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Caros leitores,

Nesta edição 52, o Boletim PETBio apresenta uma síntese sobre 
os mamíferos de vida e hábitos marinhos, tradicionalmente 
agrupados como “mamíferos marinhos”. Quem são? Qual sua 
distribuição e situção atual? Sua importância ecológica? Nesta 
síntese, vocês entenderão estas e outras questões sobre este 
encantador grupo de  seres vivos. Esta edição também traz uma 
revisão sobre a arquitetura dos ninhos de um grupo de vespas 
e sua relação com a socialidade destes animais. Apresentamos 
a linha de pesquisa da Profa. Dra. Rosane Nassar Meireles 
Guerra, do Departamento de Patologia da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), e entrevistamos Rossy-Eric 
Soares, doutorando do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde (UFMA), que trabalha na linha de frente 
no combate à COVID-19 no Maranhão. Nos ensaios, vocês 
poderão explorar uma miríade de temas que tratam desde 
as relações de nossa alimentação com o surgimento de novas 
doenças, ou com a interação na regulação gênica. Conhecer 
novas terapias ao combate de infecções por  microrganismos. 
Os comportamentos de organismos de grupos diversos e a 
influência de  fatores ambientais na modulação dos mesmos. 
Refletir sobre a importância da prática da  pesquisa científica 
na educação básica, bem como da importância do acesso 
ao conhecimento na democratização da ciência. Por fim, 
entender o que é um fóssil vivo e a resiliência desse fenômeno 
que conhecemos como vida.

Desejo a todos uma boa Leitura,
Prof. Dr. Leonardo Dominici Cruz
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As gigantes da Ásia: o 
predador agora é outro

Ana Jessica Sousa Coelho 
 Sabrina Torres Soares

Curso de Ciências Biológicas/UFMA- São Luís
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NOTÍCIA

As vespas-mandarinas (Vespa 
mandarinia), nativas da Ásia, 
foram avistadas pela primeira vez 

no estado de Washington, Estados Unidos, 
em novembro de 2019, e desde então têm 
causado preocupação entre os apicultores 
e entomologistas americanos. Esse gigante 
voador é conhecido como a maior vespa do 
mundo, medindo aproximadamente 5 cm. 
Sua dieta predatória é composta de insetos 
de tamanho médio a grande, o que as 
tornam verdadeiras vilãs contra as abelhas. 
As vespas assassinas, como também são 
conhecidas, podem acabar com colmeias 
inteiras em poucas horas, tornando-se 
outro problema para as abelhas, além dos 
pesticidas e patógenos bacterianos que elas 
enfrentam diariamente.
 No Japão, estima-se que as 
mortes causadas pela vespa-mandarina 
variam de 30 a 50 pessoas ao ano. Visto 
isso, o medo que a população norte-
americana tem desses insetos é totalmente 
compreensível, pois, apesar de raramente 
atacarem os seres humanos, poucos desses 
ataques são suficientes para levar as vítimas 
ao óbito. Os humanos podem ter uma 
reação alérgica com apenas uma picada, 
entretanto, a toxicidade direta irá depender 
da quantidade de veneno introduzida 
na vítima. Consequentemente, um 
número maior de picadas de vespas pode 
desencadear uma intoxicação mais grave e 
geralmente, as causas das mortes são parada 
cardíaca súbita ou anafilaxia1, disfunção 
hepática, insuficiência renal e respiratória, 
além de falência múltipla de órgãos.
  Agora, com a chegada das vespas 
nos Estados Unidos, autoridades ambientais 
temem que elas se espalhem como uma 
praga por todo o continente americano 
provocando diversas vítimas. Ainda não se 
sabe ao certo como essas vespas chegaram à 
América do Norte, no entanto, a expansão de 
espécies exóticas ao redor do mundo é bem 
mais comum do que se imagina. Acredita-
se que a introdução das Vespas mandarina 
nos EUA ocorreu através dos navios e dos 
aviões intercontinentais, e, logo após sua 
descoberta na América, cientistas junto ao 
Departamento de Agricultura do estado de 
Washington começaram uma verdadeira 
“caça às vespas”, pois com uma maior noção 
de presença desse inseto no país, mais fácil 
será seu extermínio e maior as chances de 
preservação de abelhas locais. 
 Diferente das abelhas nativas do 
Japão, que evoluíram em conjunto com 

as vespas-mandarinas, e desenvolveram 
mecanismos de proteção, as abelhas 
americanas não são adaptadas a sobreviver 
aos ataques das vespas. Além disso, no 
ambiente novo não se encontra predador 
natural desses insetos, visto isso, a morte 
das abelhas é um fator preocupante, pois 
além de prejudicar a produção de mel, traria 
prejuízo a diversas culturas que dependem 
do trabalho de polinização, além de acarretar 
um desequilíbrio ambiental iminente 
por conta da sua predação em massa. 
Portanto, para que a caça às vespas seja mais 
eficiente a população tem sido orientada 
a registrar e posteriormente comunicar 
aos pesquisadores sobre quaisquer vespas 
suspeitas que estejam nas redondezas. E 
com isso, a participação da população no 
mapeamento desses insetos será de grande 
ajuda para resolver a situação.  

 Glossário
1: é uma reação alérgica grave e de rápida 
progressão que pode provocar a morte. 
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Juliana Mendes Sousa
Thayres Roberta Lima Araujo

Curso de Ciências Biológicas/UFMA- São Luís

Pandemia. Provavelmente você não esperaria ouvir essa 
palavra com tanta frequência nos últimos tempos como 
tem ocorrido. Nos noticiários, redes sociais e conversas 

em geral, o mundo vem experimentando o sabor deste verbete 
agridoce desde o início do ano de 2020, em decorrência da 
disseminação do vírus Sars-CoV-2 ao longo dos 6 continentes. 
Uma pergunta que muitos podem se fazer no decorrer de uma 
quarentena é: afinal, qual seria a receita para o surgimento de uma 
pandemia? O cardápio, é claro!

Para entender como nossos hábitos alimentares 
interferem no surgimento de surtos epidêmicos ou pandemias 
é preciso ter em mente como são os ambientes das fazendas 
de criação de animais de abate. Atualmente, 75% das doenças 
infecciosas emergentes são zoonoses (transmitidas de animais para 
humanos) e há um motivo para isso: as fazendas de criação de aves 
e porcos para abate são ambientes perfeitos para disseminação de 
novos patógenos, em especial os vírus. Isto porque a aglomeração 
de animais confinados e imunossuprimidos pelo estresse 
contínuo permite que uma nova cepa circule rapidamente de um 
indivíduo a outro e tenha os muitos hospedeiros, necessários para 
o surgimento de mutações perigosas. Quando o criador entra em 
contato com estes animais e/ou quando estes são consumidos... 
voilà, uma nova epidemia pode ter acabado de sair do forno! 

A preparação de novos cardápios epidêmicos também 
inclui nosso contato com os animais silvestres. Com certeza você já 
ouviu falar de diversos ingredientes antropogênicos que poderiam 
compor essa receita, mas o que se acredita de fato é que o surto do 
novo coronavírus, bem como os surtos de outras zoonoses que 
afligiram a humanidade nos últimos 50 anos tenham surgido do 
consumo e/ou do contato de animais silvestres com animais de 
criação. Isto se dá pelo fato de que diversos patógenos circulam 
na natureza selvagem e, com o avanço das cidades sobre as áreas 
naturais, esses podem ser expostos e infectar animais de criação 
ou diretamente seres humanos, após passarem por mutações e 
recombinação genética, dinâmica esta que pode ser visualizada na 
Figura 1.

Figura 1: Em rosa, curva de ocorrência de patógenos em animais 
silvestres, que podem ser transmitidos diretamente para animais 
de produção (cinza) ou seres humanos (vermelho). Pode haver, 
ainda, uma transmissão inicial a animais de produção, onde 
ocorre rápida multiplicação do patógeno (amplificação) e 
posteriormente a infecção em humanos. Fonte: Karesh, W. B. et al, 
2012 (modificado).

Um exemplo de transmissão direta de patógenos de 
animais selvagens a humanos é o do próprio Sars-CoV-2, que 
aparentemente está atrelado aos chamados mercados úmidos, 
onde se comercializam animais silvestres vivos abatidos na hora 
de sua compra. Nesse tipo de comércio, há uma variedade de 
animais silvestres (com seus patógenos específicos) mantidos sob 
condições sanitárias precárias, com gaiolas amontoadas umas sobre 
as outras, o que gera estresse além de poder levar a uma mistura 
de excrementos de diferentes espécies que são reservatórios para 
diversos vírus. Essas condições tornam o ambiente ideal para a 
recombinação genética dos patógenos e o surgimento de novas 
cepas que tenham capacidade de transmissão a humanos, pois 
aumenta a probabilidade desses vírus encontrarem veículos para 
infecção como por uma ferida aberta ou pelo ar, por exemplo. 
Os mercados úmidos, apesar de ocorrerem em várias partes do 
mundo, são mais comuns na região da China e Sudeste Asiático, 
o que leva a crer que o novo Sars-CoV-2 tenha surgido nesses 
mercados nos grandes centros urbanos na China. 

Embora a humanidade nas últimas décadas tenha 
alcançado melhorias significativas em condições ambientais e de 
vigilância médica, métodos diagnósticos e novos tratamentos, as 
doenças infecciosas emergentes continuam sendo uma ameaça 
global com grande capacidade de expansão especialmente 
em países subdesenvolvidos devido a limitação de recursos. 
E, infelizmente, esse espectro ameaçador não mudará se não 
existirem mudanças nos métodos de criação e na nossa relação 
com o meio selvagem. Sendo assim, a adoção de ações que 
diminuam a degradação desenfreada de áreas naturais e que 
auxiliem na transição para fontes alimentares diferentes das 
convencionais e mais seguras certamente seriam investimentos 
valiosos na saúde pública das próximas gerações.

Cardápios epidêmicos, paladares apocalípticos!
Como o consumo de alimentos pelo homem se relaciona com 

o surgimento de epidemias
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 O plástico também prejudica a fertilidade humana!
Jimmy Edson Ribeiro dos Santos

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

EN
SAIO

Atualmente, é amplamente conhecido que o plástico é um dos 
materiais mais utilizados no planeta, devido a características 
como: maleabilidade, produção de baixo custo, alta 

durabilidade e resistência. Também vêm sendo divulgadas as diversas 
problemáticas relacionadas à poluição e ingestão acidental de resíduos 
desse material por diversos animais, principalmente os marinhos. 
Porém os organismos marinhos não são os únicos expostos aos 
componentes plásticos, nós, seres humanos, também os ingerimos ou 
inalamos. E como isso acontece? Os componentes plásticos podem 
ser projetados para manter nossos alimentos mais frescos, fazendo 
parte da composição dos mesmos, por longos períodos de tempo; 
segundo um trabalho publicado em 2009, podem fornecer benefícios 
terapêuticos por meio de produtos farmacêuticos de liberação 
programada e outras aplicações médicas. Entretanto, certos químicos 
componentes do plástico podem levar a efeitos adversos na reprodução 
e desenvolvimento, pois podem atuar como compostos desreguladores 
endócrinos (EDCs). 
 Um dos componentes a que mais somos expostos são os 
ftalatos, que segundo um estudo publicado em 2010, são aditivos 
e não são membros covalentes do polímero plástico. Portanto, eles 
podem lixiviar, migrar ou evaporar para o ar de ambientes internos e 
atmosférico, alimentos e outros materiais, contaminando recursos. 
Nos homens, os ftalatos causam interferência no trato reprodutivo, 
disfunção mitocondrial, alteração nas enzimas testiculares, prejudicam 
a integridade do DNA, além de exercer efeitos negativos na estrutura e 
nas funções das células que coordenam a produção de espermatozóides 
o que leva à sua diminuição em quantidade e também em motilidade, 
gerando gametas anormais. Em mulheres, há menos estudos sobre 
os efeitos dos ftalatos sobre a fertilidade, no entanto, sabe-se que os 
metabólitos DEHP¹ e DiDP², derivados desses compostos, provocam 
diminuição do rendimento de ovócitos e no número de oócitos, 
enquanto os metabólitos de DiNP³ e DiDP estão associados à redução 
da taxa de fertilização. Uma pesquisa de  2004 apontou que baixos 
níveis de estradiol e progesterona estão associados à perda fetal e que 
o DEHP pode estar operando por esta via, diminuindo os níveis desses 
hormônios e aumentando o risco de aborto.
 Outro componente a que somos constantemente expostos 
é o Bisfenol A (BPA), um composto tóxico ambiental, utilizado na 
fabricação da maioria dos plásticos, que pode ser encontrado também 
no organismo. Por ser um composto quimicamente análogo ao 
estrogênio, pesquisas  apontam que este seja um potencial desregulador 
endócrino. No que diz respeito aos efeitos do BPA na fertilidade 
humana, poucos são os estudos que relacionam compostos tóxicos 
ambientais com a infertilidade masculina e a feminina. Entretanto 
com base em alguns resultados obtidos, podemos destacar que 
foram encontradas  altas concentrações de BPA na urina de homens 
com problemas como disfunção erétil, baixa qualidade do sêmen, 
baixo volume seminal, danos ao DNA espermático e na quantidade e 
motilidade de espermatozóides. 

 Na fertilidade feminina e durante o período gestacional não 
há muitos dados significativos devido às limitações metodológicas, 
como a falta de biomarcadores. Mas, é sabido que estudos feitos 
em camundongos e in vitro, mostraram que a exposição a grandes 
concentrações de BPA tem efeito negativo na maturação do ovócito, e na 
diferenciação celular podendo levar ao aborto. Algumas alterações na 
expressão de eventos pós-transcricionais estão associadas à exposição 
do feto a ftalatos e BPA. Considerando a importância da placenta 
na saúde materna e fetal durante a gestação e ao longo da vida de 
ambos, há necessidade de mais pesquisas para entender melhor como 
componentes tóxicos conduzem mudanças epigenéticas4 na placenta 
humana.
 Tais efeitos adversos levam-nos a refletir a que ponto o 
consumo desenfreado de plástico nos trouxe. Há fortes indícios de seus 
malefícios, e alterações na fertilidade são apenas um dos problemas 
que teremos que lidar a longo prazo. Apesar da necessidade de mais 
estudos sobre essa temática, a redução na produção e consumo desses 
materiais mostra-se mais que necessária. Ou será que continuaremos 
consumindo em excesso e pagaremos pra ver o quanto os componentes 
plásticos ainda poderão nos prejudicar ? 

Glossário
1: di(2-etilhexil) ftalato
2: di-isodecil ftalato
3: di-isononil ftalato
4: alterações na expressão dos genes mas não em sua estrutura 
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Desde a antiguidade, inúmeros povos, que 
habitavam próximos ao mar, relatavam os 
perigos que enfrentavam em suas jornadas, 

como tempestades, buracos nos cascos, afundamentos 
dos navios e, também, seres marinhos monstruosos. 
Esses seres, possivelmente, tratavam-se das mais diversas 
formas de animais marinhos, especialmente baleias, 
golfinhos, focas, peixes-boi e dugongos (BRITO, 2013). 
Os animais apresentados acima representam um grupo 
bastante diverso e bem distribuído pelo globo, conhecidos 
como mamíferos marinhos.
 Mamíferos marinhos são um grupo polifilético¹ de 
animais que, em graus diferentes, dependem do ambiente 
marinho para viver2, com uma ampla variação de formas e 
hábitos, desde organismos totalmente aquáticos, como cetáceos 
e sirênios ou semiaquáticos, como focas, leões marinhos e 
ursos polares (Figura 1) (BERTA; SUMICH; KOVACS, 2005). 
Atualmente, dois táxons³ são compostos inteiramente por 
mamíferos marinhos, o grupo Cetacea (baleias, golfinhos e 
toninha4) e a ordem Sirenia (peixes-boi e dugongos). A ordem 
Carnivora está representada pelo grupo Pinnipedia (focas, 
leões marinhos e a morsa), por representantes da família 
Mustelidae (lontra-marinha e chungungo) e por uma espécie 
da família Ursidae (urso-polar) (EVANS; RAGA, 2001).
 
 

 Ao longo da evolução dos mamíferos, os registros 
fósseis apontam que eles reentraram na água em pelo menos 
sete linhagens distintas, sendo elas  Cetacea, Sirenia, Pinnipedia, 
Desmotylia, Mustelidae, Thalassocnus spp., Ursus maritimus 
(urso-polar) e Enhydra lutris (lontra-marinha). Dessas 
linhagens, duas encontram-se extintas, a ordem Desmotylia, 
animais marinhos semelhantes a hipopótamos, e o gênero 
Thalassocnus, animais semelhantes a bichos-preguiças (Figura 
2) (BERTA; SUMICH; KOVACS, 2005; UHEN, 2007). Outro 
gênero de mamífero marinho, o Kolponomos, também foi 

extinto, porém devido à incerteza de suas relações filogenéticas 
com ursos e pinípedes, sua linhagem não é esclarecida para os 
fins do artigo (TSENG; GROHÉ; FLYNN, 2016).
 
 

 Para viver no ambiente marinho, os mamíferos 
apresentam uma série de adaptações morfológicas, fisiológicas, 
ecológicas e comportamentais. A diversidade do grupo quanto 
a sua filogenia6 e distribuição contribuem para uma variedade 
de adaptações nesse nicho ecológico (BERTA; SUMICH; 
KOVACS, 2005; JEFFERSON; WEBBER; PITMMAN, 2007). 
Cetáceos possuem um corpo alongado, quase sem pelos, em 
forma de torpedo ou fusiformes e com apêndices reduzidos 
para facilitar a locomoção na água. Os ouvidos e órgãos 
reprodutores não são externos, duas aberturas na lateral 
da cabeça levam aos órgãos auditivos e o pênis no macho é 
alojado em dobras musculares, assim como as tetas das fêmeas 
escondidas dentro de fendas na área genital. Apresentam 
membros posteriores virtualmente ausentes, sendo estes 
substituídos por uma cauda horizontal que confere propulsão 
e estabilidade na água (EVANS; RAGA, 2001; JEFFERSON; 
WEBBER; PITMMAN, 2007).
 Modificações nos membros anteriores também 
ocorreram, os ossos são dispostos dentro de um tegumento 
e achatados para formar um par de barbatanas em forma 
de pás que são usadas para estabilidade e direção; algumas 
espécies possuem barbatanas dorsais ou cristas que podem 
ajudar a fornecer estabilidade. O crânio alongado permite que 
as maxilas superiores e inferiores estendam-se além das vias 
nasais, facilitando a alimentação. As narinas são encontradas 
na parte superior da cabeça, permitindo a troca de ar enquanto 
o animal está se movendo na superfície e seus órgãos sensoriais 
permitem utilizar o recurso da ecolocalização para auxiliar na 
captura de presas e se locomover. Outras adaptações incluem 
um esqueleto poroso e cheio de óleo, uma camada de gordura 
subcutânea que possui funções de armazenamento de energia, 
isolamento térmico e racionalização de energia; costelas 
flexíveis que permitem a expansão dos pulmões, além de uma 
variedade de alterações circulatórias, como um ritmo cardíaco 
mais lento, redução do consumo de oxigênio e armazenamento 
deste em outros tecidos do corpo ao mergulhar em altas 
profundidades (EVANS; RAGA, 2001; JEFFERSON; WEBBER; 
PITMMAN, 2007).
 Os sirênios possuem algumas adaptações semelhantes 
aos cetáceos, como a pouca presença de pelos, formato do 
corpo fusiforme, ausência dos membros posteriores, com 

Figura 1. Representantes dos grupos de mamíferos marinhos. Coluna da es-
querda de cima para baixo: baleia azul, leopardo-marinho e peixe-boi marinho. 
Coluna da direita de cima para baixo: lontra-marinha, chungungo e urso-polar. 
Imagens de: I. BEASLEY, M. JORGENSEN, T. PUSSER, J. MANGEL, K. KIECK-
HEFER e M. JORGENSEN. Fonte: Modificada de Jefferson; Webber; Pitmman 
(2007).

Figura 2. Alcance cronológico das linhagens de mamíferos ao longo da era 
Cenozóica5. Ma = milhões de anos atrás. Fonte: modificada de Berta; Sumich; 
Kovacs (2005).
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uma cauda presente, membros anteriores em forma de 
barbatana e presença de uma camada de gordura subcutânea. 
Algumas diferenças apresentadas são pelos curtos no 
focinho, vibrissas7, que os auxiliam na leitura do ambiente 
em volta, ossos densos, em oposição aos ossos porosos dos 
cetáceos; possuem olhos pequenos que podem ser fechados 
por um esfíncter8, em lugar das pálpebras como em outros 
mamíferos, e suas glândulas mamárias localizam-se na axila. 
As adaptações dos animais da ordem Carnivora à vida marinha 
são menos drásticas, quando comparados ao grupo Cetacea e 
a ordem Sirenia (Figura 3), já que o plano corporal basal dos 
mamíferos é mantido (EVANS; RAGA, 2001; JEFFERSON; 
WEBBER; PITMMAN, 2007).

 Os pinípedes possuem o corpo em formato fusiforme, 
uma grossa camada de pele ou de gordura subcutânea, às 
vezes possuem as duas, para isolamento térmico e membros 
anteriores e posteriores em forma de barbatanas, para 
locomoção subaquática e terrestre. Apresentam também 
um olfato bem desenvolvido e bigodes com fibras nervosas 
sensíveis que funcionam como órgãos sensitivos. A lontra-
marinha (E. lutris) dispõe de um corpo hidrodinâmico, com 
pelos excessivamente grossos e impermeáveis, já que não 
possuem camada de gordura subcutânea para isolamento 
térmico; os membros são curtos e fortes, com patas traseiras 
largas e achatadas, semelhantes às barbatanas e os ossos do 
corpo são mais densos, reduzindo sua flutuabilidade (EVANS; 
RAGA, 2001; JEFFERSON; WEBBER; PITMMAN, 2007). 
O chungungo (Lontra felina) compartilha de adaptações 
evolutivas semelhantes às lontra-marinhas (VALQUI, 2012). 
Já o urso-polar (U. maritimus) não apresenta um plano 
corporal diferente dos outros ursos, porém o corpo é mais 

alongado, assim como seu crânio e focinho. Suas orelhas 
são menores, contrapondo com outros ursos, suas patas 
são extremamente grandes, para distribuir o peso ao andar 
e fornecer propulsão ao nadar. Os pelos são densos e uma 
camada subcutânea de gordura auxilia no isolamento térmico 
e armazenamento de energia (AMSTRUP; DEMASTER, 
2003; JEFFERSON; WEBBER; PITMMAN, 2007).

