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V ÍRUS :  INIMIGOS AMIGOS  
Por Marcelo Filardi 
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    Vírus (do latim virus, "vene-

no") são ultramicroagentes 

acelulares, a maioria com 20-

300 nm. Aquáticos ou terres-

tres1-3, apresentam genoma 

constituído de uma ou várias 

moléculas de ácido nucleico 

(DNA ou RNA), em fita simples 

ou dupla. Possuem um envol-

tório proteico que pode ainda 

ser revestido por um envelope 

em bicamada lipídica.  

    Os vírus contribuíram para a 

evolução biológica no plane-

ta, desde os primórdios. Seres 

vivos com genes que não 

ofereciam vantagens adap-

tativas às infecções virais 

foram sendo eliminados e, 

coevolutivamente, popula-

ções cada vez mais resisten-

tes foram sendo selecionadas. 

    Na Engenharia Genética, os 

vírus contribuem para a com-

preensão dos processos bio-

lógicos moleculares e celula-

res. Usados como vetores, 

inserem genes de interesse 

em células-alvo contribuindo 

para processos de clonagem 

animal e vegetal, controle de 

expressão gênica, transgenia, 

produção tecnológica de 

biofármacos e hormônios e 

até terapia antitumoral.4,5  

   Outra aplicação biotecno-

lógica dos vírus está na pro-

dução de vacinas animais e 

vegetais.6 Vacina é uma 

preparação biológica que 

fornece imunidade adquirida 

ativa para uma doença es-

pecífica. É produzida a partir 

de formas enfraquecidas ou 

inativas do patógeno, suas 

toxinas ou de suas proteínas 

de superfície. O sistema 

imunológico do ser hu-

mano, do animal ou da 

planta reage e mantém 

um registro imunomemo-

rizado. 

    Organismos animais, 

vegetais ou microbianos 

podem ser utilizados 

como biofábricas para a 

produção de hormônios, 

proteínas específicas, 

anticorpos etc. a partir 

das técnicas de DNA 

Recombinante viral.7  

   Nestas perspectivas, 

vírus oncolíticos são 

utilizados em terapias 

anticâncer, em que o 

vírus infecta e destrói 

células tumorais huma-

nas ou animais sem inter-

ferir no metabolismo de 

células normais, e ainda 

induz resposta imune 

sistémica câncer especí-

fica.4,5,8 

    Há também vírus utili-

zados como biocontrole 

(Fig.1) espécie específico 

de parasitas agrícolas 

(insetos, ácaros, fungos, 

bactérias, nematoides) 

de muitas culturas de 

interesse agroeconômico, 

sem impactos ecoambi-

entais verificados9-11. Ou 

ainda, biocontrole popu-

lacional em regiões em 

que houve desequilíbrio 

ecossistêmico.12 ▄ 

 

Editorial 

    JORNAL DA TERRA, um 

informativo do Curso de 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas do Instituto Fede-

ral de Minas Gerais campus 

São João Evangelista.  

    Em sua terceira edição, 

o JORNAL DA TERRA apre-

senta a importância da 

existência dos vírus e tam-

bém uma reportagem 

especial sobre coração 

diabético. E um pa$$eio 

biológico monetário. Tam-

bém um pouco do mundo 

científico do eucalipto. 

Ainda, a nutrição na nossa 

vida confirmando mesmo 

que somos (e seremos) o 

que comemos. As colunas 

“Eterniza” e “Eterniza II” 

congelam a realidade de 

um passado que não volta 

nunca mais.  
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Fig. 1. Vírus como 

bioinseticida. Ao 

lado, uma Lagarta 

morta por ataque 

viral. Partículas virais 

ingeridas pela lagarta 

[1] atacam o intestino 

[2] e replicam-se nas 

células intestinais do 

inseto [3] invadindo 

outros tecidos [4].9 
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Efígie Simbólica 

da República; 

no reverso, 

gravura de um 

beija-flor 

(Amazilia lac-

tea), ave típica 

do continente 

americano 

com mais de 

cem espécies 

no Brasil. 

