade vegetal na Amazônia. E há! De 
acordo com o The Brazil Flora Group (BFG, 2015), 
existem 13.195 espécies de plantas ocorrentes na 
Amazônia brasileira, sendo 8.347 endêmicas do bioma. 
Número aproximado é encontrado para a Mata Atlântica, 
com 17.758 espécies, das quais 9.954 são endêmicas. 
A diferença está na extensão dos biomas, a Amazônia 
possui cerca de 7.000.000 km2 (BERRY; RIBEIRO, 1999) 
e a Mata Atlântica cerca de 1.110.182 km2 (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE FLORESTAS, 2019), o que não significa 
que a Amazônia tenha menos diversidade, mas sim que 
ela é menos estudada. Isso é visível ao se comparar a 
quantidade de estudos taxonômicos existente em cada 
bioma. A Figura 1 mostra as coletas de plantas realizadas 
na América do Sul, com foco no Brasil.

É recorrente nos trabalhos acadêmicos sobre a 
biodiversidade amazônica a informação de que ela é 
subamostrada. E além do que já foi mencionado acima, 
outro problema que existe é a dificuldade logística 
existente na região. A falta de investimento em pesquisa 
é outro empecilho: há poucas instituições de ensino e 
pesquisa na região Norte. O conjunto de toda essa obra 
resulta no que observamos na Figura 1, e na eterna 
subamostragem da biodiversidade amazônica.

Diante disso, o objetivo desse artigo é 
discorrer sobre o estado da arte e como acessar 
a biodiversidade vegetal na Amazônia brasileira.

Figura 1: Mapa da América do Sul com foco no Brasil, mostrando a ausência de 
coletas na região amazônica. Quanto mais intenso o azul, maior a quantidade de 
coletas. Extraído de Global Biodiversity Information.

Como descobrimos novas espécies de plantas e a 
biodiversidade vegetal amazônica

A forma mais básica de mensurarmos a 
biodiversidade é por quantidade de espécies (riqueza), 
mas como teremos acesso a essa informação? Aqui 
entra a figura do taxonomista, profissional habilitado a 
estudar as características das espécies e circunscrevê-
las de acordo os seus conhecimentos. O taxonomista 
geralmente foca seus estudos em apenas um grupo 
taxonômico, pois como esses estudos exigem grande 
aprofundamento é inviável lidar com uma quantidade 
muito grande de táxons. E como o taxonomista 
descobre novas espécies? Bem, em botânica, adotamos 
o conceito morfológico ou tipológico de espécie (JUDD 
et al., 2009), no qual delimitamos cada espécie por seus 
atributos morfológicos (KISCHLAT, 2005). Imagine que 
você tenha que descrever morfologicamente dois bolos 
de cenoura, um deles com bastante ganache e o outro 
sem cobertura. Você certamente apontaria que ambos 
os bolos podem até ser de cenoura, mas não são bolos 
iguais de cenoura, são tipos de bolos diferentes. É mais 
um menos assim que os taxonomistas botânicos lidam 
com as espécies. 

Agora imagine-se explorando uma área, onde 
você conhece bem um determinado grupo vegetal 
desta localidade, você sabe bem a descrição de todas as 
espécies conhecidas desse grupo. E então, você encontra 
uma espécie que morfologicamente não se encaixa nas 
descrições conhecidas por você. Um formato de fruto 
diferente, quantidade de estames² diferentes, porte da 
planta diferente. Pronto, você tem uma espécie nova! 
Agora imagine que essa área tenha sido destruída antes 
de você encontrar aquele espécime³ ou se nunca tivesse 
ido àquele local, essa espécie nunca teria sido descoberta. 
É mais ou menos isso que acontece com a Amazônia, 
muitos lugares são explorados por garimpos, indústrias 
madeireiras e agropecuárias (COHEN et al., 2007), antes 
mesmos de conhecermos a biodiversidade do bioma.
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Apesar dos obstáculos, há instituições de pesquisa 
na região que se empenham em conhecer a diversidade 
amazônica. Com os avanços tecnológicos, apoio das 
instituições de fomento e formação de pessoal qualificado 
(taxonosmistas) muita coisa tem sido descoberta.