 Ao redor do mundo
 Existem cerca de 129 espécies de mamíferos marinhos 
distribuídos por todos os oceanos da Terra e também em 
alguns lagos de água doce e rios. As áreas especialmente 
ricas em espécies estão localizadas ao longo das costas da 
América do Norte, Peru, Argentina, África do Sul, Leste do 
Japão, Nova Zelândia e Sudeste da Austrália (SCHIPPER et 
al, 2008; POMPA; EHRLICH; CEBALLOS, 2011). O grupo 
Cetacea possui cerca de 89 espécies, sendo subdivido em dois 
grupos, os Mysticeti, na qual os dentes foram substituídos por 
cerdas bucais queratinosas, como a baleia azul (Balaenoptera 
musculus). E os Odontoceti que apresentam dentes, incluindo 
golfinhos, toninhas e todas as outras baleias com dentes, 
como a cachalote (Physeter macrocephalus). A ordem Sirenia 
possui 4 espécies vivas, subdividida em duas famílias; a família 
Trichechidae, composta pelos peixes-boi, sendo o peixe-boi 
marinho (Trichechus manatus) um dos seus representantes, 
e família Dugongidae, que possui um representante vivo, o 
dugongo (Dugong dugon). A ordem Carnivora possui um 
representante da família Ursidae, o urso-polar (U. maritimus) 
e duas espécies da família Mustelidae, a lontra-marinha (E. 
lutris) e o chungungo (L. felina). O grupo de carnívoros mais 
bem representado é o Pinippedia, com 33 espécies viventes 
e subdividida nas famílias Otariidae, lobos e leões-marinhos, 
como o lobo-marinho-de-galápagos (Arctocephalus 
galapagoensis); a família Phocidae, focas verdadeiras e 
elefantes-marinhos, o leopardo-marinho (Hydrurga leptonyx) 
é um de seus representantes. Por fim, a família Odobenidae, 
com a morsa (Odobenus rosmarus) como único representante 
(RICE, 1998; MIRANDA et al, 2019; ROSEL et al, 2020).
 A riqueza dessas espécies marinhas apresenta maior 
concentração a aproximadamente 40° de latitude Sul e 40° 
de latitude Norte (Figura 4). Essas regiões possuem grande 
produtividade primária e intensas zonas de pesca, que estão 
intimamente associadas às correntes oceânicas e movimentos 
de ressurgência9 locais. Interessante notar que no Atlântico 
Norte existe uma baixa riqueza de espécies, mesmo com sua 
alta produtividade primária. Esse fenômeno é, possivelmente, 
em decorrência da atividade antropogênica ao longo dos 
séculos na região, com algumas extinções locais de populações 
de baleias-cinzentas (Eschrichtius robustus) e a foca harpa 
(Phoca groenlandica) no Mar Báltico (RICE, 1998; STORÅ; 
ERICSON, 2004). A área de abrangência dos mamíferos 
marinhos é muito variável, como na espécie da vaquita 
(Phocoena sinus), com cerca de 4.000 km2, endêmica10 
da região norte do Golfo da Califórnia. No outro extremo 
encontra-se a baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae), com 
cerca de 350 milhões de km2 de área de 

Figura 3. Esqueleto de alguns mamíferos marinhos comparando seus planos 
corporais. Observem como o esqueleto de uma baleia Mysticeti, a imagem (a), 
difere dos esqueletos de uma morsa (Odobenus rosmarus), imagem (b), e uma 
lontra-marinha (Enhydra lutris). Fonte: modificada de Berta; Sumich; Kovacs 
(2005).
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Figura 5. (a) Transporte vertical de nutrientes marinhos em decorrência do mergulho em pro-
fundidade para alimentação. (b) Representação global de migração de baleias-jubarte (Megap-
tera novaeangliae), transporte horizontal de nutrientes, setas vermelhas indicam a saída de 
locais de alta produtividade, no inverno, para locais de baixa produtividade. Fonte: modificada 
de Roman et al. (2014).

abrangência, habitando em todos os oceanos da Terra, sendo 
que a média para todas as espécies é de cerca de 52 milhões de 
km² (PAULY; CHRISTENSEN, 1995; SCHIPPER et al, 2008; 
POMPA, EHRLICH, CEBALLOS, 2011).

 O padrão de distribuição dos grupos é radicalmente 
diferente, pinípedes (focas e leões marinhos) encontram-
se mais concentrados nas regiões polares, especialmente na 
Antártica. No caso dos cetáceos, os misticetos apresentam mais 
espécies nas regiões de 30° na latitude Sul e os odontocetos, 
estão mais concentrados em mares mais próximos das costas 
tropicais. Com os sirênios, esta variação também ocorre, 
com os peixes-boi habitando as regiões do Atlântico Norte e 
Sul e os dugongos espalhados pela região do Pacífico Norte e 
Indo-Pacífico (KASCHNER et al, 2011; POMPA, EHRLICH, 
CEBALLOS, 2011). O urso-polar (U. maritimus) distribui-se 
pela região do círculo polar Ártico, a lontra-marinha (E. lutris) 
ocupa a região do Pacífico Norte, do Japão à Califórnia, e o 
chungungo (L. felina) encontra-se distribuído pelas costas do 
Peru e do Chile (JEFFERSON; WEBBER; PITMMAN, 2007).
 Os mamíferos marinhos desempenham importantes 
papéis ecológicos nos ecossistemas marinhos ao redor do 
mundo. Devido ao seu tamanho corporal e por se encontrarem 
como principais consumidores nos mais diversos níveis tróficos, 
eles são regularmente considerados grandes influenciadores 
nas estruturas e composições das comunidades, assim como 
no armazenamento e reciclagem de nutrientes (ROMAN; 
McCARTHY, 2010; ALBOUY et al, 2017). Os cetáceos 
podem exercer grande pressão direta e indireta nas cadeias 
alimentares em que participam. Um estudo aponta que baleias 
Mysticeti podem ter sido uma força evolutiva importante 
sobre os copépodes¹¹ do gênero Calanus no Atlântico Norte, 
selecionando os organismos de vida mais curta, menores em 
tamanhos e maiores crescimentos populacionais. Com o atual 
decréscimo desses cetáceos na região, copépodes maiores 
e de vidas mais longas estão se tornando mais abundantes 
(BERGE et al, 2012; ROMAN et al, 2014), assim como o 
declínio populacional das baleias Miysticeti no Hemisfério 
Sul durante o século XX possibilitou que outros predadores de 
invertebrados marinhos fossem favorecidos, como pinguins e 
lobos-marinhos antártico (Arctocephalus gazela) (BALLANCE 
et al, 2006). Os cetáceos alimentam-se de diversos organismos, 

desde invertebrados marinhos milimétricos a outros cetáceos 
com metros de comprimento. Os odontocetos especializaram-
se em presas maiores, como peixes, cefalópodes, pinípedes, 
sirênios e até outros cetáceos; já os misticetos, por conta de 
sua dentição especializada, alimentam-se principalmente de 
invertebrados marinhos como krill, copépodes, pequenos 
peixes e crustáceos (BERTA; SUMICH; KOVACS, 2005). 
Os cetáceos quando mergulham para se alimentar causam 
uma série de impactos no ambiente local, já que esse 
comportamento pode aumentar o fluxo vertical de nutrientes 
das águas mais profundas para a superfície durante essas 
atividades (DEWAR et al, 2006; ROMAN et al, 2014). Baleias-
jubarte (M. novaeangliae) agitam intencionalmente a areia do 
fundo do mar, com intuito de retirar presas de suas tocas. Essa 
prática move enormes quantidades de sedimentos e nutrientes 
pela coluna d’água, também aumentando a reciclagem de 
nutrientes e trazendo crustáceos bentônicos¹² para a superfície 
dos oceanos que servem de alimentação para aves marinhas e 
peixes (Figura 5) (ALTER et al, 2007; ROMAN; McCARTHY, 
2010; ROMAN et al, 2014).
 Nas migrações sazonais de cetáceos de áreas mais ricas 
em nutrientes, durante o inverno, para áreas tropicais menos 
ricas, para reprodução, ocorre um transporte horizontal desses 
nutrientes (Figura 5). A excreção, as carcaças e as placentas 
desses animais, liberam toneladas de compostos anualmente, 
que influenciam diretamente nos ciclos biogeoquímicos¹³, 
como do ferro (Fe) e nitrogênio (N), e em suas cadeias 
alimentares, permitindo um aumento de produtividade dessas 
regiões que são geograficamente menos produtivas (LAVERY 
et al, 2010; ; ROMAN; McCARTHY, 2010; ROMAN et al, 
2014). A predação de cetáceos ocorre principalmente por 
orcas (Orcinus orca) e tubarões, no entanto outros cetáceos 
como a falsa-orca (Pseudorca crassidens), orca-pigméia (Feresa 
attenuata) e a baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala 
macrorhynchus) também são ocasionalmente predadoras. 
O urso-polar (U. maritimus) também já foi documentado 
predando belugas (Delphinapterus leucas) e narvais (Monodon 
monoceros) (WELLER, 2009).
 

Figura 4. Riqueza de espécies ao redor do mundo, áreas mais escuras apresen-
tam um maior número de espécies. Números à esquerda da imagem indicam a 
latitude. Números à direita da imagem indicam quantidade de espécies. Fonte: 
modificada de Albouy et al. (2017).
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Figura 6. (A) Áreas identificadas com maiores riquezas de espécies a nível 
global. Gradiente de concentração de espécies está de acordo com a cor rep-
resentada, quanto mais escura a cor, maior concentração de espécies. (B) 
Regiões consideradas insubstituíveis para conservação. Alto grau de endemis-
mo. Fonte: modificado de Pompa; Ehrlich; Cabellos (2011).

 Os pinípedes são predadores do topo da cadeia 
alimentar, que exercem importante função na cadeia trófica 
marinha. As interações conhecidas na cadeia alimentar 
incluem aquelas com populações de peixes, cefalópodes e 
invertebrados, como o krill (Euphasiids) (BOWEN et al, 2002; 
BERTA; SUMICH; KOVACS, 2005). Além de predadores, 
pínipedes são os mamíferos marinhos mais sujeitos a predação. 
Ursos-polares (U. maritimus), tubarões, orcas (O. orca), outros 
cetáceos, aves marinhas, mamíferos carnívoros terrestres e, até 
mesmo, representantes do próprio grupo, como o leopardo-
marinho (H. leptonyx) e a morsa (O. rosmarus) (WELLER, 
2009). Sirênios são herbívoros que se encontram num nível 
mais baixo da cadeia alimentar, alimentando-se de uma 
variedade de angiospermas14 marinhas, algas, vegetação de 
manguezais e até mesmo pequenos peixes presos em redes 
de pesca. A presença de grandes predadores marinhos em 
águas tropicais é limitada e a observação dessas predações é 
mais escassa ainda, ainda assim, sirênios são predados por 
grandes tubarões, crocodilos (Crocodylus spp.), orcas (O. orca) 
e por onças-pintada (Panthera onca), como no caso do peixe-
boi amazônico (Trichechus inunguis) (BERTA; SUMICH; 
KOVACS, 2005; WELLER, 2009; TRITES, 2019).
 A lontra-marinha (E. lutris) possui uma dieta 
diversificada que inclue invertebrados bentônicos, como 
abalones15, ouriços-do-mar, crustáceos, além de pequenos 
cefalópodes, peixes e outros mariscos. Lontras-marinhas 
desempenham um papel importante ao consumirem 
principalmente ouriços-do-mar (Echinoidea), já que esses 
consomem algas kelps (Laminariales) e outras macroalgas. 
Ao predar ouriços-do-mar, as lontras-marinhas regulam 
a teia trófica que resulta em que uma expansão das algas 
kelps, caso os ouriços-do-mar não sejam predados pelas 
lontras-marinhas, a tendência é que as algas kelps sejam 
majoritariamente reduzidas (BERTA; SUMICH; KOVACS, 
2005; ESTES et al, 2009). A predação de lontras-marinhas 
ocorre principalmente por orcas (O. orca) e tubarões, assim 
como por coiotes (Canis latrans), ursos-pardos (Ursus arctos) 
e águias-careca (Haliaeetus leucoceph) (WELLER, 2009). O 
chungungo (L. felina) apresenta dieta parecida com a da lontra-
marinha, com diferença que a maior parte de suas presas são 
peixes, invertebrados e até algumas aves e pequenos mamíferos. 
Predadores como a orca e tubarões são as principais ameaças 
naturais a essa espécie (VALQUI, 2012). Os ursos-polares (U. 
maritimus) são predadores do topo da cadeia alimentar, sua 
dieta consiste especialmente de focas, como a foca-anelada 
(Pusa hispida), ocasionalmente morsas (O. rosmarus) e belugas 
(D. leucas), além de qualquer outra forma animal vivente no 
Ártico. O urso-polar adulto não apresenta predadores naturais 
(JEFFERSON; WEBBER; PITMMAN, 2007; WELLER, 2009).
 Por apresentarem papéis essenciais nos ecossistemas 
marinhos, lidar com a perda de biodiversidade dos mamíferos 
marinhos é um dos grandes desafios para atividades de 
conservação (ALBOUY et al, 2017). Sobrepesca, captura 
acidental em redes, degradação ou perda de habitat, poluição 
sonora e mudanças climáticas afetam diretamente o status 
desses animais pelo globo, ao ponto de 37% das espécies atuais 
estarem ameaçadas de extinção. Atividades antropogênicas 
já foram responsáveis por extinguir ao menos quatro 

espécies, a foca-monge-do-Caribe (Monachus tropicalis), leão-
marinho-japonês (Zolophus japonicus), dugongo-de-steller 
(Hydrodamalis gigas) e o Vison-marinho (Neovison macrodon). 
A baleia-cinzenta do Atlântico Norte (Eschrichtius robustus) 
foi extinta da região, porém populações dessa espécie ainda 
habitam o Oceano Pacífico. Outra espécie que possivelmente 
está extinta é o golfinho-lacustre-chinês (Lipotes vexillife), 
encontrado no rio Yang-Tsé na China, declarado extinto em 
2008 (ALBOUY et al, 2017; ROSEL et al, 2020).
 Com intuito de estabelecer zonas prioritárias 
para conservação de mamíferos marinhos, pesquisadores 
levantaram dados quantitativos de 129 espécies, utilizando 
parâmetros como riquezas de espécies, diversidade filogenética 
e diversidade funcional, correlacionando-os (POMPA; 
EHRLICH; CEBALLOS, 2011). Foram identificados 20 locais 
essenciais para conservação, nove locais foram selecionados 
por conta da riqueza de espécies apresentada, como as costas 
da Baixa Califórnia, Nordeste da América do Norte, Peru, 
Argentina, Noroeste da África, África do Sul, Japão, Austrália 
e Nova Zelândia. Os outros 11 locais de conservação são 
considerados insubstituíveis devido ao alto grau de endemismo 
apresentado, são: Ilhas Havaianas, Ilhas Galápagos, Rio 
Amazonas, Ilhas San Felix e Juan Fernández, Mar Mediterrâneo, 
Mar Cáspio, Lago Baikal, Rio Yang-Tsé, Rio Indo, Rio Ganges e 
Ilhas Kerguelen (Figura 6). O estudo também apresenta a relação 
de três impactos humanos: mudanças climáticas, poluição 
oceânica e navegação comercial. Os resultados indicam que 
existe um amplo impacto negativos dessas atividades humanas 
nos ecossistemas marinhos, com cerca de 70% dos valores 
mais altos próximos aos locais de conservação. Além disso, 
a sobreposição de áreas de pesca com locais habitados por 
mamíferos marinhos também é um fator a ser considerado nas 
ações de conservação. As áreas costeiras do Japão e do Peru 
são duas das maiores zonas de pesca do mundo e como já foi 
mostrado, são dois locais com alta riqueza de espécies (BERTA; 
SUMICH; KOVACS, 2005; SCHIPPER et al, 2008; POMPA; 
EHRLICH; CEBALLOS, 2011).
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 Um estudo recente discute os impactos que as 
mudanças climáticas podem exercer sobre os mamíferos 
marinhos. Os modelos projetados, utilizando o período de 
1971 a 2000 como referência, apontam que a temperatura 
global da superfície dos mares (Sea Surface Temperature, SST) 
aumentem, em média, 0,7 ± 0,51 °C a 2 ±1,3 °C até o final 
do século XXI (2070-2099). Esse aumento de temperatura, 
porém, não é uniforme pelos oceanos do mundo, lugares 
como o Mar de Barents, Mar de Bering e Mar da Tasmânia 
projetam um aumento de temperatura de até 4,5 °C. Enquanto 
outras regiões como o Mar de Labrador e o Oceano Antártico, 
projetam pouco aumento de temperatura ou até mesmo 
diminuição (ALBOUY et al, 2020). Espécies mais sensitivas 
ao aquecimento dos oceanos, como a morsa (O. rosmarus), 
baleia-franca-do-pacífico (Eubalaena japônica), urso-polar 
(U. maritimus) e beluga (D. leucas), sendo essas duas últimas 
espécies dependentes do gelo marinho, são as mais afetadas com 
os cenários previstos para o final do século XXI. (SCHIPPER et 
al, 2008; ALBOUY et al, 2020).
 Uma importante estratégia de conservação 
estabelecida a partir dos anos 90 foi a criação de Áreas 
Marinhas Protegidas (Marine Protected Areas, MPA). São 
áreas de conservação de biodiversidade, proteção de espécies 
e recursos econômicos, que delimitam zonas de permissão 
e não permissão de atividades humanas, de acordo com o 
critério de manejo utilizado em sua criação (DUDLEY, 2008). 
Como exemplo, um estudo em duas áreas marinhas protegidas, 
o Monumento Nacional Marinho Papahānaumokuākea o 
Monumento Nacional Marinho das Ilhas Remotas do Pacífico, 
demonstram que a criação e expansão dessas áreas resultaram 
em pouco, ou nenhum, impacto negativo na indústria 
pesqueira nas regiões exteriores às MPA, servindo de santuário 
para recuperar as espécies e proporcionando uma gama de 
serviços ecossistêmicos (LYNHAM et al. 2020). Em 2011, 7000 
áreas marinhas protegidas eram reconhecidas mundialmente, 
cerca de 575 foram estabelecidas para cetáceos, algumas 
dezenas para sirênios e cerca de 21 para pínipedes (DI SCIARA 
et al. 2016). Em 2013 foi criada a Força-Tarefa de Áreas de 
Mamíferos Marinhos (Marine Mammal Protected Areas Task 
Force, MMPATF) que começou a implementar uma ferramenta 
para aplicar critérios e potencialmente proteger os habitats 
de mamíferos marinhos, batizada de Áreas Importantes de 
Mamíferos Marinhos (Important Marine Mammal Areas, 
IMMAs). Definidas como "porções discretas de habitat, 
importantes para as espécies de mamíferos marinhos, que 
tenham o potencial de serem delineadas e manejadas para 
conservação” (IUCN, 2018).
 No entanto, os impactos de atividades antropogênicas 
devem ser levados em conta na distribuição desses mamíferos, 
como isso reflete nas áreas de proteção marinha e nas políticas 
de manejo (POMPA; EHRLICH; CABELLOS, 2011). Citando 
o caso da baleia-azul (B. musculus), a espécie abrange os 
oceanos do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul, tanto em 
zonas litorais como em mar aberto, logo, as ameaças das ações 
humanas variam significativamente (HOYT, 2005). Implica 
que o sistema de áreas marinhas protegidas é incapaz de 
protegê-la em toda a sua extensão espacial. Uma sugestão para 

a conservação seria identificar qual parte da história natural é 
crucial proteger, como alimentação, parto, áreas de migração 
e de reprodução, e identificadas essas áreas, uma estratégia de 
proteção precisa ser implementada em conjunto com diversos 
países e entidades ambientais. A criação de corredores de 
proteção marinhos e áreas marinhas protegidas em mar aberto, 
mesmo que o monitoramento e gestão sejam complicados, 
pode ser um caminho a ser seguido (ALBOUY et al, 2017).

Brasil

 Alguns mamíferos marinhos encontram-se na costa 
brasileira. Existem cerca de 46 espécies de cetáceos, sete de 
pinípedes e duas de sirênios (ROCHA-CAMPOS et al, 2011; 
PARENTE et al, 2017; MIRANDA et al, 2019). Sete espécies de 
baleias Mysticeti são mais abundantes na costa brasileira nos 
meses de inverno e primavera, realizando migrações de zonas 
de alimentação próximas a Antártica para zonas de reprodução 
em baixas e médias latitudes. Outras 39 espécies (um Mysticeti 
e 38 Odontoceti) habitam as águas do Oceano Atlântico Sul o 
ano inteiro. As espécies de pinípedes encontradas nas costas 
brasileiras não estabelecem locais de reprodução em terra, 
porém registros fósseis, indicam que existiram locais de 
reprodução no país. (RODRIGUES et al, 2004; ZERBINI et al, 
2005; MIRANDA et al, 2019). Os sirênios brasileiros são dois, 
o peixe-boi marinho (T. manatus) e o peixe-boi amazônico 
(T. inunguis), o peixe-boi marinho ocorre na costa das regiões 
Norte e Nordeste do país, enquanto que o peixe-boi amazônico 
é um animal exclusivamente de água doce, distribuído pela 
bacia do Rio Amazonas (ROSAS, 1994; LUNA et al, 2008).
 A conservação de mamíferos marinhos no Brasil 
começou a ser legislada a partir do fim da década de 60, sendo 
que até 2011, 50 atos governamentais que tratavam da pesquisa e 
conservação, variando de assinaturas de tratados internacionais 
à portarias do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foram 
assinadas (PARENTE et al, 2017). As promulgações desses 
atos foram importantes marcos legais de conservação, tal 
como exemplo, estabeleceram proibições de caça e utilização 
de cetáceos, pinípedes e sirênios na metade da década de 80. 
Mesmo com legislação proibitiva, a caça do peixe-boi marinho 
continuou ocorrendo e somente com a implementação do 
Projeto Peixe-Boi a captura indevida foi reduzida. O peixe-
boi amazônico, considerando “vulnerável” pela União 
Internacional para a Conservação da Natureza, continua 
sendo caçado, as atividades de conservação encontram-se de 
frente com aspectos culturais das comunidades ribeirinhas e as 
dificuldades de acesso à região.
 Outros avanços importantes para a conservação 
de mamíferos marinhos no país foram o surgimento do 
IBAMA, nos anos 80, a criação das primeiras unidades de 
conservação, o aumento de grupos de pesquisa e conservação 
nas universidades, a definição de dois Planos de Ação Para 
Conservação De Mamíferos Aquáticos e a criação do ICMBio, 
em 2007, que passou a ser o órgão máximo de gerência e ações 
para conservação no Brasil (ROCHA-CAMPOS et al, 2011; 
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PARENTE et al, 2017). No ano de 2018, foi instituído que os 
arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e o 
de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo, se tornassem 
unidades de conservação, assim, o território brasileiro 
passará de 1,5% de áreas marinhas protegidas para 25%. Nas 
duas unidades de conservação existirão zonas diferentes, as 
APAs (Área de Proteção Ambiental), onde serão permitidas 
atividades econômicas, como a pesca de forma sustentável e 
os Monumentos Naturais (Mona), que são áreas de proteção 
integral da biodiversidade dos locais (ICMBIO, 2018).
 Como já mostrado anteriormente, a extinção, 
ou possível diminuição de populações desses mamíferos, 
pode ter grandes consequências no funcionamento dos 
ecossistemas marinhos, gerando um efeito em cadeia 
que afeta desde produtores primários até predadores no 
topo da cadeia alimentar, assim, cabe aos pesquisadores, 
entidades internacionais, legisladores e a sociedade civil 
como um todo, a tomada de decisões que atuem em prol da 
conservação desses animais e de seus habitats.