 

Gravura de uma 

tartaruga marinha 

(Eretmochelis 

imbricata ou 

tartaruga-de-

pente), espécie 

preservada no 

litoral brasileiro  

graças ao 

trabalho 

desenvolvido pelo 

Projeto Tamar. 

 

  

 

Figura de 

uma Garça 

(Casmero-

dius albus), 

ave pernal-

ta muito 

representa-

tiva da 

fauna bra-

sileira. 

 

Gravura de uma 

Arara (Ara chlo-

reptera), ave de 

grande porte da 

família dos psita-

cídeos, típica da 

fauna do Brasil e 

de outros países 

latino-

americanos. 

  

Versão estilizada 

do mapa do 

Brasil, contendo 

fisionomias típi-

cas do povo 

brasileiro (índio, 

branco, negro e 

mestiço), retra-

tando a plurali-

dade étnica e 

cultural do Brasil 

contemporâ-

neo. 

 

Mico-leão-

dourado (Leon-

thopitecus rosa-

lia), primata de 

pelo alaranjado 

e cauda longa 

nativo da Mata 

Atlântica, símbo-

lo da luta pela 

preservação das 

espécies amea-

çadas. 

 

  

 

Onça Pintada 

(Panthera 

onca), felídeo 

de grande 

porte amea-

çado de ex-

tinção, en-

contrado 

principalmen-

te na Amazô-

nia e no Pan-

tanal. 

 

Garoupa (Epi-

nephelus margi-

natus), peixe 

marinho da 

família dos ser-

ranídeos, e um 

dos mais co-

nhecidos dentre 

os encontrados 

nas costas brasi-

leiras. 

  

https://www.casadamoeda.gov.br 

 BIOLOGIA QUE VALE              2 

 Por Marcelo Filardi 

Professor do Curso de Ciências Biológicas IFMG|SJE 
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  Mitocôndrias Cardíacas e Diabetes Mellitus!   
 

Por Márcia Silva  

Professora dos Cursos Técnicos Integrados IFMG|SJE 

  

 

      As mitocôndrias são organelas 

citoplasmáticas presentes em 

células eucarióticas. Apresentam 

uma matriz delimitada por dupla 

membrana lipoproteica, a mem-

brana mitocondrial interna (MMI) 

e a (MME) que criam o espaço 

intermembranas (Fig.1A). A MMI 

apresenta invaginações forman-

do as cristas que abrigam as pro-

teínas da cadeia respiratória res-

ponsáveis pela produção de 

energia na forma de adenosina 

trifosfato (ATP). A matriz abriga 

ribossomos, DNA mitocondrial e 

enzimas envolvidas com o Ciclo 

de Krebs e a β-oxidação. Essa 

organela exibe formato de cilin-

dros alongados (0,5 a 1 μm de 

diâmetro), constituindo cerca de, 

20% do volume celular total. 

Concentram-se em sítios intrace-

lulares, onde há maior necessi-

dade energética (Fig.1B). Células 

do músculo cardíaco (cardio-

miócitos), por exemplo, apresen-

tam maior número de mitocôn-

drias quando comparadas a 

células do músculo esquelético. 

      Além da produção de ATP, as 

mitocôndrias são cruciais em 

diferentes vias intracelulares de 

transdução de sinais, são capa-

zes de codificar uma variedade 

de estímulos extracelulares em 

ações que vão desde captação 

e o armazenamento de cálcio 

(íon Ca2+) até a morte celular. 

 

E AS MITOCÔNDRIAS CARDÍACAS? 

      Em cardiomiócitos, as mito-

côndrias ocupam cerca de 30% 

do volume total celular, forne-

cendo energia para a contração 

celular além de atuarem na regu-

Fig.1. Esquema estrutural e microscopia 

eletrônica de mitocôndrias normais e 

anormais em célula muscular de ani-

mais experimentais sedentários e não 

diabéticos (A, B) e sedentários diabéti-

cos (C, D). Note a desorganização 

estrutural, o aumento em volume e 

quantidade de mitocôndrias (M) no 

diabete (C,D). mf, miofibrilas.(mf). 

lação do fluxo intracelular de Ca2+. 