Qual o estado da arte da taxonomia vegetal na 
Amazônia brasileira?

Por muito tempo as principais referências sobre a 
biodiversidade vegetal amazônica eram provenientes de 
pesquisadores estrangeiros. A maior obra a documentar 
boa parte da biodiversidade vegetal da Amazônia do 
Brasil foi a Flora Brasiliensis (VON MARTIUS,  1840 e 
1906), que foi como o pontapé para os estudos botânicos 
no país. Desde essa obra poucos trabalhos taxonômicos 
mais amplos foram publicados para a região. No final do 
século XX, o projeto Flora da Reserva Ducke (BERRY; 
RIBEIRO, 1999) dedicou-se a estudar a flora de uma 
reserva amazônica, localizada em Manaus – AM. 
Recentemente, o projeto Flora das cangas da Serra dos 
Carajás (VIANA et al., 2016) estudou a flora dos campos 
ferruginosos da Floresta Nacional de Carajás – PA, 
fazendo todo o tratamento taxonômico para as famílias 
nesta localidade.

A Flora da Reserva Ducke resultou em um 
livro e diversos tratamentos taxonômicos, que foram 
publicados até o ano de 2019. Já a Flora das cangas 
da Serra dos Carajás resultou em quatro volumes de 
artigos com tratamentos taxonômicos e diversas novas 
espécies e novos gêneros, como Carajasia (Rubiaceae) 
e Brasilianthus (Melastomataceae). Entretanto, 
embora tenham gerado diversos produtos, estes projetos 
investigaram apenas pequenas porções da Amazônia 
brasileira.

A região conta com universidades e institutos 
federais de educação, além de dois grandes institutos de 
pesquisa: o Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA, 
Manaus, Amazonas) e o Museu Paraense Emílio Goeldi 
(Belém, Pará) que possuem programas de pós-graduação 
em Botânica. Porém, dada a extensão do bioma, pode-
se dizer que faltam, ainda, instituições de pesquisa na 
região Norte do país. É importante também mencionar 
a questão da formação de novos taxonomistas, algo 
que só será possível com aumento no investimento em 
programas de pós-graduação e instituições de ensino e 
pesquisas da Amazônia.

A importância da taxonomia na tarefa de 
estimar a biodiversidade

Como mencionado anteriormente, as estimativas 
de diversidade se baseiam em dados como número e 

distribuição das espécies, geralmente dados gerados 
e/ou verificados por taxonomistas. No entanto, nem 
sempre quem faz as estimativas são profissionais ligados 
à taxonomia. Frequentemente são publicados artigos 
em que os autores estimam a quantidade de espécies de 
plantas ocorrentes em toda a extensão da Amazônia, 
alguns chegando a estimar cerca de 50.000 espécies 
(HUBBELL et al., 2008). Números impressionantes, no 
entanto, podem estar equivocados. Alguns problemas 
taxonômicos geralmente estão presentes nas listas de 
espécies utilizadas para os cálculos, superestimando os 
números. Tais dados, embora pareçam bons, mascaram a 
realidade já mencionada: subamostragem e subestimação 
do número de espécies, o que mantém a real diversidade 
ainda desconhecida.

Mediante isso, um grupo de taxonomistas 
publicou um artigo com estimativas realizadas com base 
em uma lista taxonomicamente verificada (CARDOSO 
et al., 2017). O artigo intitulado Amazon plant diversity 
revealed by a taxonomically verified species list 
obteve resultados mais realistas: para as florestas de terra 
firme foram estimadas 14.003 espécies de plantas, sendo 
48% árvores e 52% herbáceas e epífitas.

Isso nos mostra o quão importante é o trabalho 
do taxonomista e como dependemos da ciência de 
base4 para realizar estudos mais aplicados. Mostra ainda 
que, embora pouco estudada, o número de espécies na 
Amazônia já é impressionante. Todas essas informações 
estão diretamente ligadas ao trabalho dos taxonomistas.