Glossário
1: Um grupo que não inclui o ancestral comum a todos os 
indivíduos;
2: Algumas espécies que habitam em rios e lagos de água 
doce também são inclusas como mamíferos marinhos;
3: uma população ou grupo de populações de organismos 
que normalmente são inferidos como relacionados 
filogeneticamente e que têm caracteres em comum, assim 
formando uma unidade;
4: Mamífero marinho semelhante a golfinhos, mas de 
tamanho reduzido;
5: Era geológica que iniciou há cerca de 65,5 milhões de anos 
e permanece até a atualidade;
6: Área da biologia que estuda a relação evolutiva entre 
grupos;
7: Prolongamentos queratinosos em mamíferos que 
transmitem vibrações aos órgãos sensoriais. popularmente 
conhecidos como “bigodes”;
8: Estruturas musculares que controlam a amplitude de um 
determinado orifício; 
9: Fenômeno que é caracterizado pela subida de águas mais 
profundas para a superfície, geralmente ricas em nutrientes;
10: Grupos ou espécies que ocorrem apenas numa região 
restrita;
11: Grupo de crustáceos marinhos que em sua maioria 
possuem tamanho de 1 a 5 mm;
12: Organismos que vivem nos fundos dos oceanos, 
normalmente fixados ao substrato;
13: São processos naturais que garantem que os elementos 
circulem pelo meio abiótico e pelo meio biótico, promovendo 
seu reaproveitamento.
14: Grupo de plantas que podem ser caracterizado pela sua 
capacidade de produzir flores e frutos;
15: Gênero de moluscos gastrópodes marinhos.
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Pra ficar fortinho e crescer!
Conheça o iogurte dos oceanos, como probióticos são 

capazes de combater o branqueamento de corais
Anna Letícia Silva da Costa

Curso de Ciências Biológicas/UFMA- São Luís

Os corais tratam-se de um grupo de animais 
marinhos pertencente ao filo dos Cnidários, 
existentes há cerca de 250 milhões de anos. Em 

geral, os recifes de corais são um dos ecossistemas marinhos 
mais diversificados e produtivos do mundo. Servem 
como local de reprodução e abrigo para várias espécies, e 
estabelecem relações com diversos microrganismos. Essas 
relações simbióticas possuem grande papel na manutenção 
da homeostase dos recifes. Além disso, desempenham 
importante papel na economia com a produção de 
produtos farmacêuticos como antibióticos e antitumorais, 
na indústria alimentícia, no incentivo ao turismo e na 
proteção costeira das ondas violentas.

Entretanto, os corais são vulneráveis às ações 
humanas, como poluição, aumento nas mudanças climáticas 
e, mais recentemente, derramamentos de petróleo. Tais 
ações vêm crescendo cada vez mais, dentre elas o grande 
derramamento de petróleo no litoral nordestino, ocorrido 
no final de agosto de 2019, diminuiu 47% da quantidade de 
invertebrados nos recifes. O aumento das ondas de calor nos 
últimos 30 anos, é também um dos principais agravantes 
na perda da biodiversidade dos corais, com tendência a 
piora com o aquecimento global. Os estudos preveem que 
continuando nesse ritmo, nos próximos 80 anos poucos 
recifes de corais irão sobreviver. Como resultado, causará 
impacto na natureza agravando problemas ambientais.

Mediante todos esses acontecimentos, um grupo 
de pesquisadores da AquaRio e da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), encontraram uma metodologia 
de biorremediação para combater o branqueamento de 
corais (caracterizado pela perda dos microrganismos 
simbiontes que neles habitam). Tendo em vista que outras 
metodologias de remediação são baseadas no uso de 
dispersantes químicos, a biorremediação entra como uma 
maneira mais “limpa” de combater ações humanas sofridas 
pelos corais e ainda acarretar outros benefícios para aquele 
ambiente marinho.

Esse grupo de pesquisadores acabou criando 
dois principais probióticos. O primeiro foi feito a partir de 
um consórcio bacteriano coletado de um coral presente no 
litoral nordestino, o Mussismilia hartii, composto por 10 
morfotipos de microrganismo. O uso deste tem como seu 
principal objetivo a degradação de óleos solúveis em água 
(FSM). Já o segundo probiótico também criado a partir de 
um consórcio de bactérias, mas dessa vez extraído  do coral 

Pocillopora damicornisforam, localizado no Oceano Indo-
Pacífico, tem 53 tipos de colônias bacterianas isoladas. 
Seu principal foco é combater o branqueamento sofrido 
pelos corais devido à elevação de temperaturas e impactos 
causados por doenças que acometem os recifes.

Ambos os estudos obtiveram técnicas simples, 
acessíveis e menos agressivas ao ambiente marinho no 
combate ao branqueamento. Ao serem aplicadas em corais, 
os probióticos agiram na degradação de hidrocarbonetos 
presentes no petróleo e na redução significativa dos 
níveis de branqueamento, influenciando no aumento da 
eficiência fotossintética dos corais. Essa possibilidade 
ressalta o poder de utilização destes microrganismos como 
biorremediadores. 

Deste modo, a técnica à base de probióticos 
surge como uma alternativa de biorremediação livre de 
agentes poluentes e atua como tratamento. O consórcio de 
bactérias foi uma das melhores alternativas encontradas 
para os corais, sendo capaz de combater problemáticas que 
assolam os recifes, como o estresse causados por patógenos 
e altas temperaturas, além de melhorar a saúde dos corais 
e proteger de ações degradantes. Com as pesquisas sendo 
eficientes nos corais brasileiros, a metodologia será aplicada 
na Grande Barreira de Corais, na Austrália, que teve 30% de 
sua área afetada pelo branqueamento devido ao aumento 
de temperatura no mar. O novo método limpo, acessível 
e eficaz, ainda que a recuperação seja lenta, desperta 
perspectivas otimistas para a ciência, ambiente marinho 
e todos os ecossistemas, surge uma nova esperança na 
recuperação dos corais, permitindo talvez no futuro o 
retorno da vida ao seu curso natural.

Referências
FRAGOSO, H., Duarte, G., Rachid, C. et al. Impact of oil spills on coral 
reefs can be reduced by bioremediation using probiotic microbiota. 
Scientific Reports. v. 5, 2015.

PATEL, S., Homaei, A., Patil, S., Daverey, A. et al. Microbial biosurfac-
tants for oil spill remediation: pitfalls and potentials. Applied Microbiol-
ogy and Biotechnology. v. 103, p. 27-37, 2019.

ROSADO, P.M., Leite, D.C.A., Duarte, G.A.S. et al. Marine probiotics: 
increasing coral resistance to bleaching through microbiome manipula-
tion. The ISME Journal. v. 13, p. 921–936, 2019.

SMALE, D.A., Wernberg, T., Oliver, E.C.J. et al. Marine heatwaves 
threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services. 
Nature Climate Change. v. 9, p. 306–312, 2019. 

Imagem: DavidRockDesign

Imagem: Tatiana Lazunova

EN
SAIO



16          Boletim PETBio UFMA / nº 52 / Junho de 2020

Protagonizando as serpentes marinhas

Imagem: https://www.hd-freewallpapers.com/sea-snake-photos-download/

 Ruth Myrian de Moraes e Silva
Curso de Ciências Biológicas/UFMA-São Luís

Corais, cardumes, baleias, fitoplâncton ou tubarões 
são sempre os protagonistas ao referenciar o 
espetáculo da biologia marinha. Porém, poucos 

se lembram das serpentes que colorem e habitam 
tranquilamente essas águas. As serpentes marinhas são 
animais dóceis, calmos e ao mesmo tempo altamente 
venenosos, englobando por exemplo, a Aipysurus duboisii, 
uma das serpentes mais perigosas do mundo. Entretanto, 
para alívio de todos, essas artistas do mar utilizam este 
aparato venenoso para predação marinha, ou seja, só 
atacam os humanos se provocadas.
 É notório que as adaptações e/ou modificações, 
dos mais variados organismos, são reflexo do cenário 
evolutivo. Dentre essas, temos as do universo das 
serpentes marinhas, pontuando inicialmente a capacidade 
respiratória, onde o pulmão compreende maior parte do 
seu corpo, o que possibilita prender a  respiração por 
mais tempo embaixo d’água. Geralmente, elas sobem 
até a superfície para respirar e assim prender o ar. No 
entanto, há outro mecanismo de respiração desenvolvido: 
a absorção do oxigênio pela pele, sendo esta, coberta 
por escamas finas, que são utilizadas para mecanismos 
hidrodinâmicos e, às vezes, no auxílio da caça, visto que 
esses animais fazem bom uso da sua anatomia esguia para 
adentrar em pequenas cavernas e corais pontiagudos, 
encurralando a presa.
 Esses nadadores, muitas vezes temidos por 
possuírem uma picada venenosa e potencialmente 
dolorosa, possuem um pacote de evolução adaptativa no 
ambiente aquático impressionante, sendo principalmente 
vinculada à evolução da cauda em “forma de pá achatada”, 
que lhes asseguram uma amplificada velocidade de 
locomoção marinha, atuando como um remo auxiliar 
para os movimentos direcionais.
 Nesse sentido, o pacote evolutivo traz discussões 
dentro da comunidade científica sobre as mudanças 
comportamentais e anatômicas desses organismos, as 
quais ajudam a compreender a história das transformações 
adaptativas oceânicas. Por exemplo, o aumento de 
função da língua bifurcada, antes adaptada somente ao 
reconhecimento ambiental (cheiro), agora tornando-se 
um importante regulador da quantidade de soluto por 
meio de glândulas que evoluíram como removedoras do 
excesso de sal na superfície corporal. Outro exemplo é 
o surgimento da locomoção ondulatória por progressão 
nessas serpentes marinhas, fazendo com que quantidades 

de água que as cercam acelerem os movimentos. 
Diferentemente das serpentes terrestres, que aderiram a 
locomoção por propulsão, ou seja, a locomoção ocorre 
por arraste oriundo da pressão feita em alguma superfície.
 Em 2001, pesquisadores publicaram um artigo 
onde analisaram as possíveis influências do dimorfismo 
sexual em relação à locomoção de serpentes marinhas da 
espécie Laticauda colubrina, conhecidas popularmente 
como Kraits do mar de lábios amarelos. Para isso, pesaram 
as serpentes e mediram a velocidade de locomoção 
dentro do mar usando uma pista de madeira. Fizeram 
também, testes de velocidades terrestre com simulação do 
substrato, onde foram colocadas pistas de madeira com 
cobertura de cascalho e areia. Os resultados revelaram 
que devido ao fato das fêmeas crescerem mais, possuírem 
cabeças proporcionalmente maiores e alimentarem-se de 
presas grandes, são mais lentas do que os machos, tanto 
em ambiente terrestre quanto aquático, comprovando a 
hipótese sugerida.
 Em outras pesquisas, a Ilha de Manuk é descrita 
como uma das ilhas vulcânicas com maior abundância 
dessas serpentes. Nela não há habitantes humanos, e 
ocorrem pequenos contatos, visto que poucos barcos e 
pesquisadores adentram a região. Há quem afirme, que 
esse isolamento humano contribuiu para a riqueza desses 
seres vivos e manutenção da biodiversidade local, uma 
vez que são predadores ágeis e são isentos de predador 
natural. Hipótese que só poderá ser respondida mediante 
observações futuras e mais profundas dessas águas. 
 Assim, haja vista a dinâmica evolutiva de atuação 
das serpentes marinhas como reguladores do ecossistema, 
torna-se visível a importância de realizar estudos que 
detalhem as interações desses animais com o ambiente, e 
que influenciem a prática da conservação dos mesmos.

Referências
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Quantas pessoas que cursaram Ensino Médio com você 
estão nas Universidades? Essa é uma questão muito 
recorrente nas discussões sobre o cenário da educação 

brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), já podemos notar uma progressiva ampliação 
neste acesso, considerando o aumento de 11% de 2004 para 2014 
dos jovens que adentravam as Universidades.
 Os benefícios em diminuir distância entre ensino 
médio e superior foram relatados por alunos de Iniciação 
Científica Ensino Médio do Instituto Federal de Sergipe, que 
desenvolveram atividades de pesquisa científica. Todo o processo 
foi acompanhado por professores/pesquisadores da Instituição e 
resultou na produção de trabalho científico e apresentações em 
eventos; os alunos também destacaram o estímulo ao pensamento 
crítico, escrita científica e a possibilidade de carreira acadêmica. 
Incentivar o desenvolvimento de projetos desde o início dos 
estudos contribui para o fortalecimento da educação e ciência 
no país, principalmente com o apoio do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica Júnior ou PIBIC Ensino Médio 
(EM).
 O PIBIC-EM destaca-se como uma oportunidade para 
estudantes do ensino médio, no qual um dos maiores benefícios 
é o contato com a educação científica e a realização de projetos, 
estimulando-o para a pesquisa antes mesmo de ingressar na 
Universidade. Com intuito de promover esta troca, o Laboratório 
de Estudos Botânicos (LEB) iniciou em 2018 sua primeira 
experiência com o PIBIC-EM em parceria com duas escolas de 
São Luís: Y Bacanga e o CE Benedito Leite, sendo desenvolvidos 
dois planos de atividades: “Aprendendo com herbário didático: 
educação ambiental para o conhecimento e conservação da 
flora de São Luís” e “Plantas da minha escola: A importância 
da arborização no espaço de ensino”. Esses estudos permitiram 
que as alunas entendessem o espaço escolar como lugar de 
aprendizagem, possibilitando noções de educação ambiental 
por meio do contato com as plantas da escola, além de conhecer 
os nomes científicos e as formas de uso para elaborar materiais 
como informativos e um herbário didático.
 Essa experiência foi enfatizada no relato de uma das 
alunas: “Inicialmente foi uma surpresa ser chamada pelo Prof. 
Eduardo para ser do PIBIC-EM, seria uma realidade muito 
diferente da que eu estava acostumada no ambiente escolar..., 
foi um ano de experiências e vivências cheias de aprendizado 
e descobrimentos. Foi mostrado muito além do que aprendi na 
escola. Desde o primeiro momento no LEB até a coleta das plantas 
(a prensagem e montagem das exsicatas) foram momentos de 
muito aprendizado. Pude levar minha escola (em uma área da 
periferia) para dentro da Universidade e pude mostrar que uma 
aluna no último ano de ensino médio de uma escola pública da 

rede estadual pode construir um grande trabalho com a ajuda de 
um orientador e de outras pessoas incríveis e inspiradoras”.
 Ainda sobre a experiência, a outra aluna pontuou 
que: “O desenvolvimento das atividades vinculadas a bolsa 
proporcionou-me muito aprendizado. Frequentando o LEB, 
visualizei a prática e rotina dos pesquisadores, pude aprender a 
fazer exsicatas, que consiste em costurar as plantas em cartolinas. 
Além de ter aprendido sobre as estruturas das plantas, sua 
reprodução e como são caracterizadas. No geral, pude aliar o 
meu conhecimento popular sobre as plantas ao conhecimento 
científico disponibilizado pela equipe do LEB e vários artigos 
científicos sobre botânica, que utilizei para agregar no projeto. 
Por fim, aprendi não somente sobre a importância da botânica 
no currículo escolar e a valorização das árvores na escola, mas 
também fui inserida no ambiente de pesquisa, um dos principais 
objetivos do PIBIC-EM”. 
 Essa experiência proporcionou, por meio das plantas 
encontradas na escola, uma visão diferenciada sobre a botânica 
e suas relações com o cotidiano. Permitiu às alunas a saírem 
da rotina da estrutura curricular da escola para desenvolver a 
oralidade e a escrita. A iniciação científica para jovens do ensino 
médio não é apenas um ganho para a academia, mas também 
para a vida de quem participa. A grande maioria dos alunos que 
hoje compõem as Universidades não teve essa oportunidade; e 
o contato com a Universidade antes mesmo de fazer parte dela é 
de extrema importância para a formação do pensamento crítico, 
pois ajuda o aluno a não ter medo de conhecer sobre o universo 
acadêmico.
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Manguezal: além do sal e da lama
 Ruth Myrian de Moraes e Silva

Curso de Ciências Biológicas/UFMA-São Luís

Idealize que a Terra é um ambiente cercado por água 
salobra, sua casa foi construída em  uma superfície de 
apoio um tanto que instável e, de tempos em tempos, 

parte dessa água salobra inunda sua casa. Agora imagine 
respirar onde o oxigênio seja pouco dissolvido e que a 
concentração de sal seja bem acentuada. Seria possível viver 
em um ambiente assim? 
 Visto de fora, há quem o aponte como ambiente 
inóspito para diversidade biológica, principalmente pelo 
teor salino e a taxa de concentração de oxigênio apresentado. 
Outros podem julgar como um ambiente fictício e/ou 
inventado, porém, esse padrão é característico do manguezal. 
As inundações de água doce e salgada, marcam o caráter 
salobro desse ecossistema, o qual é também ricamente vivo, 
abrigando organismos de todos os reinos existentes.
 Diversas funções de equilíbrio social e ecológico são 
atribuídas a esse ecossistema. Estudiosos da área, explicam a 
importância do manguezal para o sustento das comunidades 
ribeirinhas, que é proveniente da pesca de caranguejos, 
ostras, pequenos peixes e outros, além da retirada de madeira 
utilizada para construir canoas, algumas ferramentas e até 
as casas. Ademais, o manguezal possui a capacidade de fixar 
carbono, atua como barreira de erosão, abrigo para animais, 
zona de reprodução, dentre outras funções. No entanto, para 
que ocorra o funcionamento perfeito, há dependência da 
atuação em conjunto de todos os habitantes do ecossistema.
 Muitos pesquisadores afirmam que da vegetação 
parte a maior responsabilidade de equilíbrio ecológico local, 
coordenando as funções dos demais organismos. Em tese, 
ocorre mais ou menos assim: a distribuição da vegetação 
auxilia na proteção a erosão e assoreamento, causados pela 
ação do vento e das marés, além disso, o solo do mangue, 
mesmo que avaliado como impróprio para cultura agrícola, 
possui um elevado potencial de matéria orgânica, sendo 
parte dela oriunda da decomposição das folhas caídas, o que 
propicia alimento para micro e macrorganismos locais. O 
manguezal também é palco para os ciclos de vida que iniciam 
e se encerram. Assim, as bactérias, encontrando alimento, 
retribuem sedimentando e decompõem poluentes em forma 
de partículas, filtrando e purificando biologicamente o 
ecossistema, resultando na conservação da flora.
 Sem dúvida a aparente peculiaridade da vegetação 
do manguezal chama atenção, tanto por ser fisicamente 
singular, quanto pela disposição dos diferentes portes de 
plantas. No entanto, o que mais desperta curiosidade por 
parte dos admiradores, são os segredos relacionados à 
maneira como elas driblam as adversidades e se desenvolvem 

no ecossistema. De acordo com os pesquisadores, no 
Brasil, essa porção florestal é composta por três gêneros: 
Rhizophora, Laguncularia e Avicennia, os quais representam 
o mangue-vermelho, o mangue-branco e o mangue-preto, 
respectivamente.
 O segredo da flora do gênero Rhizophora, dá-se 
basicamente por rizóforos ou como também são conhecidas, 
“raízes-escora”, que são visualmente expostas e emaranhadas. 
Esse padrão é importante para a sustentação das plantas no 
solo. Já as plantas do gênero  Avicennia, apresentam raízes 
respiratórias que crescem para fora do solo, contrariamente 
à força da gravidade, denominadas de pneumatóforos. 
Por outro lado, as do gênero Laguncularia comportam-se 
semelhante ao Avicennia, com raízes radiais responsáveis pela 
estabilização e com pneumatóforos pouco desenvolvidos. 
Inclusive, tipicamente, apresentam glândulas nas folhas 
responsáveis pela excreção do sal, possuem folhas grossas 
ricas com parênquima aquífero e reprodução por germinação 
de semente, onde o fruto, em forma de propágulo com 
radícula e folha, é amadurecido na própria árvore, e então 
disperso no meio.
 Essa conjuntura, é extremamente importante para 
a subsistência dessas plantas, bem como para os demais 
organismos do ecossistema, uma vez que as raízes servem 
como substratos para animais e vegetais. No mais, a copa das 
árvores possibilita o desenvolvimento de outras espécies de 
vegetais, como as epífitas, além de ser utilizada como local 
para os ninhos e como ambiente de repouso para as mais 
diversas aves. Compreende-se enfim, os mútuos benefícios, 
dada a significativa influência da vegetação para a manutenção 
da biodiversidade do manguezal.
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A Profa. Dra. Rosane Nassar Meireles Guerra é 
graduada em Ciências Biológicas pela Universidade 
Santa Úrsula (USU), Rio de Janeiro. Durante a 

sua graduação, existia uma grande facilidade de acesso a 
atividades e cursos, e foi por meio de um curso oferecido 
pelo Prof. Dr. Nelson Monteiro, na semana da Biologia do 
Rio de Janeiro que conheceu a área de pesquisa em que atua 
até hoje, a Imunologia. No 6º período, começou a estagiar 
no Laboratório de Imunologia da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), sob a orientação desse mesmo professor, 
onde pôde se aproximar mais da sua área de interesse que se 
tornou a sua paixão. Ao final da graduação iniciou o Curso 
de Especialização em Imunologia, também sob a orientação 
do professor Nelson Monteiro, que concluiu com a defesa 
da monografia intitulada “Detecção de IgE na saliva de 
camundongos imunizados com ovalbumina”. 
 Logo em seguida, ingressou no mestrado em 
Patologia Experimental na UFF, sob a orientação do Prof. 
Antonio de Oliveira Lima, onde desenvolveu um trabalho 
experimental que visava investigar a influência dos contatos 
antigênicos das mães na formação do sistema imune de 
filhotes de camundongos, resultando na dissertação intitulada: 
“Transferência Materno fetal de reatividade à Ovalbumina” e 
na publicação de um artigo. No meio do mestrado, nasceu a 
sua primeira filha e ela se mudou para o Maranhão. Onde, 
acabou introduzindo na Universidade Federal do Maranhão 
- UFMA a primeira colônia de camundongos isogênicos do 
estado.  
 Quatro anos depois do mestrado, ingressou 
no doutorado em Imunologia na Universidade de São 
Paulo (USP), sob a orientação da Profa. Dra. Tereza 
Lieberman Kipnis e desenvolveu a tese intitulada “Atividade 
imunossupressora dos frutos de Vismia reichardtiana”. Em 
seguida, no Maranhão, começou a trabalhar com o efeito 
de produtos naturais sobre o sistema imunológico humano. 
Iniciou trabalhando no Núcleo de Imunologia Básica e 
Aplicada e depois organizou e estruturou o Laboratório de 
Imunofisiologia vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde.
 Ao longo da sua carreira, exerceu alguns cargos, 
sendo coordenadora responsável pelo credenciamento, junto 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde. Exerceu o cargo de Diretora de Pesquisa da UFMA, 
além da função de Presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 
Maranhão e de secretária de Ciência e Tecnologia do Estado 
do Maranhão. Atualmente é professora do Departamento de 
Patologia, ministrando a disciplina de Imunobiologia para os 
cursos de Biologia, Odontologia e Farmácia, e também atua 
nos programas de pós-graduação Rede de Biodiversidade 
e Biotecnologia da Amazônia Legal, Rede Nordeste de 
Biotecnologia e Ciências da Saúde. Além disso, é diretora do 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFMA, cargo 
que pela primeira vez é ocupado por uma Bióloga.
 Hoje ela trabalha com atividade de produtos naturais 
sobre o sistema imune, mas também com marcadores 
salivares de doenças crônicas e tumores. Também estuda a 
influência de componentes maternos na resposta imune de 
crianças, considerando gestantes que desenvolveram diabetes 
gestacional. A mesma coopera na área clínica com professores 
da Odontologia e Medicina, em estudos clínicos e em estudos 
translacionais. Atualmente, as plantas estudadas sobre os 
efeitos no sistema imune, são: Anacardium occidentale – 
caju; Attalea speciosa – babaçu; Platonia insignis – bacuri; 
Vismia guianensis, syn de Vismia reichardtiana – lacre; 
Ximenia americana – ameixa do mato. As suas pesquisas são 
de grande valia, pois permitem encontrar novas drogas que 
possam trazer benefícios e uma melhor qualidade de vida às 
pessoas.
 A Biologia e a Imunologia, a levaram muito mais 
longe do que ela poderia imaginar, e assim, deixou uma 
mensagem para o Boletim: “Quando amamos o que fazemos, 
esse amor nos impulsiona a descobrir várias das nossas 
potencialidades e pode nos levar a trilhar caminhos sequer 
imaginados!”. No mais, para ingresso no seu laboratório, 
em que desenvolve diversas pesquisas, a professora informa 
que apesar do cenário atual e também do grande número de 
orientados que ela possui, os interessados podem entrar em 
contato com a mesma pelo email rosane.guerra@ufma.br 
para mais informações.

Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou o Profa. Dra. Rosane 
Nassar Meireles Guerra para apresentar um pouco sobre sua linha 

de pesquisa.
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou o Profa. Dra. Rosane 
Nassar Meireles Guerra para apresentar um pouco sobre sua linha 

de pesquisa.
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Nesta edição, o Boletim PETBio entrevistou Rossy-Eric Pereira 
Soares, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Saúde (PPGS)-Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Trabalha 
na coordenação de divisão de diagnóstico molecular e é responsável pelo 
serviço de Citometria de Fluxo do Laboratório Cedro. Atualmente está 
trabalhando na linha de frente no combate ao coronavírus com testes 
moleculares.

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

PETBio UFMA:  Qual é a sua profissão?

 Rossy-Eric Soares: Sou farmacêutico-bioquímico formado pela 
Universidade Federal do Maranhão, especialista em hematologia 
com aperfeiçoamento em citometria de fluxo pela Universidade de 
Salamanca e hospital das clínicas da Universidade de São Paulo (USP), 
aperfeiçoamento em doenças infecciosas pelo Instituto Gonçalo 
Muniz-Fiocruz e virologia molecular pelo laboratório de virologia 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (FMRP-USP); e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde (PPGCS-UFMA).

PETBio UFMA:  Você escolheu sua profissão ou diria que a 
profissão lhe escolheu?

Rossy-Eric Soares:  Essa pergunta é interessante, pois há uma 
história como pano de fundo da minha escolha. Antes de concluir 
o ensino médio, meu desejo era ser físico, trabalhar com astrofísica. 
Entretanto, acabei cursando um período de engenharia elétrica e, 
posteriormente, um período de odontologia. A verdade era que eu 
só conseguia identificar que tinha afinidade por física, matemática, 
química e biologia. Depois das duas tentativas fracassadas, passei a 
pesquisar na grade dos cursos aquele que tivesse, basicamente, todas 
as disciplinas com as quais eu me identificava. Foi aí que percebi que 
o curso de farmácia-bioquímica contemplava tudo que eu desejava 
estudar. Assim, decidi fazer o curso. Por outro lado, uma pessoa 
pode ser graduada em farmácia-bioquímica e ser um profissional em 
ramos muito distintos, que vão desde a ocupação de cargos de gestão 
até cargos em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos nas 
indústrias farmacêuticas. Dentre essas opções disponíveis, eu escolhi 
atuar na área de pesquisa e medicina laboratorial. Atualmente, 
minha atuação está voltada para diagnóstico molecular, genética e 
onco hematologia.

 PETBio UFMA:  Onde você trabalha atualmente e em que 
área específica você atua?

Rossy-Eric Soares: Trabalho no laboratório Cedro, onde coordeno a 
divisão de diagnóstico molecular e citometria de fluxo. Além disso, 
sou pesquisador vinculado ao Laboratório de Genética e Biologia 
Molecular do Departamento de Biologia da UFMA. 

PETBio UFMA: O que é o novo coronavírus? E por que pessoas 
portadoras de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e 
problemas respiratórios são mais suscetíveis ao vírus?

Rossy-Eric Soares: Coronavírus, na verdade, podem ser 
identificados como um grupo de vírus cujo genoma é constituído de 
RNA. Estes, por sua vez, pertencem a uma subfamília taxonômica 
Orthocoronavirinae, da família Coronaviridae, da ordem 
Nidovirales. O novo coronavírus conhecido como SARS-CoV-2, 
agente etiológico da doença Covid-19, foi identificado na China 
e difere dos demais coronavírus capazes de causar doenças em 
humanos como as espécies HCoV-22E9, HCoV-NL63, HCoV-OC43 
e HCoV-HKU1.
 A princípio, não há um padrão de suscetibilidade à infecção 
pelo vírus. Todas as pessoas, em diferentes faixas etárias, podem ser 
infectadas. O problema está em identificar quem tem mais chances 
de desenvolver a doença (Covid-19). Ao longo da pandemia, 
ficou claro que as pessoas com outras doenças preexistentes como 
diabetes, câncer, imunodepressão, hipertensão e portadores de 
doenças respiratórias desenvolvem quadros mais graves. Nestes 
indivíduos, já há instalado um comprometimento de sua saúde e, 
em especial, de funções do sistema imunológico. A diabetes, por 
exemplo, é uma síndrome metabólica que afeta inúmeros processos 
fisiológicos como função renal, pancreática, aumenta produção de 
citocinas inflamatórias etc. Esses fatores em conjunto contribuem 
para um desfecho ruim da Covid-19. Outro grupo extremamente 
importante são os portadores de doenças pulmonares. Sabendo 
que o pulmão é o órgão mais afetado em virtude da resposta imune 
desenvolvida na Covid-19, ter doenças preexistentes como asma ou 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) torna-se, sem dúvida, 
um importante fator de risco. 

PETBio UFMA:  Como é feito o diagnóstico da Covid-19?

 Rossy-Eric Soares:  Antes de falar do diagnóstico propriamente dito, 
precisamos esclarecer que a Covid-19 é uma doença que, na maioria 
dos pacientes, o quadro clínico característico é de pneumonia viral. O 
diagnóstico, portanto, deve ser feito através de uma boa anamnese nos 
pacientes, exames de imagem como a tomografia computadorizada e 
exames laboratoriais. O teste padrão-ouro utilizado para o diagnóstico 
da Covid-19 é o RT-PCR1 (reação em cadeia da polimerase com 
transcriptase reversa). O objetivo deste método é detectar cópias do 
RNA viral na fase de viremia, ou seja, período em que há um aumento 
do número de partículas virais no organismo do paciente. Tal período 
pode ser observado entre o 2° e 7° dia, a contar a partir do início dos 
sintomas. A amostra biológica utilizada, preferencialmente, deve ser 
swab nasal. Com auxílio de um swab, o profissional deve coletar células 
da nasofaringe e enviar o material coletado para o laboratório. Além do 
teste de RT-PCR, também dispomos de testes rápidos, cujo objetivo é 
detectar antígeno viral por imunofluorescência ou anticorpos do tipo 
IgM e/ou IgG por imunocromatografia, ELISA2 ou quimiluminescência.

EN
TREVISTA
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PETBio UFMA: Quais são as primeiras reações do nosso 
sistema imunológico em contato com o vírus pela primeira 
vez? Após o primeiro contágio a pessoa pode se considerar 
imune? 

 Rossy-Eric Soares: Como em todo processo infeccioso, nosso 
sistema imunológico está pronto para desencadear uma resposta, 
se valendo, principalmente, da imunidade inata. É exatamente aqui 
um dos pontos mais importantes na fisiopatologia da Covid-19. A 
infecção pelo SARS-CoV-2 ativa vários sensores intracelulares que 
levam ao aumento da ativação de fatores de transcrição como NF-kB, 
aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias e necroptose. 
Todos estes eventos acontecem no pulmão – principal órgão afetado 
pelo vírus –, resultando em hiperinflamação e consequente dano 
celular. O aumento de neutrófilos (neutrofilia), redução na contagem 
absoluta de linfócitos (linfopenia), aumento da proteína C reativa 
(marcador inflamatório) e aumento de IL-6 (citocina inflamatória) 
são alguns dos efeitos da resposta imune que podemos observar no 
laboratório clínico. Como protagonistas da resposta imune, aqui 
também entra a imunidade adaptativa, resposta que é montada 
mais tardiamente, mediada principalmente por linfócitos Treg, 
dentre outras células, com o objetivo de controlar a exacerbação 
da inflamação desencadeada pela resposta imune inata e manter a 
homeostase do sistema.
 Se adquirimos memória imunológica após a recuperação 
da infecção pelo SARS-CoV-2 ainda não é algo concreto. Alguns 
dados preliminares apontam que os indivíduos expostos podem 
manter uma imunidade transitória, não sabendo-se ao certo por 
quanto tempo a imunidade por durar. O professor e pesquisador 
Nicolas Vabret, especialista em virologia e imunologia da Faculdade 
de Medicina Mount Sinai Icahn diz que “não temos nenhuma razão 
para supor que a resposta imune seja significativamente diferente do 
que é visto com outros coronavírus”. Portanto, devemos esperar até 
que mais estudos sejam publicados para melhor compreendermos 
se o indivíduo desenvolve imunidade e por quanto tempo ela pode 
durar. 

PETBio UFMA:  A transmissão da Covid-19 segue o padrão 
de outras doenças, como o sarampo e a catapora?

Rossy-Eric Soares: Sim. Tanto o sarampo como a catapora (varicela) 
são doenças de origem viral e altamente contagiosa. Assim como 
os vírus causadores do sarampo e catapora, o SARS-CoV-2 é 
transmitido pelo contato direto entre pessoas (aperto de mão, por 
exemplo), contato com gotículas suspensas no ar liberadas pela tosse 
ou espirro, contato com secreções pulmonares e com superfícies 
contaminadas como celulares, maçanetas, teclados de computador 
etc.

PETBio UFMA:  Existe uma previsão de quanto tempo levará 
até encontrarem a vacina para a Covid-19?

Rossy-Eric Soares: Com mais de 4 milhões de casos registrados no 
mundo, não resta dúvidas de que buscar um medicamento eficaz ou 
uma vacina para Covid-19 esteja entre os principais desafios para 
controle da doença. Existem mais de 100 projetos em todo mundo, 
todos centrados em desenvolver uma vacina. Em 11 de maio, 
tivemos o registro de que 8 vacinas já estavam sendo testadas em 
humanos. Do meu conhecimento, o projeto mais promissor é o da 

Universidade de Oxford em parceria com a indústria farmacêutica 

AstraZeneca. O estudo começou em abril com mais de 500 
participantes. A vacina, cuja matéria prima consiste em um vírus 
geneticamente modificado, tem potencial de 80% de chances de 
sucesso – afirmam os pesquisadores. A indústria afirma que se 
os testes clínicos forem bem-sucedidos, até setembro deste ano, 
estarão disponibilizando cerca de 100 milhões de doses. No entanto, 
a maioria dos pesquisadores acredita que só teremos uma vacina 
amplamente disponível em meados de 2021.
 

PETBio UFMA: Por conta de falsas notícias, muitas pessoas 
estão se automedicando com remédios designados para 
outros tipos de tratamento, como por exemplo, a cloroquina 
que é utilizada no tratamento do Lúpus. Visto que o uso 
desse remédio não foi comprovado como tratamento para o 
coronavírus, o que, eventualmente, pode ocorrer com essas 
pessoas?

Rossy-Eric Soares: A automedicação é um fator de risco para 
eventuais intoxicações medicamentosas. É preciso ficar claro que 
nenhum medicamento, por mais utilizado e bem conhecido que 
seja, é isento de efeitos colaterais. Alguns desses fármacos, por 
exemplo, possuem efeitos adversos leves, porém, muito frequentes. 
Por outro lado, também podem apresentar efeitos colaterais mais 
graves, embora em menor frequência. Neste cenário de opções 
– quase infinitas – de medicamentos, também temos alguns 
fármacos cujo uso pode desencadear uma toxicidade mais grave e 
seu uso deverá ser restrito ao ambiente hospitalar sob supervisão 
médica. Além disso, devemos entender que já estamos na era 
da medicina personalizada, onde cada paciente deve ser tratado 
individualmente conforme as condições metabólicas e fisiológicas 
que seu organismo apresenta. Um mesmo medicamento, prescrito 
na mesma dose, pode ser bem tolerado por um indivíduo e por 
outro não, efeito explicado pelas variações genéticas nos genes 
que codificam as diferentes enzimas do sistema conhecido como 
citocromo P450 (CYP450). No caso da cloroquina ou seu análogo, 
a hidroxicloroquina, embora alguns estudos tenham indicado uma 
certa efetividade contra o SARS-CoV-2, é importante ressaltar que 
estes dados foram obtidos em condições in vitro, muito diferente 
do sistema in vivo. Dentre outros efeitos colaterais que esta droga 
pode apresentar, a arritmia cardíaca pode ser o mais grave. Vale a 
pena destacar que os diversos protocolos adotados com uso dessas 
drogas, não tinham por certo qual dose utilizar, fator este que 
complica mais ainda a previsibilidade do que pode acontecer com os 
pacientes. Finalmente, um dos maiores estudos feitos até o momento 
foi publicado recentemente pela “Lancet”. Os dados apontam que 
a cloroquina e hidroxicloroquina, isolada ou em associação com 
antibióticos macrolídeos, não apresentou eficácia e segurança 
para pacientes com Covid-19. Mais recentemente, enquanto eu 
escrevia esta resposta, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
decidiu suspender os testes com cloroquina ou hidroxicloroquina 
enquanto os dados de segurança são revisados pelo Conselho de 
Monitoramento de Segurança de Dados, conforme informado pelo 
diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebresyesus.  
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PETBio UFMA: Em época de pandemia e isolamento social, a 
saúde mental de todos acaba sendo afetada. Como lidar com isso 
quando se trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus?

Rossy-Eric Soares: Não sou especialista em saúde mental, mas, 
pela nossa experiência, não é uma tarefa fácil. É preciso estar muito 
consciente e seguro do seu dever enquanto profissional da saúde. No 
seu juramento, Hipócrates prometeu consagrar sua vida a serviço 
da humanidade e estabeleceu como sua primeira preocupação o 
bem-estar e saúde do seu paciente. Nos nossos dias não é diferente. 
Tendo a sensibilidade e clareza sobre nosso dever maior – servir – 
é possível não deixar que as dificuldades, sejam elas burocráticas, 
físicas, institucionais ou econômicas, impeçam o profissional de 
desenvolver um bom trabalho e resguardar sua saúde mental. Além 
disso, coisas simples do dia a dia como se alimentar bem, dormir 
regularmente, ler um bom livro, se desligar um pouco das notícias 
maldosas, manter contato (por enquanto virtual) com amigos e 
familiares, podem ajudar a manter a harmonia entre bem-estar do 
profissional e suas atividades durante a pandemia.

PETBio UFMA: Quais as dificuldades você enfrenta trabalhando 
na linha de frente do combate ao coronavírus? E como funciona a 
sua rotina em um dia de trabalho?

Rossy-Eric Soares: O início da pandemia aqui no Maranhão foi 
a fase mais crítica. Já tínhamos decidido implantar os testes de 
diagnóstico em meados de fevereiro, mas enfrentamos a crise do 
desabastecimento de testes que o mundo todo experimentou. Nossos 
testes chegaram no final de abril e então começamos a corrida para 
validar os kits e garantir a qualidade do exame. Nosso sistema de 
PCR é totalmente automatizado. Isso significa que todo o processo, 
desde a extração de RNA ou DNA até a etapa final da reação de 
PCR, é feito dentro do equipamento sem manipular a amostra do 
paciente. O sistema que utilizado é o geneXpert, fabricado pela 
Cepheid e, atualmente, temos capacidade para processar mais de 
100 exames por dia. Minha rotina de trabalho funciona em diversas 
direções, desde a gestão da divisão que coordeno até a assessoria 
clínica para o corpo de médicos. Diariamente nossa rotina consiste 
em checar controles de qualidade, aprová-los, liberar as máquinas 
para realização dos exames, analisar os resultados dos exames, 
participar de webconferências para discutir casos clínicos mais 
difíceis e, por fim, sempre ao final do dia, conferir se todos os exames 
foram devidamente realizados ou se ficou alguma pendência para 
ser resolvida no dia seguinte. Assim é a nossa rotina. 

PETBio UFMA: Quais as suas perspectivas quanto ao avanço 
do coronavírus no Maranhão, levando em consideração o 
comportamento da população?

Rossy-Eric Soares: Recentemente li os ensaios escritos pelo filósofo 
italiano Giorgio Agamben, um dos mais importantes filósofos 
contemporâneos, que foram compilados e publicados com título 
“Reflexões sobre a peste”. Ele escreveu parte desses ensaios ainda 
durante o período que seu país enfrentava a pandemia. Sua reflexão 
trata sobre um Estado de exceção e como as pessoas reagem a ele, 
seja acatando a restrição dos direitos às suas liberdades ou não. Bom, 
mas não irei me ater a obra aqui, porém, deixo-a como sugestão 
de leitura. Nosso Estado enfrentou muitas dificuldades, desde os 
discursos políticos divididos que, certamente, também dividiu a 
opinião pública. Como se não bastasse isso, ainda enfrentamos e 
continuaremos a enfrentar uma crise de descrença na ciência. Tal 
descrença vem, a meu ver, da influência de personagens políticos e 

influenciadores digitais, que apresentaram discursos sem nenhuma 
base científica para tal, além, claro, da ausência de compreensão 
ou vaga noção do que é ciência por parte da população em geral. 
Porém, com todas as dificuldades que a população maranhense 
enfrenta, acredito que a pior fase já passou e, possivelmente, 
até o final de junho ou início de agosto estaremos com os casos 
controlados. Não obstante, essa informação não dá respaldo para 
agir de forma precipitada e achar que já está tudo bem e que 
atividades que resultem em aglomerações de pessoas possam 
ocorrer naturalmente. Portanto, para garantir a segurança do 
retorno gradual das atividades do comércio é necessário ter extensão 
do número de leitos, equipamentos e profissionais disponíveis para 
que possa prontamente atender novos casos, e que a população siga 
as recomendações sanitárias diariamente repassadas.

PETBio UFMA: Na sua opinião, qual erro as pessoas estão 
cometendo ao enfrentar essa pandemia? E se pudesse passar uma 
mensagem a todos os brasileiros, o que você diria?

Rossy-Eric Soares: Acreditar em pessoas irresponsáveis, sem 
formação técnica na área e sem nenhum respaldo científico para o 
que falam. Além, claro, da crença em milhares de fake news e vídeos 
disseminados pelo whatsapp e outros aplicativos sociais. A meu ver, 
este foi o principal erro da população que, consequentemente, levou 
a tomada de decisões equivocadas e, em alguns casos, tais decisões 
custou a própria vida. Para encerrar, gostaria de fazer uma analogia. 
Se você nunca entrou num avião, mas sabe que ele voa porque já viu 
ou alguém lhe disse, isso por si é uma evidência clara de que ele é 
capaz de alçar voo e viajar a centenas de quilômetros por hora. A 
questão é que, se você precisa viajar de avião e nunca antes entrou 
em um, precisa, antes de tudo, acreditar nas evidências de que ele 
vai voar. Caso contrário, você não entrará no avião. Veja que nessa 
analogia há uma relação entre evidência e crença, logo, em várias 
situações da vida, incluindo esta pandemia, não podemos nos ater, 
como céticos, somente à evidência e ficar sem tomar uma decisão, 
assim como também não devemos desenvolver uma crença sem 
evidência alguma. Crer em discursos falaciosos é erro grave, ter 
a evidência científica em mãos e não crer nela é, de igual modo, 
também grave. Assim, a mensagem que deixo é que o bom uso da 
ciência é capaz de trazer esperança; é capaz de quando não curar, 
pelo menos aliviar a dor de alguém; a ciência erra, mas ela mesma 
é capaz de se corrigir. Com esta pandemia, que não perder a crença 
na ciência e em Deus (para aqueles que acreditam – como eu). Que 
possamos aprender mais sobre o valor da vida, sobre o valor dos 
relacionamentos pessoais e afetivos. A nossa esperança não consiste 
naquilo que vemos hoje, mas no desconhecido que virá amanhã. 
Portanto, façamos o melhor para construir dias melhores para nós 
mesmos e para as próximas gerações. 

Glossário:
1: é um método laboratorial que usa a enzima transcriptase 
reversa, para sintetizar DNA complementar a partir da utilização 
da fita de RNA viral como molde.
2: é um teste imunoenzimático que permite a detecção de 
anticorpos específicos. Este teste é usado no diagnóstico de 
várias doenças que induzem a produção de imunoglobulinas, 
entre outras.  

Aos interessados entrar em contato com o entrevistado através 
do email: rossy.psoares@gmail.com
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No século XX, a medicina foi revolucionada a partir da 
descoberta da penicilina, em 1940, por Alexander Fleming, 
sendo este o primeiro antibiótico de origem biológica, que 

levou ao surgimento da antibioticoterapia. Contudo, devido ao uso 
excessivo e até mesmo indiscriminado dos antibióticos, ocorreu 
o desenvolvimento de cepas resistentes de bactérias, gerando as 
superbactérias. A nível celular esse mecanismo pode ocorrer de 
várias formas, como por meio de bombas de efluxo e enzimas 
que conseguem alterar os fármacos, assim, esses microrganismos 
tiveram cepas resistentes selecionadas à medida que foram expostos 
à essas drogas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
até 2050, as superbactérias serão responsáveis pela morte de até 
10 milhões de pessoas por ano, o que pode gerar um aumento 
exorbitante nos custos para a economia global.