O metabolismo mitocondrial é a 

principal fonte de energia para o 

processo de excitação-contração 

das células cardíacas, sendo que 

diariamente o coração sintetiza 

aproximadamente 30 kg de ATP. 

      Pesquisas têm relacionado alte-

rações no metabolismo mitocondrial 

com a redução da função cardía-

ca em doenças como hipertrofia 

cardíaca patológica, insuficiência 

cardíaca, cardiomiopatia diabética 

entre outras. 

     O Diabetes Mellitus aumenta o 

risco de doenças cardiovasculares 

causando uma série de alterações 

morfológicas e funcionais no tecido 

cardíaco. Em nível celular, ocorre 

disfunção mitocondrial que vai des-

de a desorganização das cristas 

mitocondriais ao comprometimento 

da capacidade respiratória mito-

condrial (Fig.1 C,D). Estudos têm 

demonstrado que mitocôndrias de 

corações de modelos experimentais 

de diabetes apresentam redução 

da oxidação de glicose e aumento 

da oxidação de ácidos graxos, se-

guido pela elevação do consumo 

de oxigênio, elevada produção de 

espécies reativas de oxigênio e 

aumento da captação mitocondrial 

de Ca2+. Além disso, a hiperglicemia 

intermitente presente no diabetes 

promove alterações morfológicas 

como desorganização das cristas, 

aumento do número e volume mi-

tocondrial (Fig. 2). Essas disfunções 

mitocondriais reduzem o metabo-

lismo energético e a capacidade 

de produção de ATP, o que com-

promete a função contrátil das cé-

lulas cardíacas e reduz a eficiência 

do miocárdio. ▄ 
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  JANELA PARA A MINHA TERRA      4 

Por MARCELO FILARDI  | Professor do Curso de Ciências Biológicas IFMG|SJE 

 

 

O IFMG campus São João evangelista recebe docentes, discentes e técnicos-

administrativos de várias cidades. “JANELA PARA A MINHA TERRA” é uma celebração em grati-

dão à cidade de origem dessas pessoas envolvidas, de alguma forma, com o brilho do Cur-

so de Ciências Biológicas.  
 

 

 

 

Foto enviada por ARI MEDEIROS BRAGA NETO, servidor do IFMG | SJE.  
Fazenda Córrego José Gomes | Cabeceira do Saçuí Pequeno - Peçanha, MG. 

 
 

 

 

 Gruta em homenagem e honra a 

N.S. Aparecida, construída pelo 

Senhor Sandoval Almeida de Fi-

gueiredo (in memoriam). 

Fotos enviadas por KÉSIA MARA TEIXEIRA, graduanda 

em Ciências Biológicas 2020 - IFMG | SJE. 

 
 

 

Praça Antônio Pedro de Figueiredo. 

Distrito de Dom Joaquim, 

Gororós - MG. 
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  VOCÊ É (E SERÁ) O QUE COME  
 Por MARCELO FILARDI 
    Professor do Curso de Ciências Biológicas - IFMG|SJE 
            

  
    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Maior alegria de se estar em 

uma UAN... 

Saber que estou contribuindo para a 

Segurança Alimentar e Nutricional das 

pessoas. Após o alimento passar tantas 

etapas, vê-lo chegar ao prato dos co-

mensais levando saúde e, espero, satis-

fação. É muito gratificante! 

E o maior desafio? 

Trabalhar quase sempre num 

ritmo agitado, fazendo várias coisas ao 

mesmo tempo e tentando ter o contro-

le de tudo. E independentemente dos 

imprevistos, não podemos perder a 

qualidade e a pontualidade do serviço 

de alimentação. É um grande aprendi-

zado: respirar fundo no meio do turbi-

lhão, manter o sorriso e fazer o melhor 

possível!  