Como é fazer ciência de base em botânica na 
Amazônia brasileira?

A frase que pode melhor responder a esta pergunta 
é: complicado, mas instigante. Ela se aplica a quase todos 
os estudos na Amazônia. O bioma é imenso em extensão 
e o acesso a muitas áreas é feito apenas por meio de 
barcos, pequenos aviões ou helicópteros. No entanto, 
quando estes recursos são viáveis, coisas magníficas 
podem ser descobertas. Um exemplo recente disso, foi 
o projeto “Riqueza de espécies em regiões montanhosas 
da Amazônia brasileira: diversidade e conservação”, 
conduzido por pesquisadores do Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro (COELHO et al., 2015), neste projeto foram 
realizadas expedições de coleta a regiões montanhosas 
da Amazônia, a fim de se catalogar as espécies vegetais 
ocorrentes nessas áreas.

E como descobrir tais coisas? O trabalho principal 
do taxonomista botânico é coletar, identificar e descrever. 
O profissional vai a campo e coleta tudo aquilo que se 
encontra fértil (com flores ou frutos). Espécimes não-
férteis (estéreis), embora possam ser identificados à nível 
específico, dificultam a determinação.
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Após a coleta, o material é prensado e secado em estufa, 
para só então ser devidamente identificado (devidamente 
analisado com base em literatura específica para correta 
determinação do nome da espécie) e inserido em uma 
coleção de herbário (PEIXOTO; MAIA, 2013). Após 
essas etapas, a descrição é feita com base nas observações 
anotadas em campo, como coloração, altura e possíveis 
odores, caracteres que são perdidos (que se perde após 
secagem, além da análise morfológica do material coletado. 
É durante esse processo que se descobre se a espécie já é 
conhecida para a ciência –já possui um nome científico – 
ou se é uma espécie nova para a ciência, o que pede uma 
publicação seguindo o código de nomenclatura botânica, 
nomeando-a formalmente. Esse trabalho, que pode 
parecer simples para alguns, é minucioso e requer muitos 
anos de estudo no reconhecimento e caracterização das 
espécies.

Em se tratando da Amazônia, à parte das 
dificuldades, trabalhar com taxonomia é desbravar o 
grande desconhecido e estar constantemente sendo 
desafiado pelo ambiente. Há também muito aprendizado 
com as comunidades tradicionais e indígenas, onde 
se trocam muitos saberes tornando todo o trabalho 
extremamente gratificante.

Desbravando problemas: o futuro da taxonomia 
na Amazônia brasileira

Dentre as belezas e os empecilhos de se trabalhar 
na Amazônia, cabe discutir o futuro do estudo da grande 
floresta em face às políticas ambientais recentes e cortes 
de verbas para ensino e pesquisa. Primeiramente, a 
taxonomia é naturalmente inferiorizada frente à outras 
áreas de pesquisa, por ser ciência de base. Segundo, os 
recentes cortes efetuados nas bolsas de estudos de agências 
de fomento prejudicam ainda mais a formação de recursos 
humanos para atuar em taxonomia e outras ciências que 
não são diretamente aplicadas à população. E por fim, 
como já mencionado, a Amazônia é muito extensa e conta 
com poucos centros de ensino e pesquisa.

Portanto, podemos afirmar que a ausência de 
informação sobre a real diversidade da Amazônia 
deve-se, especialmente, à carência de investimentos. 
Enquanto isso não mudar, teremos poucos taxonomistas 
atuando na região, ausência de expedições de coleta 
e, consequentemente, desconhecimento sobre a 
biodiversidade vegetal deste bioma.

Glossário
1. Nicho ecológico: é o conjunto de condições e recursos 
que permitem a uma espécie sobreviver no ambiente.
2. Estames: estruturas reprodutivas masculinas das flores, 
compostos por filete e anteras.

3. Espécime: um exemplar coletado de uma espécie.
4. Ciência de base: modalidade da ciência em que são 
produzidos conhecimentos novos, sem necessária 
aplicação direta em produtos para a sociedade.
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