Diante dessa questão de saúde pública, é necessário 
buscar alternativas terapêuticas que sejam eficazes no tratamento 
de infecções causadas por bactérias e que possuam menos impactos 
negativos no corpo do indivíduo, agindo somente no local de 
interesse, sem afetar as bactérias normais da microbiota corporal. 
Com isso, surgem algumas opções como a medicina integrativa, a 
fitoterapia1, as imunoterapias, entre outras, mas, a principal dessas 
alternativas é a fagoterapia que têm se mostrado um excelente 
método terapêutico.

A fagoterapia consiste na utilização de vírus que atacam 
apenas bactérias, os chamados bacteriófagos ou fagos. Eles são 
parasitas intracelulares obrigatórios e por isso precisam de uma 
célula hospedeira para a sua replicação. Quanto a sua morfologia 
possuem uma cauda e um capsídeo, sendo este formado por 
proteínas na parte externa e, na parte interna, há a presença do 
seu material genético. O reconhecimento do hospedeiro é feito 
por meio das proteínas presentes no capsídeo, que se ligam aos 
receptores da célula-alvo. Assim, eles conseguem penetrar a parede 
celular por meio das caudas contráteis que permitem a injeção do 
material genético na bactéria.

No ciclo de replicação dos bacteriófagos temos dois tipos, 
o lisogênico, que ocorre quando o fago se reproduz ao se integrar 
ao genoma da célula hospedeira; e o lítico, que consiste na sua 
reprodução imediata dentro da bactéria e posterior destruição da 
mesma. Dentro da fagoterapia não são utilizados bacteriófagos 
que realizam o ciclo lisogênico, pois esse não é o objetivo dessa 
terapêutica, assim usam-se os que realizam o ciclo lítico para que 
possam erradicar a bactéria causadora de uma infecção. Com isso, 
essa é uma alternativa que tem se destacado como um método que 
pode ser associado ao uso de antibióticos convencionais.

A utilização dos fagos possui muitas vantagens se 
comparadas aos antibióticos, como por exemplo a alta concentração 
no foco da infecção, a especificidade no que se refere ao ataque à 
célula-alvo, a sua morte após a eliminação bacteriana, além de ser 
mais econômico nos níveis de produção e desenvolvimento. São 
muitas as aplicações desses vírus no combate a bactérias resistentes, 
como eliminação de bactérias na superfície de alguns alimentos, 
o uso na agricultura e na agropecuária, no tratamento de águas 
residuais, e também na aplicação médica, como é o caso de doenças 
infecciosas atreladas ao sistema gastrointestinal. Apesar dos estudos  
ainda estarem em andamento, estes têm se mostrado promissores 
no combate a bactérias patogênicas. Vale ressaltar que existem 

registros de pacientes em ensaios clínicos que apresentavam uma 
infecção por superbactérias e que ao utilizarem a fagoterapia como 
último recurso de tratamento obtiveram a cura. 

Contudo, ainda são necessários mais estudos sobre essa 
possível alternativa de tratamento, pois para a sua efetividade 
são necessárias análises de fatores como: a identificação das 
características dos fagos, pois somente aqueles que desenvolvem 
ciclo lítico devem ser usados, a verificação da presença de lisinas, 
que são aminoácidos que aumentam a imunidade do hospedeiro 
em processos virais, além de verificar os efeitos adversos, como pH, 
resposta imune, dentre outros. No mais, apesar disso, os estudos 
sobre essa terapêutica têm avançado e têm demonstrado progresso 
como uma boa aliada no combate às superbactérias.

Glossário

1: uso de  plantas para tratar doenças.
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Uma breve história sobre a malária vivax
Quais são os principais desafios para a eliminação da doença?
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Glossário
1: doenças e infecções naturalmente transmissíveis entre ani-
mais vertebrados e seres humanos. 
2: mosquitos do gênero Anopheles.
3: glóbulos vermelhos imaturos.
4: reaparecimento dos sintomas de uma doença. 
5: enzima que auxilia na proteção dos glóbulos vermelhos à 
estresses oxidativos. 
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A malária, também conhecida como paludismo, 
está entre as doenças parasitárias mais antigas 
da humanidade. Essa zoonose1 é causada por 

protozoários pertencentes ao gênero Plasmodium e a 
transmissão desses parasitos ocorre, principalmente, através 
da picada de fêmeas de anofelinos2 infectadas. Ao longo 
do tempo, a malária levou muitas vítimas à morte, desde 
moradores do neolítico durante a Pré-História até príncipes 
e nobres na Idade Moderna. No entanto, hoje, essa doença 
acomete, especialmente, a população mais pobre do mundo. 
Atualmente, apenas 5 espécies de plasmódios, dentro de uma 
diversidade de mais de 100 espécies descritas, podem causar 
infecção em seres humanos, sendo Plasmodium falciparum 
e Plasmodium vivax as espécies que estão relacionadas aos 
casos mais graves da doença.
 Nos últimos anos, diversas medidas de prevenção 
e de controle foram desenvolvidas, além de campanhas 
midiáticas para a sensibilização da população devido à 
situação da malária no mundo. Entretanto, apesar dos 
esforços contínuos, não houve ganhos significativos em 
relação à redução do número de novas infecções e de 
mortes. Isso ocorre, principalmente, devido à dificuldade no 
controle vetorial e no aumento da resistência dos parasitos 
às drogas usadas no tratamento antimalárico. Esse cenário 
fica ainda mais grave nas infecções causadas por P. vivax. 
Essa espécie de plasmódio é a mais amplamente distribuída 
no globo e apresenta características biológicas únicas, entre 
as quais podem ser destacadas a sua preferência em infectar 
reticulócitos3 durante a fase sanguínea da infecção e o 
desenvolvimento de formas latentes durante a fase hepática.
 A forma dormente do parasita, o hipnozoíto 
(exclusiva de P. vivax e P. ovale), é um dos grandes desafios 
para a eliminação da malária vivax. Essa forma evolutiva 
possui um papel importante nas recaídas clínicas4 da doença, 
uma vez que podem reativar a infecção primária no fígado e 
dar origem a um novo ciclo de disseminação do parasita no 
sangue. Desta forma, o fígado funciona como um reservatório 
do parasita, permitindo a renovação da infecção. A ativação 
dos hipnozoítos pode ocorrer semanas, meses e até mesmo 
anos após a falsa cura clínica. Na comunidade científica, 
existe uma enorme discussão sobre os mecanismos que 
desencadeiam o desenvolvimento, a dormência e a ativação 
dos hipnozoítos, no entanto, esses campos são poucos 
explorados. 
 É importante destacar que nem todas as pessoas 
infectadas por P. vivax desenvolvem no fígado a forma 
latente do parasita. Além disso, não há, até o momento, testes 
diagnósticos que possam detectar esses estágios, o que torna 
os portadores de hipnozoítos indetectáveis, tornando a cura 
clínica um processo lento. O tratamento contra a malária 

vivax deve ser direcionado com a possibilidade do surgimento 
de hipnozoítos e precisa ser realizado de forma adequada. 
Infelizmente, a terapia nesses casos é reduzida ao uso de 
apenas dois medicamentos: a primaquina e a tafenoquina – 
fármacos que previnem as recaídas. No entanto, essas drogas 
são de uso controlado e não podem ser utilizadas durante a 
gravidez e nem por indivíduos com deficiência na enzima 
glicose-6-fosfato desidrogenase5. Quando se pensa que não 
há nada ruim que não possa piorar, a presença de infecções 
assintomáticas tornam o processo de eliminação dessa 
doença ainda mais complicado. Esses casos são muito comuns 
e chegam representar cerca de 90% dos casos detectados. 
Todos esses obstáculos dificultam o controle da doença em 
todo o mundo.   
 Apesar dos grandes problemas na tentativa de 
erradicar essa enfermidade, muitas iniciativas, mediadas 
principalmente pela Organização Mundial da Saúde, têm 
auxiliado na redução de casos, envolvendo desde a vigilância 
entomológica ao uso da quimioprofilaxia como medidas 
importantes. A malária é uma das três grandes enfermidades 
do mundo e apenas quando for realmente tratada como uma 
ameaça global à saúde pública chegaremos a entender a sua 
verdadeira complexidade. Portanto, deve-se torná-la mais 
compreensível, de modo a encontrar novas soluções a esses e 
outros problemas no cenário dessa infecção. 
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Era uma casa muito engraçada, 
mas bem guardada e planejada
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Apresentando aspectos de fundação, arquitetura 
e defesa colonial em vespas polistíneas
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Talvez os aspectos mais notáveis das vespas eussociais1 

sejam referentes aos seus comportamentos de fundação 
e manutenção de suas estruturas coloniais, pelos quais 

se destacam à observação por seus ninhos de arquitetura 
complexa, que podem suportar até milhares de indivíduos 
(ZUCCHI et al., 1995). Dentro de Vespidae, os membros da 
subfamília Polistinae se destacam pela diversidade relacionada 
às estratégias de seleção dos locais e dos materiais para fundação 
(CARPENTER; MARQUES, 2001; DE BARROS ALVARENGA 
et al., 2010; RICHTER, 2000; PREZOTO; GIANNOTTI; 
NASCIMENTO, 2007); ao número de indivíduos fundadores e 
à hierarquia funcional estabelecida entre os mesmos (COSTA 
FILHO et al., 2011; EBERHARD, 1969; JEANNE, 1980; PARDI, 
1948); à arquitetura de células e favos (RICHARDS; RICHARDS, 
1951; WENZEL; CARPENTER, 1994); e às estratégias de 
defesa colonial (JEANNE, 1975; NASCIMENTO; TANNURE-
NASCIMENTO; MATEUS, 2008; SIMÕES; NOLL; ZUCCHI, 
1996; SMITH; O’DONNELL; JEANNE, 2001). Graças às 
variedades morfológica e arquitetônica de seus ninhos, suas 
características têm sido utilizadas por trabalhos destinados 
à elaboração de materiais de identificação taxonômica 
(SOMAVILLA; OLIVEIRA; SILVEIRA, 2012; WENZEL, 1998), 
à amostragem da diversidade de vespas em locais específicos 
(PREZOTO; CLEMENTE, 2010) ou mesmo para o levantamento 
de caracteres comportamentais para análises filogenéticas 
(WENZEL, 1993, 1998), o que, certamente, integra o importante 
rol de estudos relacionados à importância dos vespídeos como 
modelos do trajeto evolutivo do comportamento social nos 
invertebrados (WEST-EBERHARD, 1978).

Introduzindo Vespidae e alguns aspectos biológicos de 
suas subfamílias

 Formada por pouco mais de 4.930 espécies conhecidas, 
distribuídas em 267 gêneros (AGUIAR et al., 2013), Vespidae 
Latreille, 1802 é uma família de vespas aculeadas (dotadas de 
ferrão), parte da superfamília Vespoidea, com distribuição 
cosmopolita, embora predominantemente tropical (BROTHERS; 
FINNAMORE, 1993). Seu desenvolvimento é holometábolo, 
com quatro estágios de ciclo vital: ovo, larva, pupa e imago; e 
apresentam diversos comportamentos de nidificação2, incluindo 
a construção ou usurpação de ninhos, bem como a ocupação 
de cavidades pré-existentes (CARPENTER; MARQUES, 2001). 
Diferentes materiais (DE BARROS ALVARENGA et al., 2010; 
PREZOTO; CLEMENTE, 2010; RICHTER, 2000) podem ser 
empregados em diferentes tipos de arquitetura (CARPENTER; 
MARQUES, 2001).
 Os vespídeos são elementos biológicos comuns e 
notáveis no Neotrópico3 (ANDENA, 2007), com importantes 
atribuições ecológicas (SOMAVILLA; KÖHLER; HERMES, 
2010), visto que atuam como predadores, capturando 
outros artrópodes para alimentar seus imaturos (LÓPEZ; 
HERNÁNDEZ; CARABALLO, 2013; PREZOTO; LIMA; 
MACHADO, 2005; PREZOTO et al., 2006; PREZOTO; 
GIANNOTTI; NASCIMENTO, 2007; RABB; LAWNSON, 1957; 
RICHTER, 2000; SILVA; JAFFE, 2002); e como polinizadores, no 
momento em que os adultos coletam néctar para si (HERMES; 
KÖHLER, 2006; MONTAGNA et al., 2010; PREZOTO; 
GIANNOTTI; NASCIMENTO, 2007; SOMAVILLA; KÖHLER, 
2012; SÜHS et al., 2009). As presas são paralisadas à base de 

ferroadas, podendo ser maceradas ou esquartejadas para serem 
servidas às larvas (SHARKEY et al., 2006). Por vezes, apenas 
os fluidos das presas são sugados e repassados aos imaturos 
(WEST-EBERHARD; CARPENTER; HANSON, 1995). Em 
virtude de todas essas características, esses insetos são sensíveis 
às alterações ambientais (DE BARROS ALVARENGA et al., 
2010; FOWLER, 1983; LOYOLA; MARTINS, 2011; MORATO; 
CAMPOS, 2000; ZANETTE, 2001; ZANETTE; MARTINS; 
RIBEIRO, 2005); além de serem empregados como agentes de 
controle de pragas em agroecossistemas (BARBOSA et al., 2018; 
BRÜGGER; ZANUNCIO; PREZOTO, 2015).
 A família é dividida em seis subfamílias monofiléticas 
atuais (AGUIAR et al., 2013; CARPENTER, 1982): Euparagiinae, 
Masarinae, Eumeninae, Stenogastrinae, Polistinae e Vespinae.
 Euparagiinae é uma subfamília de pequenos vespídeos 
solitários do Neártico4, constituída de um único gênero 
(Euparagia), com 10 espécies (BROTHERS; FINNAMORE, 
1993). Os ninhos são construídos no solo e aprovisionados com 
larvas de Coleoptera (BROTHERS; FINNAMORE, 1993). Não 
ocorre no Canadá, estando restrita às regiões áridas do sudoeste 
estadunidense, junto à fronteira com o México (BROTHERS; 
FINNAMORE, 1993; CARPENTER; MARQUES, 2001; 
CARPENTER; KIMSEY, 2009).
 A subfamília Masarinae é um grande táxon, formado por 
quase 300 espécies, distribuídas em 14 gêneros (CARPENTER, 
2001). A distribuição dessas vespas é cosmopolita, embora 
ocorram principalmente nas Américas, Mediterrâneo, sul da 
África e regiões secas da Austrália (CARPENTER; MARQUES, 
2001). Os adultos são de tamanho pequeno a moderado, e 
constroem ninhos como buracos no solo ou expostos sobre a 
superfície, feitos de lama (BROTHERS; FINNAMORE, 1993). 
 Os ninhos de vespas masaríneas são aprovisionados 
com uma mistura de pólen e néctar (BROTHERS; FINNAMORE, 
1993), sendo os únicos himenópteros a fazê-lo, além das abelhas 
(CARPENTER; MARQUES, 2001; KRENN; MAUSS; PLANT, 
2002). Para isso, as fêmeas utilizam suas peças bucais para 
coletar pólen e néctar das flores e para a construção de ninhos 
(GESS, 1992; MAUSS et al., 2000), com algumas utilizando 
um tipo de probóscide, formada unicamente pela glossa5 

(GESS, 1998; KRENN; MAUSS; PLANT, 2002). As espécies são 
frequentemente oligoléticas, visitando poucas espécies de flores 
(CARPENTER; MARQUES, 2001).
 A escavação dos buracos de ninho é feita através de 
água regurgitada (CARPENTER; MARQUES, 2001), enquanto 
as células cilíndricas de barro, construídas sobre o solo e presas a 
rochas ou superfícies vegetais, recebem néctar, seda (produzida 
por glândulas mandibulares das fêmeas) ou água como agente 
cimentante (GESS, 1992).
 Os Eumeninae constituem, por sua vez, a maior 
subfamília de Vespidae, com cerca de 3.200 espécies, 
organizadas em 210 gêneros (CARPENTER; MARQUES, 2001). 
A subfamília é cosmopolita, com adultos de pequeno a grande 
porte, com corpos de compactos a alongados e com um abdômen 
fortemente peciolado em sua conexão ao tórax (BROTHERS; 
FINNAMORE, 1993).  Não só por sua diversidade, eumeníneos 
se destacam também pela presença de alguns poucos membros 
com socialidade primitiva (BROTHERS; FINNAMORE, 1993; 
CARPENTER; MARQUES, 2001), possuindo desde ninhos 
formados por células ocupantes de cavidades pré-existentes até 
complexas
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galerias compartilhadas por algumas fêmeas (SHARKEY et 
al., 2006). Estes podem ser construídos no solo, em madeira 
ou construídos de forma exposta, com barro (BROTHERS; 
FINNAMORE, 1993; CARPENTER; MARQUES, 2001; 
HERMES; ARAÚJO; ANTONINI, 2015; LOPES, 2014; LOPES 
et al., 2014). As presas são paralisadas e, em seguida, suavemente 
maceradas, sem a ruptura de seus exoesqueletos, para serem 
servidas às larvas (SHARKEY et al., 2006). Geralmente, caçam 
larvas de Lepidoptera (CARPENTER; MARQUES, 2001), 
mas também larvas de  Coleoptera e Symphyta6 (BROTHERS; 
FINNAMORE, 1993).
 Stenogastrinae é uma subfamília ocorrente no 
Sudeste Asiático, da Índia até a Nova Guiné (RICHARDS, 
1971; TURILLAZZI, 1989; 2013), e formada por 58 espécies, 
distribuídas em 7 gêneros (TURILLAZZI, 2013). São 
himenópteros de tamanho médio, com comprimento corporal 
variando entre 10 e 25 mm, com o primeiro segmento abdominal 
fortemente peciolado (TURILLAZZI, 2013). As colônias 
de todas as espécies de estenogastríneos são 
pequenas em tamanho, alcançando, no 
máximo, cerca de 100 células em um 
mesmo ninho, conforme o observado 
em algumas espécies do gênero 
Lienogaster (TURILLAZZI, 1898). 
Os materiais de fabricação dos 
ninhos variam entre material 
vegetal, lama ou areia, sendo 
os mesmos construídos em 
locais protegidos (BROTHERS; 
FINNAMORE, 1993; 
TURILLAZZI, 1988). As larvas 
são alimentadas por secreções 
glandulares e insetos mastigados 
(BROTHERS; FINNAMORE, 
1993). Nenhum deles constrói ninhos 
pedicelados, enquanto células e ninhos 
inteiros antigos (ou pelo menos o material de 
construção dos mesmos) podem ser utilizados para 
abrigar novas ninhadas de imaturos (TURILLAZZI, 1989).
 As vespas de Stenogastrinae possuem uma socialidade 
primitiva, apresentando diferenças biológicas importantes em 
comparação a outras vespas sociais (CARPENTER; MARQUES, 
2001). A fundação de ninhos é solitária podendo ocorrer com 
a presença de mais de uma fêmea (MATEUS, 2005). Todos os 
indivíduos são potencialmente reprodutores, sem uma casta 
operária evidente (TURILLAZZI, 1991): essencialmente, apenas 
diferenças comportamentais e fisiológicas distinguem poedeiras 
de operárias (HANSELL, 1982; SAKAGAMI; YOSHIKAWA, 
1968; YOSHIKAWA, 1969). 
 Como a segunda maior família de Vespidae, Polistinae 
se encontra constituída por 26 gêneros, dentro dos quais 
são consideradas 940 espécies (CARPENTER; MARQUES, 
2001). São insetos eussociais e cosmopolitas, embora 
predominantemente neotropicais (BROTHERS; FINNAMORE, 
1993; SILVEIRA, 2002), sendo a fauna brasileira dessas vespas 
considerada a mais rica, com 302 espécies ocorrendo no país, 
das quais 104 são endêmicas (CARPENTER; MARQUES, 
2001). Os polistíneos são vespas de pequeno a médio porte 
(BROTHERS; FINNAMORE, 1993). Os adultos se alimentam 
de fluidos corporais de presas, néctar, mel, excreções açucaradas 
de insetos, sucos de frutas e outras substâncias açucaradas, além 

de conteúdos celulares e água (CARPENTER; MARQUES, 
2001). Larvas jovens são alimentadas, primeiramente, com 
os mesmos alimentos dos adultos e, mais tarde, proteína 
animal (CARPENTER; MARQUES, 2001). As presas são 
insetos mastigados, principalmente lagartas (Lepidoptera) 
(BROTHERS; FINNAMORE, 1993; BRÜGGER; ZANUNCIO; 
PREZOTO, 2015; OLIVEIRA; NOLL; WENZEL, 2010; 
PREZOTO; LIMA; MACHADO, 2005; RABB; LAWNSON, 
1957). Há utilização, ainda, de coleópteros (OLIVEIRA; NOLL; 
WENZEL, 2010; PREZOTO et al., 2006), cupins (BROTHERS; 
FINNAMORE, 1993), formigas (BROTHERS & FINNAMORE, 
1993), dípteros (LÓPEZ; HERNÁNDEZ; CARABALLO, 2013; 
OLIVEIRA; NOLL; WENZEL, 2010), aranhas (Arachnida) 
(OLIVEIRA; NOLL; WENZEL, 2010) ou até mel (BROTHERS; 
FINNAMORE, 1993); com registros da prática de roubo de 
alimentos contra formigas (LAPIERRE; HESPENHEIDE; 
DEJEAN, 2007). As presas podem ser levadas inteiras ao 

ninho, onde são esquartejadas e administradas às larvas 
(LÓPEZ; HERNÁNDEZ; CARABALLO, 2013; 

SHARKEY et al., 2006). 
 Esses vespídeos constroem ninhos 

anuais ou perenes, feitos à base de 
fibra vegetal e tricomas7 de plantas, 

processados com água, secreções 
orais glandulares ou barro (ELISEI 
et al., 2005; NASCIMENTO; 
TANNURE-NASCIMENTO; 
MATEUS, 2008; SOMAVILLA; 
OLIVEIRA; SILVEIRA, 2012). 
Os ninhos podem ser de um favo 
simples ou formados por vários, 

com esses últimos podendo ser, 
ainda, revestidos por um envelope 

feito de papel ou lama (BROTHERS; 
FINNAMORE, 1993; SOUZA; 

ZANUNCIO, 2012). 
 A última subfamília, Vespinae, é 

um grupo formado por 67 espécies, organizadas 
em 4 gêneros (CARPENTER; MARQUES, 2001) e com 

distribuição geográfica alocada nas regiões Holártica8 e Oriental9 
(BROTHERS; FINNAMORE, 1993; CARPENTER, 1987), 
tendo algumas espécies acidentalmente introduzidas na África 
do Sul, Havaí, Austrália, Nova Zelândia, Chile e Argentina 
(CARPENTER; KOJIMA, 1997; CARPENTER; MARQUES, 
2001). Casos mais recentes de introdução acidental ocorreram 
na Europa, com Vespa velutina trazida do leste da China, ao 
sudoeste da França (VILLEMANT; STREITO; HAXAIRE, 
2006) e, ainda mais recente, com Vespa mandarinia introduzida 
na América do Norte. Cabe ressaltar que danos causados por 
esses animais se dão nos sentidos de ataques realizados contra 
humanos (CHOI; KIM; LEE, 2012), ao sentir ameaça a si 
mesmos ou a seus ninhos; e do comportamento de predação 
direcionado às colônias de abelhas melíferas (Apis mellifera) 
(BISTA et al., 2020), vítimas dessas vespas por seu mel e suas 
larvas, o que gera riscos de ataques físicos diretos (DE HARO et 
al., 2010) e/ou prejuízos econômicos aos apicultores.
 De médio a grande porte, os vespíneos são insetos 
de eussocialidade complexa, com castas10 morfologicamente 
bem definidas (CARPENTER, 1993; WHEELER, 1986). Tal 
dimorfismo pronunciado entre rainhas11 e operárias12, sendo as 
primeiras maiores que as segundas (SPRADBERY, 1991), é 

"As vespas 
de Stenogastrinae 

possuem uma socialidade 
primitiva, apresentando 

diferenças biológicas importantes 
em comparação a outras vespas 

sociais (CARPENTER; 
MARQUES, 2001). "
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considerado como uma adaptação pela qual se prima 
a sobrevivência das rainhas durante o inverno (WEST-
EBERHARD, 1978). A maioria dessas vespas, com exceção de 
Provespa anomala (MATSUURA, 1991), fundam seus ninhos 
independentemente, onde uma única fêmea inseminada (rainha) 
dá início à construção colonial (MATEUS, 2005; DESUÓ, 2013).
 Assim como em Polistinae, os Vespinae constroem 
ninhos anuais ou perenes de fibra vegetal, os quais são 
comumente de favos múltiplos e envelopados, alocados de forma 
suspensa em espaço livre, ou sob o solo ou em locais protegidos 
(BROTHERS; FINNAMORE, 1993; MATSUURA, 1991). A 
fonte de proteína das larvas são insetos mastigados ou mesmo 
tecido de vertebrados mortos (BROTHERS; FINNAMORE, 
1993), havendo espécies generalistas, semi-especialistas e 
especialistas (MATSUURA, 1991). Alguns são cleptoparasitas13 
de outros Vespinae (BROTHERS; FINNAMORE, 1993).