Suco de caixinha é... 

 … uma formulação industrial, 

não é suco! Basta observar a lista de 

ingredientes na embalagem. Assim 

como outros alimentos ultraprocessa-

dos, é composto por ingredientes (em 

elevado número) não habituais nas 

preparações culinárias. São vários adi-

tivos químicos, como corantes, conser-

vantes e aromatizantes; elevado teor 

de açúcar e uma porcentagem insigni-

ficante de suco de fruta. Considerando 

o aspecto nutricional, recomenda-se 

evitar.  

Leite de caixinha é... 

… um leite que teve seu teor 

de gordura padronizado, submetido à 

alta temperatura por alguns segundos, 

com aditivos em embalagem assépti-

ca. É um alimento com tempo de pra-

teleira longo. Uma desvantagem é não 

conservar todas as propriedades nutri-

cionais do leite e como vantagem o 

menor teor de gordura, já que leite é 

rico em gordura saturada. Muito mais 

preocupante do que a presença dos 

aditivos químicos são as fraudes pela 

adição de substâncias que mascaram 

algum problema.  

“Você é o que você come” 

mesmo? 

Com certeza. Acredite nisso! Embora a 

genética seja importante, a alimenta-

ção e o estilo de vida são decisivos na 

manifestação da saúde e da doença. 

Tudo que comemos tem repercussão - 

boa ou ruim - no organismo. Pode 

acontecer de o efeito ser cumulativo e 

só se manifestar a médio ou longo pra-

zo, mas ele sempre existe. Você é o que 

você come. Mesmo!  

 

Um ótimo alimento para o cé-

rebro de um aluno... 

Hummm... Eu não acho uma boa coisa 

citar apenas um. Eu prefiro propor ati-

tudes que fazem bem para o cérebro e 

para a saúde de modo integral. Acredi-

to ser fundamental e ótimo para o cé-

rebro de um aluno: a alimentação sau-

dável, variada e colorida; a prática 

regular de atividade física da preferên-

cia e sono satisfatório, além de lazer e 

não utilização de substâncias nocivas 

(como álcool e drogas). Há estudos 

que revelam que o efeito positivo da 

alimentação sobre a saúde deve ser 

atribuído menos a alimentos individuais 

e mais ao conjunto dos alimentos. Em-

bora alguns alimentos tenham efeitos 

mais específicos, certamente eles esta-

rão incluídos em uma alimentação 

saudável, equilibrada e diversificada.▄ 

que você quer ver no mundo.“ 

 

 

 

 

 

 

 

A Unidade de Alimen-

tação e Nutrição (UAN) 

é o setor responsável 

pela elaboração e for-

necimento de alimen-

tação saudável e equi-

librada, a fim de man-

ter, melhorar ou recu-

perar a saúde dos usuá-

rios atendidos; além 

disso, adequada à cul-

tura alimentar e à vo-

cação agrícola da re-

gião, segura em rela-

ção aos aspectos higi-

ênico-sanitários e ajus-

tada aos limites finan-

ceiros do IFMG | SJE. 
 

Telefone: (33)3412-2943 

uan.sje@ifmg.edu.br 

 

 

MUNIK MARIANA DO ROSÁ-

RIO NUNES DA CRUZ, Nutri-

cionista da Unidade de 

Alimentação e Nutri-

ção (UAN) do campus, 

 

“Seja a mudança 

que você quer ver 

no mundo.”  
(M. Gandhi) 
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  Professor do Curso de Ciências Biológicas - IFMG|SJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa foi produzida em 

seu doutorado em Fitopato-

logia, pela Universidade 

Federal de Viçosa, em par-

ceria com o Depto de Agri-

cultura dos Estados Unidos 

(USDA Forest Service) e da 

Universidade Estadual do 

Colorado. Publicado na 

revista Forest Pathology 

(2019), o artigo tem ganha-

do a visibilidade da comu-

nidade científica mundial. 