Apresentando a classificação interna e as formas de 
fundação colonial em Polistinae

 O grupo mais diverso de vespas sociais existente, 
Polistinae, é dividido em quatro tribos: Polistini, Mischocyttarini, 
Ropalidiini e Epiponini (CARPENTER; MARQUES, 2001).
 A tribo Polistini é constituída de um único gênero, 
Polistes, cosmopolita e formado por cerca de 200 espécies 
(CARPENTER, 1996). Essas vespas vivem em colônias 
formadas de uma fêmea reprodutora (rainha) e várias fêmeas 
não reprodutoras (operárias), responsáveis pela manutenção 
geral do ninho (EBERHARD, 1969).
 Mischocyttarini é, assim como Polistini, formada de 
um único gênero, Mischocyttarus, o maior da subfamília, com 
250 espécies (CARPENTER; MARQUES, 2001; SILVEIRA, 
2008). Esses polistíneos podem ser encontrados do Canadá à 
Argentina, concentrando-se na região neotropical dessa faixa 
(RICHARDS, 1978) e possuindo uma biologia semelhante aos 
vespídeos de Polistes (BORGES, 2017).
 Por sua vez, Ropalidiini é constituída de quatro gêneros: 
Belonogaster, Polybioides, Ropalidia e Parapolybia (KOJIMA; 
CARPENTER, 1997; MATEUS; 2005). A tribo está distribuída 
ao longo do Velho (Europa, África e Ásia) e Novíssimo 
Mundo (Oceania), com um total de 325 espécies (KOJIMA; 
CARPENTER, 1997).
 A última tribo, Epiponini, é formada por 19 gêneros, 
com mais de 200 espécies (CARPENTER, 2004; NASCIMENTO; 
TANNURE-NASCIMENTO; MATEUS, 2008). Algumas das 
características mais notáveis da bionomia14 de Epiponini, 
incluem de baixa a moderada diferenciação entre castas, 
diversidade de arquitetura de ninhos e presença de fêmeas 
intermediárias (possuidoras de um desenvolvimento ovariano 
consistente, mas não reprodutoras) (DESUÓ, 2013; NOLL; 
SIMÕES; ZUCCHI, 1997; RICHARDS; RICHARDS, 1951).  
 No Brasil, essas vespas são ecologicamente dominantes, 
com notável irradiação adaptativa, atingindo o máximo de sua 
diversidade (JEANNE, 1975, 1980).
 Dentro de Polistinae, Polistes, Mischocyttarus, 
Belonogaster, Ropalidia (em parte) e Parapolybia são os gêneros 
representativos que praticam a fundação colonial independente 
(DE CASTRO; LEMOS GUIMARÃES; PREZOTO, 2011; 
GADAGKAR, 1991; KOJIMA, 1996; KOJIMA; CARPENTER, 
1997; WENZEL; CARPENTER, 1994), no qual uma única fêmea 
fundadora (haplometrose) ou um pequeno grupo de fêmeas 

fundadoras associadas (pleometrose), iniciam o processo de 
construção do ninho, e dividem, no segundo caso, as tarefas 
iniciais da colônia (EBERHARD, 1969; GIANNOTTI, 1999b; 
JEANNE, 1980; NASCIMENTO; TANNURE-NASCIMENTO; 
MATEUS, 2008; TINDO et al., 1997; WEST-EBERHARD, 
1967).
 Após a etapa inicial de fundação, se dá um conflito 
de interesse entre as fundadoras, onde cada uma compete pela 
dominância reprodutiva, a qual determina a principal poedeira 
da colônia (PARDI, 1948). A posição de topo é determinada 
por vários comportamentos agressivos (EBERHARD, 1969; 
GADAGKAR, 1991; PARDI, 1948), com a hierarquia estabelecida 
podendo ser modificada posteriormente (COSTA FILHO 
et al., 2011; NASCIMENTO; TANNURE-NASCIMENTO; 
MATEUS, 2008). A fundadora dominante pode ingerir mais 
alimento durante as trocas entre indivíduos (SPRADBERY, 
1991), o que pode favorecer seu desenvolvimento ovariano 
(QUELLER; STRASSMANN, 1989). Os fatores pelos quais 
a condição de pleometrose ocorre nessas vespas é escopo de 
estudos relacionados à seleção de parentesco ou kin-selection15 
(EBERHARD, 1975; HAMILTON, 1964; SMITH, 1964).
 A segunda forma de fundação colonial em Polistinae, a 
qual abrange algumas espécies de Ropalidia e todos os gêneros 
da tribo Epiponini, é o enxameamento (ELISEI et al., 2005; 
JEANNE, 1980, 1991; KOJIMA; CARPENTER, 1997; MATEUS, 
2005; WENZEL; CARPENTER, 1994; WEST-EBERHARD, 
1982). Nessa fundação, uma ou várias rainhas, seguidas de um 
grupo de operárias, iniciam a construção de uma nova colônia 
(ANDENA, 2007). A presença absoluta desse tipo de fundação 
nos epiponíneos é assinalado como característica de uma 
alta, sofisticada e obrigatória socialidade (NOLL; WENZEL; 
ZUCCHI, 2004).
 Os polistíneos enxameadores executam esse 
procedimento quando do término do ciclo de uma colônia, a 
partir do qual operárias buscam um novo local de nidificação, 
para onde, depois, afluem os demais membros da colônia, 
incluindo as rainhas (NASCIMENTO; TANNURE-
NASCIMENTO; MATEUS, 2008); ou do abandono do ninho 
anterior, por questão de intempéries ou predadores, no que as 
vespas se reúnem um local temporário e, em seguida, buscam 
um local permanente para o novo ninho (MATEUS, 2005; 
NASCIMENTO; TANNURE-NASCIMENTO; MATEUS, 
2008).
 Durante as etapas que envolvem a movimentação 
massiva de indivíduos ao longo do espaço, esses insetos se 
utilizam de ferramentas de marcação química (MATEUS, 2005). 
Esses mecanismos são utilizados pelas vespas responsáveis pela 
construção da trilha (JEANNE, 1975, 1981; MATEUS, 2005; 
NAUMANN, 1975) que guiará o enxame ao local selecionado, 
marcado de forma semelhante, com deposição adicional de 
veneno (MATEUS, 2005).

“A fonte de proteína das larvas são 
insetos mastigados ou mesmo tecido 
de vertebrados mortos (BROTHERS; 
FINNAMORE, 1993), havendo espécies 
generalistas, semi-especialistas e 

especialistas (MATSUURA, 1991).”
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Conhecendo os tipos de arquitetura e estratégias de defesa 
de ninho das vespas polistíneas

 Um interessante e importante aspecto das vespas sociais 
é a diversidade de arquitetura de seus ninhos (NASCIMENTO; 
TANNURE-NASCIMENTO; MATEUS, 2008), alguns dos quais 
com configurações arquitetônicas muito peculiares e complexas 
(DI TURILLAZZI; FRANCESCATO, 1994). Essa diversidade 
sugere uma evolução baseada em respostas adaptativas à 
predação por formigas (mais evidente nos trópicos, segundo 
JEANNE, 1979), as quais se expandiram para efeitos que 
geraram economia de trabalho e de materiais de construção 
(JEANNE, 1975; WENZEL, 1998).
 Dentre os materiais utilizados, o principal para as 
vespas polistíneas são as fibras vegetais (WENZEL, 1998), 
cuja seleção se relaciona ao tipo de mandíbula que cada vespa 
apresenta (SARMIENTO, 2004): Polistes, Agelaia (Epiponini) 
e Angiopolybia (Epiponini), por exemplo, optam por fibras 
vegetais longas, de madeira dura; enquanto Mischocyttarus, 
Synoeca (Epiponini) e Clypearia (Epiponini), por outro lado, dão 
preferência a fibras curtas, de madeira flexível (NASCIMENTO; 
TANNURE-NASCIMENTO; MATEUS, 2008).
 RICHARDS; RICHARDS (1951) apresentam uma 
restruturação do sistema de classificação para a arquitetura 
dos ninhos de vespas polistíneas, proposto por Saussure em 
1853, o qual dispõe de três categorias principais de ninhos: 
estelocítaros, astelocítaros e fragmocítaros (RICHARDS; 
RICHARDS, 1951). Nos ninhos estelocítaros, o(s) favo(s) 
se encontram fixados ao substrato por um pedúnculo 
(pedicelo) ou por pilares (CARPENTER; MARQUES, 2001; 
RICHARDS; RICHARDS, 1951). Subdividem-se em ninhos 
estelocítaros gimnódomos (Figura 1) (quando sem envelope 
externo) ou caliptódomos (Figura 2) (quando dotados de 
envelope) (CARPENTER; MARQUES, 2001; RICHARDS; 
RICHARDS, 1951). Há situações em que ninhos caliptódomos 
dessa categoria, possuem ou favos mais ou menos paralelos 
à superfície em que se fixam, de forma que, com múltiplos 
favos, os inferiores se fixam aos superiores (RICHARDS; 
RICHARDS, 1951); ou favos que se apresentam em ângulo reto 
em relação à essa superfície, com o pedúnculo atado a uma 
borda (RICHARDS; RICHARDS, 1951).
 Em Polistinae, a arquitetura estelocítara se faz 
presente nas quatro tribos, a saber, em: Polistini (Polistes) 
(CARPENTER; MARQUES, 2001; NASCIMENTO; 
TANNURE-NASCIMENTO; MATEUS, 2008; RICHARDS; 
RICHARDS, 1951; SOMAVILLA; OLIVEIRA; SILVEIRA, 
2012; STRASSMANN; ORGREN, 1970; YAMANE, 
1972), Mischocyttarini (Mischocyttarus) (CARPENTER; 
MARQUES, 2001; GIANNOTTI, 1999a; MONTAGNA et 
al., 2010; RICHARDS; RICHARDS, 1951; SOMAVILLA; 
OLIVEIRA; SILVEIRA, 2012), Ropalidiini (Belonogaster, 
Ropalidia e Parapolybia) (RICHARDS; RICHARDS, 1951) e 
Epiponini (Agelaia, Apoica, Angiopolybia, Chartergus, alguns 
Leipomeles, Parachartergus, Protopolybia e Pseudopolybia) 
(CARPENTER; MARQUES, 2001; DE SEIXAS 
FELIZARDO; DOS SANTOS; SILVEIRA, 2018; HUNT; 
JEANNE; KEEPING, 1995; NASCIMENTO; TANNURE-
NASCIMENTO; MATEUS, 2008; RICHARDS; RICHARDS, 
1951).

Figura 1. Ninho estelocítaro gimnódomo de Polistes annularis. 
Fonte: Google Imagens, Alchetron - The Free Social Encyclopedia.

Figura 2. Diferentes vistas de ninho estelocítaro caliptódomo de 
Pseudopolybialangi. Em A, B e C, vistas do envelope externo; em D, 
vista dos favos internos. Fonte: Felizardo et al., 2018.

 Em ninhos astelocítaros (Figura 3), um único favo se 
fixa diretamente a um tronco, parede ou folha (CARPENTER; 
MARQUES, 2001; RICHARDS; RICHARDS, 1951). Um 
envelope em abóbada surge do favo, ou próximo de sua 
borda, com um orifício de acesso, situado na parte superior 
(CARPENTER; MARQUES, 2001; RICHARDS; RICHARDS, 
1951).
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“Quanto às estratégias de defesa de ninho, as 
vespas polistíneas possuem um diverso arsenal 
cuja concepção evolutiva, provavelmente, ocor-
reu em resposta à pressão de predadores (NASCI-

MENTO; TANNURE-NASCIMENTO; MATEUS, 2008).”

O favo pode ser ampliado, por remoção e reconstrução 
do envelope, como provavelmente é em Metapolybia 
(RICHARDS; RICHARDS, 1951); ou um novo pode ser 
construído no mesmo eixo do original, com expansão do 
envelope para cobrir os favos mais recentes (CARPENTER; 
MARQUES, 2001; RICHARDS; RICHARDS, 1951).

Figura 3. Ninho astelocítaro de Synoeca. Fonte: Google Imagens, 
Pinterest

 Em vespas polistíneas, a arquitetura astelocítara se 
faz presente nos ninhos dos seguintes gêneros de Epiponini: 
Synoeca, Metapolybia, Clypearia, Asteloeca, Nectarinella e 
alguns Leipomeles (ANDENA; CARPENTER; NOLL, 2009; 
ANDENA; CARPENTER, 2011; CARPENTER; MARQUES, 
2001; CARPENTER et al., 2004; CARPENTER et al., 2013; 
DE SOUZA et al., 2014; ELISEI et al., 2005; JEANNE, 1979; 
MATEUS; NOLL, 1997; MENEZES et al., 2010; RICHARDS; 
RICHARDS, 1951).
 O último tipo de arquitetura, a dos ninhos 
fragmocítaros (Figura 4), se caracteriza por um favo ligado 
por uma haste larga, a uma folha ou rocha (CARPENTER; 
MARQUES, 2001; RICHARDS; RICHARDS, 1951). Um 
envelope é construído no entorno do favo, em contato com 
sua borda (CARPENTER; MARQUES, 2001; RICHARDS; 
RICHARDS, 1951). A entrada do ninho é feita em um orifício 
no envelope, situado geralmente abaixo do centro do favo 
(CARPENTER; MARQUES, 2001; RICHARDS; RICHARDS, 
1951). A adição de novos favos se dá conforme há a 
construção de células sob a parte inferior do envelope, o qual 
é reconstruído no seu entorno (CARPENTER; MARQUES, 
2001; RICHARDS; RICHARDS, 1951).

         Figura 4. Ninho fragmocítaro de Polybia occidentalis. Fonte: 
Fotografado no campus de Natal (RN), da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (Veloso, 2019).

 Ninhos fragmocítaros são encontrados nos seguintes 
epiponíneos: Polybia, Brachygastra, Protonectarina, Epipona 
e Chartergus (ANDENA; CARPENTER, 2012; CARPENTER; 
MARQUES, 2001; HOZUMI et al., 2005; HOZUMI et al., 
2010; MENEZES et al., 2010; NASCIMENTO; TANNURE-
NASCIMENTO; MATEUS, 2008; O’DONNELL; JEANNE, 
2002; SOUZA; BRUNISMANN; PIRES, 2017; SUGDEN; 
MCALLEN, 1994; RICHARDS; RICHARDS, 1951)).
 Quanto às estratégias de defesa de ninho, as vespas 
polistíneas possuem um diverso arsenal cuja concepção 
evolutiva, provavelmente, ocorreu em resposta à pressão de 
predadores (NASCIMENTO; TANNURE-NASCIMENTO; 
MATEUS, 2008). Espécies dos gêneros Belonogaster, Polistes, 
Mischocyttarus, Ropalidia e Parapolybia, construtoras 
de ninhos com arquitetura estelocítara (RICHARDS; 
RICHARDS, 1951), utilizam de substâncias repelentes de 
formigas no pedúnculo de suas colônias, produzidas por uma 
glândula especializada, a glândula de Van der Vecht, situada 
na terminação de seu abdômen (JEANNE, 1979; KEEPING, 
1990; KOJIMA, 1983; NASCIMENTO; TANNURE-
NASCIMENTO; MATEUS, 2008; POST; JEANNE, 1981; 
SMITH; O’DONNELL; JEANNE, 2001). Outras glândulas, 
com produtos semelhantes, se encontram espalhadas pelo 
abdômen, sendo utilizadas para proteger o restante da 
estrutura colonial (JEANNE, 1970).
 Em contrapartida, vespas da tribo Epiponini, por 
não possuírem glândula de Van der Vecht, se utilizam de 
outros mecanismos de defesa (NASCIMENTO; TANNURE-
NASCIMENTO; MATEUS, 2008; SMITH; O’DONNELL; 
JEANNE, 2001).
 A espécie Nectarinella xavantinensis camufla o 
ninho, utilizando líquens sobre o envelope, além de pelotas 
de resina vegetal ispostas na entrada do ninho para repelir for-
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migas (MATEUS; NOLL, 1997; NASCIMENTO; TANNURE-
NASCIMENTO; MATEUS, 2008); enquanto Metapolybia 
aztecoides utiliza de substâncias repelentes sobre o envelope 
do ninho (WEST-EBERHARD, 1989).
 Membros do gênero Clypearia utilizam de camuflagem 
em seus ninhos, assim como os de Parachartergus (MATEUS; 
NOLL, 1997; NASCIMENTO; TANNURE-NASCIMENTO; 
MATEUS, 2008), os de Asteloeca (CARPENTER et al., 
2004) e os de Chartergellus (CHAVARRÍA-PIZZARRO; 
WEST-EBERHARD, 2010; GRANDINETE et al., 2015; 
WEST-EBERHARD et al., 2010). Espécies de grandes e 
populosos ninhos, facilmente detectáveis, defendem seus 
ninhos à base de ferroadas, mantendo grupos de guarda nas 
entradas (HERMANN, 1971; NASCIMENTO; TANNURE-
NASCIMENTO; MATEUS, 2008).

Conclusões

 Entes vivos notáveis da fauna neotropical, os vespídeos 
são, certamente, criaturas para grande interesse no que se 
refere aos âmbitos da Ecologia, da Evolução e da Etologia16. 
Verdadeiros mestres de interessantes estratégias de predação, 
parasitismo e de interações sociais, esses insetos cativam, 
dessa forma, uma atenção mais que necessária aos seus muitos 
aspectos biológicos. Nesse cenário, as vespas polistíneas saltam à 
visão por sua distribuição cosmopolita, diversidade de espécies e 
variada morfologia e complexidade comportamental. Eficientes 
arquitetas, caçadoras e criaturas de alta funcionalidade social, 
além de guerreiras implacáveis, são um convite ao conhecimento 
científico, seja por sua invejável engenhosidade de estratégias de 
construção, defesa e comunicação; seja pelos inúmeros papéis 
que prestam não só aos ecossistemas, mas a muitas práticas 
vitais para a sócio economia humana. Dessa forma, conclui-
se, sem presunção, que nosso crescente aprendizado sobre a 
natureza desses seres, certamente nos levará às respostas dos 
muitos enigmas de nosso planeta dinâmico.

Glossário:

1: estágio de organização social presente nas sociedades 
animais mais complexas, caracterizada por: sobreposição 
de gerações em um mesmo ninho, cuidado cooperativo 
com a prole e divisão de tarefas entre reprodutores e 
operários.
2: referente à ação de alguma espécie animal em construir 
seu ninho.
3: região biogeográfica que compreende do sul da América 
do Norte até a América do Sul.
4: região biogeográfica que compreende desde as ilhas do 
Oceano Glacial Ártico, ao norte do Canadá, até a fronteira 
entre os Estados Unidos e o México.
5: estrutura labial pertencente ao aparelho bucal dos 
insetos, semelhante a uma língua.
6: subordem de Hymenoptera, formada pelos membros 
mais primitivos da ordem, não dotados do estreitamento 
comum entre o tórax e abdômen comum aos demais 
himenópteros (Apocrita). As fêmeas utilizam o ovopositor 
para perfurar plantas e depositar seus ovos. Provavelmente, 

é uma designação parafilética.
7: apêndices epidérmicos dos vegetais, formados de uma 
ou mais células, com estruturas e funções variadas, sendo 
alguns protetores, por exemplo.  
8: região biogeográfica constituída pela soma entre as 
regiões Neártica e Paleártica, abrangendo, dessa forma, 
todos os habitats dos continentes setentrionais da Terra.
9: região biogeográfica compreendendo o Subcontinente 
Indiano, Indochina, Península de Malaio e ilhas entre o 
Sudeste Asiático e Austrália, da Indonésia às Filipinas. 
10: em Biologia, se refere a uma classe componente de uma 
sociedade animal, dotada de comportamentos, funções e 
fisiologia específicas.
11: casta de indivíduos reprodutores em sociedades de 
organismos eussociais.
12: casta de indivíduos não reprodutores em sociedades 
de organismos eussociais. Atuam no cuidado com a prole, 
defesa e construções pós-fundação do ninho.
13: comportamento de forrageio no qual um animal se 
apropria do alimento ou abrigo anteriormente obtido ou 
pertencente, respectivamente, a outro. 
14: refere-se ao estudo do comportamento das espécies 
em relação ao ambiente ocupante, a outras espécies e suas 
respectivas organizações.
15: teoria segundo a qual o favorecimento de um gene pela 
seleção natural, não necessariamente está relacionado ao 
aumento gerado por ele na aptidão de seu portador, se isso 
tende a ser feito às custas de indivíduos relacionados a ele 
(competitividade reprodutiva); já que, sendo parentes, 
devido à ascendência comum, esses mesmos indivíduos 
tendem a carregar réplicas do mesmo gene.
16: refere-se ao estudo do comportamento animal, 
incluindo o humano.
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Apresentando condições ecológicas recentes na Zona de Exclusão de Chernobyl, 
com base em levantamentos posteriores da diversidade biológica

Giovanna Nascimento Santos
Ronaldo Sousa Veloso

Sara Porto de Camargo
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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É provável que nenhum outro acidente nuclear da 
História deixará cicatrizes tão duradouras quanto o 
Acidente Nuclear de Chernobyl, em 1986. Em abril 

daquele ano, a usina ucraniana homônima foi acometida, por 
falhas estruturais e humanas, por várias explosões, resultando 
na liberação de toneladas de resíduos tóxicos no ambiente.
 Em função dessa liberação de isótopos1 radioativos 
de longa permanência na região, mais de 300 mil pessoas 
foram evacuadas da região, tendo sido criadas duas áreas 
de exclusão próximas à usina: uma de 240 mil hectares, na 
Bielorrússia; e outra de 260 mil, na Ucrânia. Juntas, formam 
a Zona de Exclusão de Chernobyl, e se caracterizam por 
extensões florestais, próximas ao rio Pripyat, entremeadas por 
cidades abandonadas ou parcialmente abandonadas, ao longo 
da fronteira bielo-ucraniana.

Figura 1. Lince-euroasiático (Lynx lynx). Fonte: Laurent Geslin, 
Suíça.
 Apesar da gravidade do evento, hoje, a área se 
apresenta como um refúgio a certos organismos, onde animais 
como lince-euroasiático (Lynx lynx) (Figura 1) e a corça 
(Capreolus capreolus) (Figura 2) não só cumprem suas devidas 
funções ecológicas, como as fazem em alto desempenho, visto 
que praticamente não há interferência antrópica. Diferente do 
que se acreditava, muitas espécies não só sobreviveram ao 
acidente, como também cresceram em população; e outras, 
antes extintas no local, foram vistas pela primeira vez, como o 
urso-marrom (Ursus arctos) (Figura 3)
 Estudos conduzidos pela University of Georgia e 
Russian Institute of Agricultural Radiology and Agroecology, 
vêm demonstrando diversidade e riqueza biológicas altas 
onde esperava-se que fossem perigosamente baixas, com 
números de espécies selvagens de pequeno a grande porte 
semelhantes a valores encontrados em reservas biológicas 
ucranianas. Espécies como a raposa-vermelha (Vulpes vulpes) 
e o cão-guaxinim (Nyctereutes procyonoides) (Figura 4) foram 
encontradas em números significativos, em áreas com altos 
níveis de radiação, o que era inesperado, visto que esses 

animais possuem áreas de vida2 menores e, portanto, não 
transitam por grandes distâncias, o que poderia aumentar sua 
mortalidade pela exposição prolongada.

Figura 2. Corças (Capreolus capreolus). Fonte: Dados de registro 
imprecisos. Upload pelo usuário “Nickshanks” à Wikimedia 
Commons.  
 Aves, anfíbios e pequenos mamíferos também 
não apresentaram um declínio significativo em número 
e diversidade de espécies, mesmo sendo mais sensíveis à 
radiação ionizante do que os grandes vertebrados, já que, 
por possuírem metabolismo mais acelerado, os pequenos 
vertebrados são mais suscetíveis a ingerir mais radioisótopos 
em um menor intervalo de tempo. Entretanto, a alta taxa 
reprodutiva permitiu que pequenos animais, como roedores, 
mantivessem seus níveis populacionais, contornando os 
efeitos delatores da radiação. 

Figura 3. Urso-marrom (Ursus arctus). Fonte: Robert F. Tobler, 
2015, Dvuhyurtochnoe.
 As aves, vertebrados muito radiossensíveis, tiveram 
baixas na viabilidade de ovos e de filhotes saudáveis. Porém, 
ainda  conseguiram colonizar a região, que agora conta com 
mais de 500 grupos de aves, migratórias ou não, como 
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pombos, corvos, patos e gansos. Os anfíbios também sofreram 
impactos da radiação, principalmente sobre os embriões. 
Porém, estudos realizados pelo Obninsk Institute for Nuclear 
Power Engineering, na Rússia, mostram que a porcentagem 
de ovos férteis por postura anual tem aumentado, como é o 
caso do sapo marrom (Rana arvalis) (Figura 5), mostrando 
uma adaptação dos organismos às condições locais.

Figura 4. Cão-guaxinim (Nyctereutes procyonoides). Fonte: Aflo, 
2016, Tóquio, Japão.
 Concluindo-se, o retorno ou aumento populacional 
de alguns organismos nativos aos arredores de Chernobyl 
evidencia, principalmente, a questão dos efeitos da 
interferência humana sobre a diversidade biológica. Em 
outras palavras, mesmo numa região com condições bastante 
desfavoráveis à vida, nossa mera ausência é fator motriz 
para o restabelecimento de uma comunidade de organismos 
relativamente próspera!

Figura 5. Sapo marrom (Rana arvalis). Fonte: Christian Fischer, 
Alemanha, 1996.

Glossário
1: termo referente a átomos de um mesmo elemento, cujos núcleos, 
embora compartilhem o mesmo número de prótons, apresentam 
números de nêutrons distintos.
2: refere-se à área na qual uma espécie vive e transita.
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Os atraentes e inteligentes ruivos  
da floresta

Com pelos ruivos, longos e finos, braços compridos, 
uma plácida face negra e sem pelos, os orangotangos 
destacam-se por serem os maiores animais arborícolas 

existentes. A palavra orang utan significa “homem da floresta” e 
vem dos idiomas nativos da Malásia e da Indonésia.
 Habitantes das ilhas de Bornéu e Sumatra, duas das 
maiores ilhas do continente asiático, passam a maior parte 
do tempo na copa das árvores. Expressam uma dança única, 
locomovendo-se rapidamente nos galhos e cipós, inclinando 
o corpo todo, alternando e estendendo os braços a fim de 
aumentar o equilíbrio e obterem sucesso na busca de alimentos. 
Sua dieta é basicamente de insetos, folhas e sementes.
 Esses animais fazem parte dos primatas não-humanos 
mais inteligentes do mundo. Alguns estudos apontam que eles 
possuem uma rápida associação às oscilações ambientais ou 
circunstâncias inesperadas as quais caracterizam um caráter 
cognitivo pertinente, variando de interações com objetos a 
comportamentos considerados “éticos”.
 Quando levado em consideração que as interações 
determinam a inteligência, os orangotangos se destacam, e isso 
é provado no modo como os filhotes sobrevivem. Nos primeiros 
anos de vida, o orangotango copia a mãe em tudo, por exemplo, 
ele aprende a escalar observando e reproduzindo os passos da 
mãe. Algumas técnicas utilizadas para a obtenção de alimentos 
também são apontadas como sinais de inteligência, podendo ser 
citado o manejo de gravetos como ferramentas para extração de 
sementes e insetos, como se fosse uma faca ou colher.
 Em 2007, um estudo feito por Natacha Mendes, Daniel 
Hanus e Josep Call, com cinco orangotangos Pongo abelli, foi 
publicado na revista Royal Society Biology Letters. Tal estudo 
buscava saber as possíveis estratégias usadas por esses animais 
na retirada de amendoins de um tubo, distanciando-se das 
práticas mais comuns do reino animal, como por exemplo o uso 
da água como dispositivo, onde eles recolhiam o líquido dos 
recipientes, adicionavam nos tubos até encherem e capturavam 
o amendoim, alcançando assim o objetivo, tendo em vista que os 
primatas precisaram de apenas nove minutos para associarem 
o uso da água como solução para o problema, baseados nas 
alterações do volume. Sendo caracterizado por Natacha como 
um comportamento “flexível e novo” entre outras espécies.
 Outro caso famoso é o do astro Chantek, um 
orangotango conhecido por usar a língua de sinais para se 
comunicar. Nascido na Geórgia e criado pela antropóloga Lyn 
Miles, no Tennessee, Chantek aprendeu, aproximadamente, 
150 sinais que variavam de nomes, cores, animais e até detalhar 
um objeto. Esse orangotango demonstrou ainda aptidão em 
desenvolver proposições ou frases mais elaboradas do que se foi 
imaginado, além de montar quebra-cabeças mais rápido do que 
muitos humanos.
 Esses estudos relacionam o mecanismo anatômico 
desses animais em que o cérebro é protegido pelo crânio, e 

seu volume endocrinal, em média, é de 397 cm³, considerado 
proporcionalmente pequeno ao seu porte físico. Os 
pesquisadores dão enfoque ao neocórtex cerebral bem 
desenvolvido, responsável pela percepção sensorial e motora, 
consciência, e às amídalas do cérebro, estrutura composta 
por neurônios que são apontadas como determinantes de 
reações emotivas como respostas biológicas dadas a situações 
ambientais, sexuais e comportamentais, principalmente 
relacionados à fuga ou uma forma de alerta para proteção deles.
 Foi analisado que a maneira como eles aprendem 
é reflexo de estímulos adquiridos com o ambiente, em que o 
cérebro recebe sinais sensitivos e armazena tais informações 
(que são acessadas sempre que preciso), em seguida elas são 
organizadas e liberadas em forma de ações. Alberto Oliverio 
e Nelson Maldonato explicam que os gânglios basais atuam 
no aparato motor corporal, ou seja, seriam o mentor das 
mudanças para execução dos movimentos enviadas ao córtex, 
onde as informações recebidas se transformam em ações, 
logo modificam essas respostas em adaptações, servindo de 
explicações para os comportamentos criativos dos primatas 
não humanos. Por fim, os orangotangos foram aprovados no 
teste de permanência do objeto.  
 Dessa forma, esses resultados tornam notória 
a importância desses grupos em realizar pesquisas que 
demonstram a relação de comportamentos curiosos e 
inovadores com a determinação do nível de inteligência desses 
bichos, deixando em aberto as aspas das surpresas guardadas 
por esse universo selvagem. 
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Imagem: serenaring

Idealize que esteja andando por uma floresta em que lindas 
orquídeas são admiráveis! De repente, num piscar de olhos, essas 
belíssimas flores passam a atacar gafanhotos, devorar moscas e 

até mesmo saborear as lindas asas de borboletas. Não, isso não foi 
uma alucinação, e sim uma camuflagem de um esperto louva-a-deus 
que aparenta ter elegância em suas refeições. Porém, não se engane 
com sua aparência que transmite paz, pois esta espécie carnívora 
devora suas presas por inteiro. 

O louva-a-deus em destaque, que se assemelha a uma 
orquídea, é o Hymenopus coronatus (Figura 1), que habita o sudeste 
asiático. Entre suas características, destaca-se suas quatro pernas 
traseiras que se expandem formando lobos femorais, assemelhando-
se a pétalas de flores. Ademais, na parte superior do seu abdômen 
tem-se uma série de faixas longitudinais bem parecida com as 
inervações das orquídeas. Esta espécie de louva-a-deus pode ser 
facilmente confundida com pelo menos 13 espécies de flores, e suas 
cores variam do branco para um tom rosado. Acredita-se que estes 
“ilusionistas” se escondem entre as flores para iludir os polinizadores 
que estão em busca do seu precioso néctar, para transformá-los em 
sua refeição do dia (Figura 2), tornando nada fácil a vida desses insetos 
simpáticos. Esse comportamento de camuflagem para a captura 
de presas é relatado por alguns cientistas como um mimetismo 
agressivo. Pode ser encontrado em predadores ou parasitas que se 
assemelham à espécies inofensivas, evitando sua detecção pelas 
presas (hospedeiros). Mas o caso do H. coronatus ainda é discutido se 
de fato é um tipo de mimetismo.

Figura 1. Hymenopus coronatus (juvenil) Fonte: JC O’ Hanlon

Para ser considerado mimetismo, é necessário que haja 
uma espécie modelo que mantenha uma percepção no receptor. E este 
receptor seleciona e mantém os traços miméticos que correspondem 
à sua percepção. Com isto, pesquisadores da Universidade Macquarie 
na Austrália, com o intuito, de identificar se o H. coronatus imitava 
um modelo específico de flor, equipararam as propriedades visuais 
de algumas espécies de flores da região com as do louva-a-deus. 
Eles compararam as pétalas florais com os lobos femorais do inseto, 
através de análises morfométricas geométricas. Essa técnica avalia a 
variação em determinadas formas com base em pontos de referência 
em um sistema de coordenadas arbitrárias. Os resultados que estes 

pesquisadores obtiveram é que tanto o formato do lobo femoral, 
quanto o abdômen foram significativamente diferentes do formato 
das pétalas das flores. Além disso, observaram que o louva-a-deus 
exibe simetria bilateral diferente das flores que apresentam um 
estímulo radial aos polinizadores. Desta forma, os pesquisadores 
concluíram que não havia evidências concretas de que o Hymenopus 
coronatus imitava um modelo específico de uma espécie de flor. 
Sugerindo que esse hábito é mais sucedido em atrair polinizadores 
do que apresentar características idênticas a um modelo específico.

Figura 2. Hymenopus coronatus se alimentando Fonte: JC O’ Hanlon

Sendo mimetismo ou não, não podemos negar que o 
H. coronatus tem um comportamento bem sucedido para atrair 
polinizadores, transformando-os em suas presas. E que, de fato, esse 
comportamento de camuflagem como estratégia predatória ainda 
não é bem compreendido. Demonstrando, que é necessário ainda 
muitas inspeções e observações do comportamento desses animais 
ilusionistas. Além de análises mais aprofundadas e com o intuito de 
descobrir se estes animais utilizam os mesmos mecanismos sensoriais 
que as flores emitem para atrair os polinizadores. Enquanto isso, o 
louva-a-deus ilusionista se prepara para iludir mais um pobre coitado.    
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O fantástico louva-a-deus orquídea
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Uma rede de plantas
Os Herbários Virtuais na democratização do conhecimento sobre a flora
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Glossário:
1: ciência responsável pela descrição, identificação e classificação dos or-
ganismos.
2: coleção de plantas ou fungos preservados.
3: nesse contexto, é o retorno de dados sobre as plantas ao seu país de ori-
gem.
4: plataforma online que disponibiliza dados primários de coleções biológi-
cas.
5: amostra de planta seca e fixada a cartolina, com etiqueta com infor-
mações sobre a espécie.

Referências:

FORZZA, R. C., et al. HERBÁRIO VIRTUAL REFLORA. In: 66º Congresso 
Nacional de Botânica UNISANTA Bioscience, 9, 2015, Rio de Janeiro. Anais. p. 
88-94.
INCT - Herbário da Virtual da Flora e dos Fungos. Sobre o INCT-HVFF. 
Disponível em <http://inct.florabrasil.net/sobre-o-inct-hvff/>. Acesso em 27 de abr. 
2020.
KAJIHARA, A, Y. Integração do hcf-web a herbários virtuais brasileiros. Trabalho 
de conclusão de curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Campo 
Mourão, 2019.
MAIA, L. C. et al., Construindo redes para promover o conhecimento da 
biodiversidade brasileira: A experiência do INCT. ed 1. Editora Universitária da 
UFPE, 2017.
PEIXOTO, A. L. et al., Diretrizes e estratégias para a modernização de coleções 
biológicas brasileiras e a consolidação de sistemas integrados de informação sobre 
biodiversidade. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos: Ministério da 
Ciência e Tecnologia, 2006.
REFLORA - Herbário Virtual. Disponível em: <http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/
herbarioVirtual/ >. Acesso em 27 de abr. 2020.

Acervos biológicos ou coleções biológicas são conjuntos de 
organismos (ou partes destes) preservados e dispostos fora 
do seu ambiente natural, com informações sobre a coleta e a 

taxonomia¹ destes organismos. Os herbários² e demais acervos biológicos 
possuem grande importância científica, uma vez que contribuem para o 
conhecimento da biodiversidade. E esse conhecimento é o primeiro passo 
para o planejamento de ações que visam a preservação ambiental e manejo 
de espécies.
 A fim de diminuir a distância entre os taxonomistas e o 
material botânico, foram criados os herbários virtuais. Esses ambientes 
virtuais compilam os registros feitos nos herbários físicos para serem 
disponibilizados na internet, possibilitando o acesso a esse material de 
forma rápida, prática e gratuita; constituindo, então, uma fonte qualificada 
e confiável de informações. Entre suas funções, os herbários virtuais 
têm como propósito o repatriamento³ de dados sobre plantas coletadas 
no território brasileiro e que fazem parte do acervo de herbários de 
outros países e possibilitar que os taxonomistas possam identificar ou 
redeterminar a espécie a partir da análise da imagem. Isso contribui para o 
fortalecimento da taxonomia botânica no Brasil e ajuda a romper uma das 
barreiras que os pesquisadores brasileiros encontram: a falta de recursos.
 Existem dois herbários virtuais brasileiros notórios, o Herbário 
Virtual da Flora e dos Fungos (INCT-HVFF), que usa como base de 
dados o speciesLink4 e o Herbário Virtual Reflora. Ambos disponibilizam 
seus dados por meio de redes colaborativas com dados dos herbários 
físicos que alimentam as plataformas frente a importância da temática de 
biodiversidade.
 O Herbário Virtual da Flora e dos Fungos teve início em 2009 
por incentivo da SBB (Sociedade Botânica do Brasil), que com o apoio 
do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação realizou 
ações que culminaram em um documento que visava a modernização das 
coleções biológicas brasileiras. Atualmente são 14.759.700 registros online 
depositados no speciesLink (Figura 1).

 O Herbário Virtual Reflora foi criado em 2010, também com 
o propósito de disponibilizar imagens e dados de exsicatas5 da flora 
brasileira e que também estavam depositadas em herbários de outros 
países. Atualmente, o Reflora conta com 3.759.280 imagens de exsicatas. A 
versatilidade dos herbários virtuais permite que através do nome científico, 
o usuário consiga visualizar as imagens das exsicatas em alta qualidade e 
definição, para obter os registros e dados de uma determinada espécie em 
diversos países do mundo; além de informações como distribuição, forma 
de vida, ecologia, habitat de ocorrência e outros. (Figura 2).

 

 Com o acréscimo dessas ferramentas que modernizaram os 
herbários, o acesso à informação sobre a flora se tornou mais prático e 
rápido, facilitando a consulta e obtenção de dados por pesquisadores, e 
estimulando o interesse do público em geral. Essas ferramentas virtuais 
possibilitam, também, a união entre os herbários, que antes mantinham 
suas coleções e informações restritas nos prédios de suas instituições. Os 
acervos biológicos compõem a infraestrutura básica de conhecimento ao 
dispor informações que, por fim, auxiliam no desenvolvimento científico 
e tecnológico em diversas áreas, como a saúde, agricultura, meio ambiente 
e até a indústria. Diante disso, nota-se a importância que assumem os 
herbários virtuais ao aproximarem o conhecimento científico da sociedade 
acadêmica e do público em geral, tornando as informações mais acessíveis, 
rápidas e democráticas. 

Figura 1. Template da plataforma virtual do speciesLink vinculado ao INCT-
HVFF. Fonte: Herbário Virtual da Flora e dos Fungos.

Figura 2. Imagem de duas exsicatas de espécies disponibilizadas na plataforma 
do speciesLink (a- Exsicata de 1975, Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 
Cactaceae, b- Exsicata de 1978, Rubus erythrocladus Mart. Rosaceae). Fonte: 
Herbário Virtual da Flora e dos Fungos.
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A Tuatara como representante de outra era
Discussões acerca de um “fóssil vivo”

Fabricio Pires Chagas
Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

EN
SAIO

Os Rhynchocephalia são um antigo grupo de répteis 
que surgiram há cerca de 240 milhões de anos. 
Durante sua história evolutiva os Rhynchocephalia se 

expandiram pelo globo, mas com o tempo foram suplantados 
pelos Squamata1 e, atualmente, o grupo é representado por uma 
única espécie, o Sphenodon punctatus, e algumas subespécies. 
Popularmente é conhecido como tuatara, nome que deriva da 
língua maori2 e significa “dorso espinhoso”.
 As populações de tuatara estão geograficamente 
restritas a cerca de 32 ilhas na Nova Zelândia, sendo “a espécie” 
descrita pela primeira vez pelo pesquisador John Edward Gray 
em 1831, onde inicialmente foi classificada como um lagarto da 
família Agamidae3. Apenas em 1867, outro pesquisador, Albert 
Günther, notou similaridades com formas fósseis conhecidas 
e, em consequência disso, ergueu a ordem Rhynchocephalia, 
considerada um grupo irmão dos Squamata.
 Alguns estudos apontam características que 
possibilitam o S. punctatus  ser chamado de “fóssil vivo”, como a 
pouca diferença em relação às formas antigas da era Mesozoica4, 
uma baixa diversidade morfológica e a existência de uma longa 
lacuna no tempo geológico entre as formas modernas e as 
formas fósseis mais jovens. Além disso, caracteres anatômicos 
primitivos como a presença da barra temporal inferior fechada 
no crânio também são um indício para esta denominação.
 Entretanto, esta visão está atualmente em debate, pois 
novos achados fósseis do grupo, como os Pamizinsaurus sp. e 
Pleurosaurus sp., apresentam caracteres que indicam hábitos 
arborícolas, terrestres e aquáticos. A dentição apresentada 
por outros fósseis também indicaria uma alimentação mais 
variada: dietas insetívoras, como em Planocephalosaurus sp.; 
herbívoras, como em  Ankylosphenodon sp. e onívoras, como 
em Kawasphenodon sp. Essas características somadas fizeram 
alguns pesquisadores questionarem o termo “fóssil vivo”, já que 
a comentada baixa diversidade morfológica ao longo do tempo 
geológico poderia ser descartada.
 Pesquisadores da University of Bristol, Inglaterra, 
testaram uma hipótese com uso de métodos computacionais 
morfométricos e filogenéticos, na qual para ser considerado 
fóssil vivo, o organismo precisava apresentar tanto baixas 
taxas de evolução morfológica quanto conservação de sua 
morfologia. Utilizando dados filogenéticos do grupo, o estudo 
pretendia mostrar que o tuatara evoluiu de forma lenta e 
morfologicamente conservada quando comparada com outros 
membros extintos da ordem, especialmente as formas iniciais.
 Para explorar as taxas evolutivas dos Rhynchocephalia 
foi utilizada uma matriz de dados de 74 caracteres morfológicos, 
softwares para montar a filogenia e dados obtidos na literatura 

recente, contendo informações diversas sobre aspectos 
ecológicos do grupo. Já para investigar o morfoespaço5 do grupo 
ao longo do tempo, os pesquisadores utilizaram a dentição de 
mais de 30 fósseis de espécies retiradas da literatura e mais 14 
adicionais de museus.
 Os resultados obtidos mostram que para o tuatara 
há níveis significativamente baixos de evolução morfológica, 
porém em grupos derivados houve altos níveis de evolução 
morfológica. Em relação ao morfoespaço, os resultados 
mostram que os Rhynchocephalia apresentavam uma alta taxa 
de diversidade ao longo do Triássico6 e Jurássico7, indicando 
que eles podem ter ocupado nichos ecológicos diferentes. 
No Cretáceo8 esta diversidade diminuiu quando comparada 
a anterior, especialmente no continente da Laurasia9. Estas 
observações sobre o tuatara, mesmo não obedecendo todas 
as definições de “fóssil vivo”, demonstram que o organismo 
faz parte de uma linhagem evolutiva de longa duração e com 
baixa diversidade morfológica através de centenas de milhões 
de anos.