    A pesquisa consistiu no 

sequenciamento do trans-

criptoma (sistema de expres-

são de RNAs) do fungo fito-

patogênico Podosphaera 

pannosa, causador da do-

ença “oídio do eucalipto”, 

permitindo a identificação 

de genes codificadores de 

enzimas-chave envolvidas 

no ciclo da doença, com 

avanço no estudo sobre o 

patossistema. 

O que este fungo 

causa? 

O fungo P. pannosa causa a 

doença conhecida como 

„oídio do eucalipto‟, muito 

comum em viveiros de pro-

dução de mudas. A carac-

terística principal é o cres-

cimento de uma pulveru-

lência branca que recobre 

as folhas (parecida com um 

talco), formada pelas estru-

turas de reprodução do 

patógeno.  

Há espécies de euca-

liptos resistentes a este 

fungo? 

Sim, já foi observado haver 

variabilidade quanto à resis-

tência, e mais estudos preci-

sam ser realizados. 

A BIOLOGIA MOLECULAR 

foi essencial em sua 

pesquisa, não?! 

Sem dúvida, estudos mais 

avançados sobre qualquer 

patossistema é essencial utili-

zar técnicas e ferramentas de 

Biologia Molecular e também 

da Biotecnologia. 

Nem todo fungo de 

planta é patogênico... 

Não, na verdade uma quan-

tidade muito pequena de 

fungos é capaz de causar 

doenças em plantas, se 

compararmos com a quanti-

dade de espécies fúngicas 

existentes no mundo.  

Muito se discute sobre 

o impacto ecológico 

de plantios de eucalip-

tos... 

Muito do que é discutido não 

tem argumentação técnica. 

A maioria das pessoas que 

são “contra” a cultura, por 

exemplo, não tem conheci-

mento técnico sobre o assun-

to, criando-se assim os mitos. 

Existe impacto? Sim, como 

qualquer outra cultura. Mas o 

que deve ser avaliado tam-

bém são os inúmeros benefí-

cios que os plantios de euca-

lipto trazem ao meio ambiente, 

principalmente para a conser-

vação das nossas florestas nati-

vas. 

As cercas em sua fazen-

da com mourões colhidos 

em qual lua?    „_‟ 

Eu não me preocuparia com a 

fase da lua e, sim, com um bom 

plano de manejo sustentável, 

baseado em análises estatísticas 

bem fundamentadas. 

Com quantos paus se faz 

uma ponte para chegar 

ao sucesso acadêmico? 

Acredito ser essencial ter persis-

tência, determinação e foco 

aonde se quer chegar, além de 

muito estudo e resiliência.  

Um documentário: 

Gostei muito da série “A 

Vida e História de Madam C.J. 

Walker” (Self Made, em inglês), 

baseada na história da primeira 

mulher milionária dos EUA. É uma 

história inspiradora! 

Uma cientista: 

Minha colega de profis-

são Mee-Sook Kim, patologista 

florestal, professora e pesquisa-

dora do USDA Forest Service 

(Serviço Florestal Americano), 

com a qual tive o prazer de 

trabalhar e que me ajudou e 

inspirou muito para a realização 

desse estudo.  

Uma descoberta cientí-

fica:  

Aguardo ansiosamente a vacina 

contra o COVID-19. Enquanto os 

cientistas trabalham nisso vou 

citar a descoberta da bactéria 

Thermus aquaticus, da qual foi 

extraída a enzima Taq DNA 

polimerase pelo cientista Tho-

mas Brock, que permitiu que a 

técnica de PCR (Reação da 

cadeia da polimerase) fosse 

automatizada e utilizada para 

muitas outras descobertas bio-

lógicas. Inclusive ela é essencial 

para o diagnóstico do novo 

coronavirus. ▄ 

 

PROFA NATÁLIA RIS-

SO FONSECA, do 

IFMG|SJE, é uma 

das autoras de 

um artigo cientí-

fico entre os mais 

baixados no site 

da editora Wiley 

(Nova Jersey, 

EUA). 

 

 

 

 

 

Capa da edição 49 

(2019) da revista 

internacional da 

editora Wiley em que 

o artigo foi publicado.  
Artigo do grupo de pesquisadores da Profa Natália: em português, 

“Análise do transcriptoma de um patógeno de oídio (P. pannosa) 

infectando E. urophylla: montagem „de novo‟, perfil de expressão e 

predição de secretoma”. 

 

 

 

 

www.iba.gov  
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    A VIDA SECRETA DO BICHO-PAU  
           Por Marcelo Filardi 

           Professor do Curso Ciências Biológicas  IFMG|SJE 

 
 

O bicho-pau parece gra-

veto por viver entre ra-

mos  vive entre os ra-

mos porque parece um 

graveto  

 
 

 

Fotografias tiradas no campus sob a perspectiva do aluno, do professor ou técnico-

administrativos do IFMG SJE. Momento eternizado que não volta! Nunca mais. 
 

 

 

 

 

 
“Cantinho do Céu” 

Foto: Valdeir Carvalho (IFMG | SJE – BIO 2019) 
 

“Camuflagem em Equilíbrio” 

Foto: Profa Celma Melo (IFMG | SJE) 

 

 

    Para os criacionistas, o 

bicho-pau (Phasmato-

dea) existe morfologi-

camente assim desde 

sua criação perfeita e 

imutável, sem alterações 

em seus descendentes 

ao longo  do tempo (Fi-

xismo). 

   Para o evolucionista 

Lamarck, o bicho-pau 

teria ficado com morfo-

logia semelhante aos 

ramos por uma questão 

de necessidade biológi-

ca, um esforço natural, 

uma exigência para so-

brevivência. Com o pas-

sar do tempo evolutivo, 

de tanto o bicho-pau e 

seus descendentes per-

manecerem neste habi-

tat, o ambiente induziu 

modificações estruturais 

à semelhança de grave-

tos. Essa característica 

herdável tornou sua 

descendência cada vez 

mais adaptada. 

    Para o evolucionista 

Darwin, o ambiente não 

induz modificações her-

dáveis, mas seleciona 

características já existen-

tes favoráveis à sobrevi-

vência. Assim, por já se-

rem semelhante à textu-

ra e coloração de ga-

lhos e ramos, como resul-

tado de mutações 

acumuladas ao longo 

do tempo evolutivo, bi-

chos-gravetos tiveram 

sucesso alimentar e re-

produtivo, aumentando 

sua população (e seus 

genes) em relação a 

outras espécies de inse-

tos mais vulneráveis pre-

dação.  
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Seguiria sempre em frente e iria 

jogando pelo caminho a casca 

dourada e inútil das horas… 

Seguraria o amor que está a mi-

nha frente e diria que eu o amo… 

E tem mais: não deixe de fazer 

algo de que gosta devido à falta 

de tempo. 

Não deixe de ter pessoas ao seu 

lado por puro medo de ser feliz. 

A única falta que terá será a des-

se tempo que, infelizmente, nun-

ca mais voltará. 

Aparentemente, não houve enganos na edição anterior (Ano 1 N.2). Até a data de publicação desta Edição 3! 
“Às vezes, a única coisa verdadeira num jornal é a data.” Luis Fernando Veríssimo. 

 

ERRAR É 

BIOLÓJICO 

 

A vida é o dever que nós trouxemos 

para fazer em casa. 

Quando se vê, já são seis horas! 

Quando de vê, já é sexta-feira! 

Quando se vê, já é Natal… 

Quando se vê, já terminou o ano… 

Quando se vê, perdemos o amor da 

nossa vida. 

Quando se vê, passaram 50 anos! 

Agora é tarde demais para ser re-

provado… 

Se me fosse dado um dia, outra 

oportunidade, eu nem olhava o re-

lógio. 

 

 