Glossário 
1: é uma ordem de répteis composta pelas serpentes, os lagartos e as 
anfisbenas;
2: povo nativo da Nova Zelândia;
3: família de lagartos que habitam na Ásia, África, Austrália e Sul da 
Europa;
4: Era que está compreendida entre 252 e 65,5 milhões de anos;
5: são espaços matemáticos que relacionam e descrevem os caracteres 
observáveis de um organismo biológico;
6: período geológico compreendido entre 252 a 201 milhões de anos;
7: período geológico compreendido entre 201 a 145 milhões de anos;
8: período geológico compreendido entre 145 a 66 milhões de anos;
9: supercontinente do norte, na qual incluía os continentes que hoje 
são a América do Norte, Europa e parte da Ásia.
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Mar negro: as consequências do petróleo 
nos oceanos  Ana Jessica Sousa Coelho

Curso de Ciências Biológicas/UFMA - São Luís
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A palavra “petróleo” vem do latim – petra (pedra) e 
oleum (óleo). Em geral, o petróleo é um composto 
de hidrocarbonetos e contém pequenas quantidades 

de enxofre, ácidos graxos, compostos nitrogenados, além de 
vários metais pesados, as principais substâncias que compõem o 
combustível fóssil. Sendo considerado um dos principais recursos 
naturais, ele é usado como fonte de energia na atualidade, e com 
isso o seu uso acabou se tornando importante para o mundo. Apesar 
de sua ampla utilidade, a sua utilização e sua exploração podem 
provocar diversos problemas, especialmente em caso de vazamento 
no meio ambiente.
             A partir disso, qualquer tipo de derramamento de 
petróleo seja ele provocado por acidentes com grandes navios 
petroleiros ou falhas nas plataformas petroleiras são considerados 
um risco ambiental, pois o impacto que esses acidentes provocam 
ao ambiente são enormes. A exemplo do caso ocorrido em 1978, 
quando o navio superpetroleiro Amoco Cadiz que estava no 
Oceano Atlântico, perto da costa da França, sofreu falhas mecânicas 
e chocou-se contra recifes, a poucos quilômetros do litoral, 
partindo-se em dois e despejando no mar 230 mil toneladas de óleo 
cru, trazendo como consequência vários prejuízos ao ecossistema e 
também para o cenário econômico.
 Um episódio semelhante ocorreu em 2019 no Brasil, 
onde um vazamento de petróleo atingiu diversas praias brasileiras. 
Estimativas indicam que aproximadamente 2,5 milhões de toneladas 
de petróleo foi despejado. O desastre afetou os nove estados do 
Nordeste e dois da região sudeste, acometendo estados como o 
Maranhão e o Rio de Janeiro, e, devido à circulação oceânica na 
região, a propagação do petróleo atingiu uma escala continental ao 
longo da costa brasileira, como mostra a Figura 1. Essa catástrofe foi 
extremamente grave e trouxe consequências à saúde da população 
e do meio ambiente, além do intenso decréscimo no mercado 
de pescados. Em decorrência desses eventos é possível destacar 
que os danos ambientais e socioeconômicos provocados   pela 
contaminação de petróleo são imensuráveis. 

 Em virtude desses acontecimentos diversos seres vivos 
são prejudicados, inclusive os humanos. Animais invertebrados 
e vertebrados, principalmente os peixes, acabam retendo altas 
concentrações de óleos nos tecidos e órgãos ricos em lipídios, 
tais como fígado e gônadas, é o que mostra alguns estudos, 
como por exemplo, o realizado em 2019 pelos pesquisadores da 
Universidade Federal da Bahia. Além disso, os peixes na sua fase 
inicial são afetados de várias maneiras, devido à sua suscetibilidade 
aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, podendo atuar 
como principal fator no desencadeamento de problemas no 
crescimento, no desenvolvimento e na reprodução, tornando-
os, dessa forma, mais vulneráveis à predação. Outro problema 
observado é a formação de filmes finos de óleo sobre a superfície 
da água que prejudicam diretamente as algas através da alteração 
na troca de gases entre o ar e a água, na passagem de luz solar e 
na inibição dos processos metabólicos como a respiração e a 
fotossíntese, provocando modificações na morfologia e reprodução 
no momento em que esses organismos são expostos ao óleo. Esses 
estudos também indicam que mesmo em concentrações baixas, 
existe diminuição ou até mesmo a perda da capacidade reprodutiva 
de algumas espécies. 
 O fato é que existem ainda muitas incertezas sobre a 
dimensão que esses impactos causam a curto e longo prazo, portanto, 
sabendo que o conhecimento sobre os efeitos desses acidentes ainda 
é muito limitado, torna-se necessário mais pesquisas e sensibilização 
pública, pois é provável que episódios dessa magnitude sejam mais 
frequentes. Perguntas e dúvidas também carecem de respostas, as 
quais podem servir como um potencial aliado no desenvolvimento 
da ciência e da preservação ambiental. 

FIGURA 1: O maior desastre de derramamento de óleo já registrado no 
Atlântico Sul (Brasil). Evolução temporal dos sítios impactados entre 
setembro-dezembro (2019). Fonte: Soares et al. 2020. (Imagem modificada).
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Desde os primórdios, o homem busca compreender tudo que 
o cerca, tanto o ambiente quanto o que há nele. A busca por 
respostas sobre o clima, o comportamento animal e vegetal 

são questões que sempre estiveram na mira da ciência. No entanto, 
pouco se sabe sobre o ambiente marinho. Pesquisas sobre a vida no 
mar são escassas, seja pelo custo alto ou pela dificuldade de trabalhar 
com os organismos no seu habitat. Por esse motivo desconhecemos 
tanto esses organismos quanto a forma como agem e o que produzem.

Conhecida pelos animais mais assustadores e incomuns do 
globo, na Austrália encontramos o polvo de anéis azuis, Hapalochlaena 
maculosa (Figura 1). Embora sejam animais dóceis, quando se deparam 
com qualquer organismo que esteja invadindo seu território ou ofereça  
algum tipo de perigo, tornam-se extremamente agressivos, podendo 
até mesmo apresentar comportamento canibal para se defender.

Figura 1: Hapalochlaena maculosa, o polvo de anéis azuis. Fonte: The 
Marine Discovery Centre.

A maioria das espécies de polvos é ovípara, com poucas 
espécies vivíparas conhecidas. Hapalochlaena maculosa parece 
ocupar uma posição intermediária entre os dois grupos, com os ovos 
recebendo nutrição externa da mãe, como um tipo de “amamentação”, 
sendo a única espécie conhecida até o momento que possui esse hábito. 
De maneira geral, polvos apresentam cuidado parental, as fêmeas 
fazem ninhos e passam semanas cuidando deles para que não sejam 
atacados por predadores até eclodirem. A fêmea do polvo de anéis 
azuis, no entanto, carrega os ovos com seus tentáculos (Figura 2). 
Polvos possuem oito tentáculos, a mãe utiliza dois deles para a natação 
e os outros para carregar seus ovos. Após oito semanas, em média, 
carregando seus bebês, sem se alimentar, os ovos finalmente eclodem, 
e a mãe, na maioria dos casos, acaba morrendo de fome ou porque se 
tornou uma presa fácil, pois está muito fraca. A espécie se diferencia 
das demais por não possuir estágio planctônico, eclodindo do ovo um 
indivíduo juvenil semelhante ao adulto.

Figura 2: Fêmea de Hapalochlaena maculosa com os ovos ainda 
imaturos fixados ao corpo.Fonte: Blogspot.com.

Com ele você não vai querer se casar!
Polvo de anéis azuis, o noivo fatal!

EN
SAIO

Outra característica marcante desse molusco são os exuberantes 
anéis por todo seu corpo.  A coloração aposemática1 apresentada  serve 
como sinal de aviso para possíveis predadores que, se insistirem em 
atacar, mesmo depois da  elegante piscada, perceberão que foi um erro 
mortal brincar com o noivo dos oceanos. A piscada ocorre devido a  
processos que envolvem a musculatura do animal, o sistema nervoso e 
os iridóforos2. Essas células carregam os pigmentos que possibilitam a 
coloração diferenciada apresentada por estes cefalópodes. 

Esse molusco aparentemente inofensivo possui um veneno 
composto principalmente pela tetrodotoxina, uma poderosa 
neurotoxina que é até 1.000 vezes mais mortal que o cianeto, em 
uma quantidade3 capaz de matar até 26 humanos adultos. O veneno é 
liberado através de suas glândulas salivares e usado principalmente para 
captura de alimento ou defesa, tendo como principal efeito a paralisia 
respiratória e muscular, levando sua presa à morte em minutos. Os 
mesmos efeitos são vistos em humanos quando entram em contato 
com a toxina, que pode ser um problema pois esse animal, assim como 
outras espécies de polvos, são capazes de se camuflar nas grandes 
barreiras de corais australianos, assim se tornam menos visíveis para as 
pessoas que acabam pisando no animal e se deparam com sua mordida.

Embora o contato entre o polvo de anéis azuis e humanos 
não seja frequente, na maioria das vezes ele é fatal, sendo necessário 
evitar a fatalidade desse encontro. Mesmo estudos recentes ainda 
não são capazes de identificar a origem evolutiva da toxicidade de  
Hapalochlaena maculosa, tornando ainda mais complexa a busca por 
algum tipo de antídoto ao seu veneno.  Dessa forma, pesquisas mais 
aprofundadas são necessárias para elucidar importantes questões sobre 
a ecologia evolutiva e história natural dessa espécie, de maneira que 
também se torne possível o desenvolvimento de um antídoto capaz de 
inibir os efeitos da tetrodotoxina.

Glossário

1: padrões de coloração e formato do corpo que informam aos inimigos 
naturais o potencial de defesa da presa.

2: células refletivas.

3: cerca de 200 ug de toxina por grama de tecido
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Muito se relata sobre a influência da lua nas 
nossas vidas, seja ao regular as marés, clima, 
influenciar na agricultura ou até mesmo 

mexer com o emocional e o comportamento humano. 
Porém a influência da lua não vem sendo relatada apenas 
nesse âmbito, sendo alvo de investigações no cultivo de 
camarões. Nesses animais, o processo de muda ou ecdise1 
dura poucos minutos, onde o animal troca sua carapaça e 
em alguns dias ela estará rígida novamente. Esse processo 
ocorre com a absorção e eliminação de água, o que exige 
muito dos animais e os torna fisiologicamente frágeis, 
tornando-os mais vulneráveis, podendo resultar em 
mortalidade. Na carcinicultura2 o processo de ecdise 
tem implicações no manejo, podendo haver diminuição 
considerada no consumo de alimento pelos animais nos 
dias anteriores e posteriores à muda e assim durante essa 
fase uma maior atenção é direcionada para a produção 
pelos carcinicultores3. Porém, esse processo é de extrema 
importância, uma vez que isso possibilita que os animais 
cresçam e se desenvolvam.  

A muda dos camarões é regulada por hormônios 
e o órgão responsável pela liberação destes é o órgão-X, 
que está situado no pedúnculo ocular. A liberação 
desses hormônios está associada ao fotoperíodo, dessa 
forma muitos acreditam que também haja influência 
das diferentes fases da lua. Até hoje esse tema ainda 
traz bastante discussões e opiniões conflitantes. Alguns 
produtores relatam uma grande porcentagem de muda dos 
camarões em lua cheia ou em lua nova, outros afirmam 
que os camarões se agrupam e se movimentam de maneira 
diferente no ambiente aquático, e alguns simplesmente 
não encontram nenhuma ligação entre as fases da lua e o 
comportamento ou muda dos camarões. 

O fato é que qualquer líquido que exista no planeta 
Terra está submetido a força de atração gravitacional que a 
lua exerce. Além disso o processo de ecdise é influenciado 
por mudanças ambientais sazonais, assim pode estar 
relacionado ao ciclo lunar. Existem alguns estudos que 
mostram haver relação da ecdise e também de outros fatores 
com as fases da lua, como é o caso da pesquisa Realizada 
por Griffith e Wigglesworth em 1993 que mostra que o 
incremento em massa corporal dos camarões marinhos 
ocorre nas fases de lua cheia e de lua nova. Outros relatam 
que as fases lunares bem como as variações das marés, são 
estímulos para o comportamento migratório dos camarões 

peneídeos, que é uma família de camarões comercialmente 
muito importantes. Segundo Nunes et al.(2004) nesse 
período os camarões têm uma certa tendência a alterar 
seus padrões de atividade locomotora e nos viveiros de 
cultivo nadam agrupados durante as fases de lua cheia e lua 
nova, evidenciando que este fenômeno tem efeitos sobre o 
processo de muda.  

O conhecimento sobre a influência do ciclo 
lunar no comportamento e no processo de ecdise dos 
camarões pode contribuir para que produtores se atentem 
a manejos diferenciados considerando as fases da lua no 
cultivo, podendo auxiliar na diminuição de custos e no 
melhoramento da produção. Dessa forma, há a necessidade 
de maiores estudos sobre a relação da ecdise com o ciclo 
lunar, avaliando o comportamento dos animais nas 
diferentes fases da lua e possíveis alterações dos hormônios 
liberados pelo órgão X.
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Glossário
1: processo no qual o exoesqueleto desprende-se do 
animal, seguido da produção de um novo exoesqueleto, 
permitindo seu crescimento;
2: um campo da aquicultura que designa o cultivo de 
crustáceos;
3: aquele que exerce a atividade de carcinicultura;

A Lua influencia bem mais do que se imagina!
   A influência das fases da lua no comportamento e no 

processo de ecdise dos camarões
Francisca Mara Jane Silva Lima
Maria Catia da Silva Rodrigues

Curso de Engenharia de Aquicultura/IFCE - Morada Nova
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A dieta dos Genes
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Com o crescimento nos estudos da biologia molecular e 
do genoma foi possível observar a relação entre genes e 
nutrientes, tendo como resultado o surgimento de duas áreas: 

a nutrigenômica e a nutrigenética. A influência dos nutrientes na 
expressão dos genes é estudada pela nutrigenômica, enquanto os efeitos 
das variações genéticas sobre a dieta são estudados pela nutrigenética 
(Figura 1). Entre 1990 e 2003, o Projeto Genoma Humano buscou gerar 
a sequência de DNA e identificar todos os genes humanos que são 
necessários para a produção de diferentes transcritos. Esse estudo foi 
essencial para entender a relação entre os gene e meio ambiente, em que 
se inclui a alimentação.

Figura 1. Esquematização da diferença entre a nutrigenômica e a 
nutrigenética. Fonte: Andreia Torres.

No contexto social vigente, a alimentação desempenha um 
papel fundamental no processo epigenético¹, ativando ou bloqueando 
a expressão de genes, sendo uma responsabilidade individual através 
da construção de hábitos alimentares. Nesse aspecto, os alimentos 
contêm substâncias que quando ingeridas podem modular a expressão 
gênica e influenciar ou regular processos como a transcrição do DNA 
(Figura 2). Essas substâncias, nutrientes e compostos bioativos, atuam 
no interior do núcleo da célula ligando-se a fatores de transcrição 
que induzem ou inibem a transcrição de um gene. Sua ação acontece 
no citoplasma da célula ou fora dela, na matriz extracelular. Assim, a 
interação entre genoma e a alimentação influencia na promoção da 
saúde, essa capacidade deve ser levada em conta na escolha de alimentos 
específicos.

Figura 2. Representação esquemática da produção de proteínas. Fonte: 
Antônio Camargo.

Outrossim, destacam-se as dietas personalizadas, em que 
a nutrição contribui para a prevenção e redução do risco de doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT’s), como o uso de fibras solúveis 
que podem inibir enzimas com atividade em neoplasias. Além disso, 
os antioxidantes podem retardar e prevenir o aparecimento de câncer, 
alzheimer e diabetes, assim como o ômega 3 vem apresentando 
benefícios aos pacientes com fibromialgia2 e doenças circulatórias. Serve 
de exemplificação a dieta mediterrânea3, sendo rica em frutas, vegetais 
e óleos, a qual está sendo associada à baixa incidência de doenças 

cardiovasculares e câncer, principalmente devido à elevada proporção 
de compostos bioativos como vitaminas e flavonoides4 (Figura 3), que se 
encontram presentes nessa dieta.

    
Figura 3. Alimentos ricos em flavonoides. Fonte: eCycle.

Portanto, foi possível observar que dietas personalizadas 
são importantes na prevenção e tratamento de DCNT’s. Além disso, 
é relevante ressaltar que a nutrigenética e nutrigenômica são áreas 
de pesquisas relativamente novas e com alto custo, mas que com esses 
avanços será possível a longo prazo a redução de gastos em tratamentos, 
internações e cirurgias. Nesse sentido, apesar dos estudos demonstrarem 
a grande magnitude dessas ciências, a nutrição convencional guiada por 
uma alimentação balanceada, pobre em alimentos processados e rica em 
diversos alimentos nutritivos, apresenta também resultados significativos. 
Assim, nota-se o destaque da nutrição para a manutenção da vida.

 
Glossário:
1: processo que não altera a sequência do DNA mas altera a expressão de 
um gene;
2: síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, 
principalmente na musculatura;  
3: é um conjunto de conhecimentos, práticas, rituais, tradições e símbolos 
relacionados com as culturas agrícolas, pesca e pecuária, e também com 
o processo de confecção, partilha e consumo de alimentos nos países que 
circundam o mar Mediterrâneo;
4: é a designação dada a um grande grupo de metabólitos secundários da 
classe dos polifenóis, componentes de baixo peso molecular encontrados 
em diversas espécies vegetais.
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As gigantes de 60 milhões de anos
Titanoboa cerrejonensis, a maior serpente já encontrada na Terra.

Vinicios Olegario Mesquita Arraes
Ciências Biológicas/UFMA - São Luís

Glossário:
1: primeira época da era Cenozóica, que está compreendida entre 65 e 55 
milhões de anos atrás;
2: também conhecido como ectotérmico, são metazoários que não têm um 
mecanismo interno de regulação da temperatura corporal, i.e., temperatura 
varia com a ambiente. 
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Hollywood, em 1997, produziu o filme “Anaconda”, o qual possui 
em seus principais momentos uma serpente gigante, inspirada 
na Sucuri-verde (Eunectes murinus) também conhecida como 

Anaconda. Essa é uma das maiores e mais pesadas serpentes do mundo, 
com média de 6,5 metros de comprimento e uma massa de até 250 
quilogramas, sendo encontrada nas florestas tropicais da América do Sul. 
No entanto, as dimensões da serpente encontrada no filme extrapolam as 
da realidade.
 Serpentes de tamanho como a do filme não existem atualmente, 
entretanto, na história da Terra, nem sempre foi assim. Em uma expedição 
realizada em 2009 na Cerrejón, nome dado à mina de carvão aberta na 
Colômbia, foram encontrados os fósseis da maior serpente já conhecida no 
mundo, a Titanoboa cerrejonensis. É estimado que esse animal viveu há 60 
milhões de anos, no período Paleoceno1, nos mesmos locais da atual Sucuri 
(Figura 1). Além disso, é provável que possuía aproximadamente 13 metros 
de comprimento com massa de 1.135 quilogramas. Até então, é a única 
espécie do gênero Titanoboa, tendo 28 esqueletos encontrados. 

 A etimologia do seu gênero vem da combinação do grego 
“Titan”, que significa gigante, com “Boa” referente a família Boidae, o 
epíteto específico refere-se a região onde foi encontrado o fóssil, Carrejón. 
Essa serpente vivia a maior parte do tempo na água, uma vez que elas eram 
muito pesadas para se locomover em solo, mas podiam rastejar em terras 
secas também, comportamento também comum a Eunectes murinus, pelo 
fato dela ser atualmente a serpente mais pesada, apesar de não serem tão 
próximas. 
 Com base na alimentação das sucuris, essas serpentes enormes 
caçavam crocodilos e tartarugas gigantes, que estavam no mesmo habitat, 
para se alimentar, provavelmente capturando suas presas da mesma forma 
que as maiores serpentes de hoje em dia, constrigindo as presas até a sua 
imobilização total, conforme a figura 2. Acredita-se que Titanoboa tinha 
como inimigo os próprios crocodilos que caçavam, pois eles atacavam seus 
ovos e juvenis. Ainda não se sabe nada sobre seu tempo de vida, uma vez 
que ainda são poucos os registros fósseis.

 As dimensões da T. cerrejonensis (Figura 3) podem revelar como 
era o clima na época, pelo fato das serpentes serem poiquilotérmicos², 
por isso que as maiores serpentes da atualidade encontram-se pelo 
equador. Com isso, eram necessárias altas temperaturas anuais a fim da 
sua sobrevivência. Para fazer essa estimativa, foi necessário comparar o 
tamanho do corpo da Titanoboa cerrejonensis com a Eunectes murinus 
baseado nas atuais condições climáticas, dessa maneira foi estimado 
uma temperatura mínima anual de 30 a 34 °C com alta precipitação 
combinada a uma elevada concentração de CO2 na atmosfera, mantendo 
assim as temperaturas mais elevadas. A serpente foi transformada em um 
“termômetro” gigante. 

 
 
 
 Foram encontradas até agora, apenas as vértebras e as costelas, 
espera-se encontrar futuramente o crânio dessa criatura que vivia nas 
florestas tropicais do Paleoceno e diz muito sobre como eram os habitats 
da época e suas condições climáticas. Além disso, o estudo desses fósseis 
é importante para a compreensão da ecologia e classificação das atuais 
serpentes, principalmente as que habitam os ambientes tropicais.
 A Anaconda retratada por Hollywood é apenas uma criatura 
fictícia que não existe em nossa realidade, mas os produtores em 1997 
nem imaginavam que serpentes gigantes já habitaram as nossas florestas 
tropicais a 60 milhões de anos atrás. Vale ressaltar também que essas 
obras cinematográficas, que trazem os animais como inimigos do homem, 
causam uma certa aversão a população em relação a eles, sendo que esses 
animais são de extrema importância para o equilíbrio ecológico.     

Figura 1. Ilustração da Titanoboa cerrejonensis em seu habitat. Fonte: Jason 
Bourque, Nature.

Figura 2. Ilustração da Titanoboa 
cerrejonensis atacando um crocodilo. 
Fonte: Ícaro Yuji, Super Interessante..

Figura 3. Comparação de uma vértebra de uma Sucuri (esquerda) e de uma 
Titanoboa. Fonte: Ray Carson, Nature.
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O soldadinho-do-araripe, Antilophia bokermanni, foi descrito em 
1996, no Nordeste do Brasil, e atualmente, só é visto em alguns mu-
nicípios do Ceará. É considerada uma das espécies de aves mais 
ameaçada de extinção da fauna do estado. Possui dimorfismo sexual 

bem aparente.
 Fonte: Aves do Brasil; © 2008 - 2020 WikiAves.com 

Foto: Susana e Wagner Coppede

SEÇÃO: ANIMAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO


