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VÍRUS: INIMIGOS AMIGOS

Editorial
JORNAL DA TERRA, um

Por Marcelo Filardi
Prof. Do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas IFMG| SJE

informativo do Curso de
Licenciatura

em

Vírus (do latim virus, "veneno") são ultramicroagentes
acelulares, a maioria com 20300 nm. Aquáticos ou terrestres1-3, apresentam genoma
constituído de uma ou várias
moléculas de ácido nucleico
(DNA ou RNA), em fita simples
ou dupla. Possuem um envoltório proteico que pode ainda
ser revestido por um envelope
em bicamada lipídica.

Ciências

Biológicas do Instituto Federal de Minas Gerais campus
São João Evangelista.
Em sua terceira edição,
o JORNAL DA TERRA apresenta

a

importância

da

existência dos vírus e também

uma

especial

reportagem

sobre

coração

diabético. E um pa$$eio
biológico monetário. Tamdo

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

Os vírus contribuíram para a
evolução biológica no planeta, desde os primórdios. Seres
vivos com genes que não
ofereciam vantagens adaptativas às infecções virais
foram sendo eliminados e,
coevolutivamente,
populações cada vez mais resistentes foram sendo selecionadas.

bém um pouco do mundo
científico

www.biologia.sje.edu.br

Na Engenharia Genética, os
vírus contribuem para a compreensão dos processos biológicos moleculares e celulares. 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 biotecnológica dos vírus está na produção de vacinas animais e
vegetais.6 Vacina é uma
preparação biológica que
fornece imunidade adquirida
ativa para uma doença específica. É produzida a partir
de formas enfraquecidas ou
inativas do patógeno, suas
toxinas ou de suas proteínas

de superfície. O sistema
imunológico do ser humano, do animal ou da
planta reage e mantém
um registro imunomemorizado.

nas ou animais sem interferir no metabolismo de
células normais, e ainda
induz
resposta
imune
sistémica câncer específica.4,5,8

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

Há também vírus utilizados como biocontrole
(Fig.1) espécie específico
de parasitas agrícolas
(insetos, ácaros, fungos,
bactérias,
nematoides)
de muitas culturas de
interesse agroeconômico,
sem impactos ecoambientais verificados9-11. Ou
ainda, biocontrole populacional em regiões em
que houve desequilíbrio
ecossistêmico.12 ▄

Nestas
perspectivas,
vírus
oncolíticos
são
utilizados em terapias
anticâncer, em que o
vírus infecta e destrói
células tumorais huma-
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Por Marcelo Filardi
Professor do Curso de Ciências Biológicas IFMG|SJE

Efígie Simbólica
da República;
no reverso,
gravura de um
beija-flor
(Amazilia lactea), ave típica
do continente
americano
com mais de
cem espécies
no Brasil.

Gravura de uma
tartaruga marinha
(Eretmochelis
imbricata ou
tartaruga-depente), espécie
preservada no
litoral brasileiro
graças ao
trabalho
desenvolvido pelo
Projeto Tamar.

Figura de
uma Garça
(Casmerodius albus),
ave pernalta muito
representativa da
fauna brasileira.

Versão estilizada
do mapa do
Brasil, contendo
fisionomias típicas do povo
brasileiro (índio,
branco, negro e
mestiço), retratando a pluralidade étnica e
cultural do Brasil
contemporâneo.

Gravura de uma
Arara (Ara chloreptera), ave de
grande porte da
família dos psitacídeos, típica da
fauna do Brasil e
de outros países
latinoamericanos.

Mico-leãodourado (Leonthopitecus rosalia), primata de
pelo alaranjado
e cauda longa
nativo da Mata
Atlântica, símbolo da luta pela
preservação das
espécies ameaçadas.

Onça Pintada
(Panthera
onca), felídeo
de grande
porte ameaçado de extinção, encontrado
principalmente na Amazônia e no Pantanal.

Garoupa (Epinephelus marginatus), peixe
marinho da
família dos serranídeos, e um
dos mais conhecidos dentre
os encontrados
nas costas brasileiras.
https://www.casadamoeda.gov.br
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Mitocôndrias Cardíacas e Diabetes Mellitus!
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Por Márcia Silva
Professora dos Cursos Técnicos Integrados IFMG|SJE
As mitocôndrias são organelas
citoplasmáticas

presentes

lação do fluxo intracelular de Ca2+.

em

O metabolismo mitocondrial é a

células eucarióticas. Apresentam

principal fonte de energia para o

uma matriz delimitada por dupla

processo de excitação-contração

membrana lipoproteica, a mem-

das células cardíacas, sendo que

brana mitocondrial interna (MMI)

diariamente

e a (MME) que criam o espaço

aproximadamente 30 kg de ATP.

o

coração

sintetiza

intermembranas (Fig.1A). A MMI

Pesquisas têm relacionado alte-

apresenta invaginações forman-

rações no metabolismo mitocondrial

do as cristas que abrigam as pro-

com a redução da função cardía-

teínas da cadeia respiratória res-

ca em doenças como hipertrofia

ponsáveis

de

cardíaca patológica, insuficiência

energia na forma de adenosina

cardíaca, cardiomiopatia diabética

trifosfato (ATP). A matriz abriga

entre outras.

pela

produção

ribossomos, DNA mitocondrial e

O Diabetes Mellitus aumenta o

enzimas envolvidas com o Ciclo

risco de doenças cardiovasculares

de Krebs e a β-oxidação. Essa

causando uma série de alterações

organela exibe formato de cilin-

morfológicas e funcionais no tecido

dros alongados (0,5 a 1 μm de

cardíaco. Em nível celular, ocorre

diâmetro), constituindo cerca de,

disfunção mitocondrial que vai des-

20%

total.

de a desorganização das cristas

Concentram-se em sítios intrace-

do

volume

mitocondriais ao comprometimento

lulares, onde há maior necessi-

da capacidade respiratória mito-

dade energética (Fig.1B). Células

condrial (Fig.1 C,D). Estudos têm

do músculo cardíaco (cardio-

demonstrado que mitocôndrias de

miócitos), por exemplo, apresen-

corações de modelos experimentais

tam maior número de mitocôn-

de diabetes apresentam redução

drias

da oxidação de glicose e aumento

quando

celular

comparadas

a

células do músculo esquelético.
Além da produção de ATP, as
mitocôndrias

de oxigênio, elevada produção de

diferentes vias intracelulares de

espécies reativas de oxigênio e

transdução de sinais, são capa-

aumento da captação mitocondrial

zes de codificar uma variedade

de Ca2+. Além disso, a hiperglicemia

de estímulos extracelulares em

intermitente presente no diabetes

ações que vão desde captação

promove alterações morfológicas

e o armazenamento de cálcio

como desorganização das cristas,

(íon

cruciais

guido pela elevação do consumo

em

Ca2+)

são

da oxidação de ácidos graxos, se-

até a morte celular.

aumento do número e volume mitocondrial (Fig. 2). Essas disfunções

E AS MITOCÔNDRIAS CARDÍACAS?

mitocondriais reduzem o metabo-

Em cardiomiócitos, as mito-

lismo energético e a capacidade

côndrias ocupam cerca de 30%

de produção de ATP, o que com-

do volume total celular, forne-

promete a função contrátil das cé-

cendo energia para a contração

lulas cardíacas e reduz a eficiência

celular além de atuarem na regu-

do miocárdio. ▄
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Fig.1. Esquema estrutural e microscopia
eletrônica de mitocôndrias normais e
anormais em célula muscular de animais experimentais sedentários e não
diabéticos (A, B) e sedentários diabéticos (C, D). Note a desorganização
estrutural, o aumento em volume e
quantidade de mitocôndrias (M) no
diabete (C,D). mf, miofibrilas.(mf).
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JANELA PARA A MINHA TERRA
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Por MARCELO FILARDI | Professor do Curso de Ciências Biológicas IFMG|SJE

O IFMG campus São João evangelista recebe docentes, discentes e técnicosadministrativos de várias cidades. “JANELA PARA A MINHA TERRA” é uma celebração em gratidão à cidade de origem dessas pessoas envolvidas, de alguma forma, com o brilho do Curso de Ciências Biológicas.

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

Praça Antônio Pedro de Figueiredo.

Distrito de Dom Joaquim,
Gororós - MG.

Gruta em homenagem e honra a
N.S. Aparecida, construída pelo
Senhor Sandoval Almeida de Figueiredo (in memoriam).
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Fotos enviadas por KÉSIA MARA TEIXEIRA, graduanda
em Ciências Biológicas 2020 - IFMG | SJE.
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VOCÊ É (E SERÁ) O QUE COME
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Por MARCELO FILARDI
Professor do Curso de Ciências Biológicas - IFMG|SJE

Maior alegria de se estar em

cionais do leite e como vantagem o

uma UAN...

menor teor de gordura, já que leite é

Saber que estou contribuindo para a

rico em gordura saturada. Muito mais

Segurança Alimentar e Nutricional das

preocupante do que a presença dos

pessoas. Após o alimento passar tantas

aditivos químicos são as fraudes pela

etapas, vê-lo chegar ao prato dos co-

adição de substâncias que mascaram

mensais levando saúde e, espero, satis-

algum problema.

fação. É muito gratificante!

“Você é o que você come”

E o maior desafio?

mesmo?

Trabalhar quase sempre num

Com certeza. Acredite nisso! Embora a

ritmo agitado, fazendo várias coisas ao

genética seja importante, a alimenta-

mesmo tempo e tentando ter o contro-

ção e o estilo de vida são decisivos na

le de tudo. E independentemente dos

manifestação da saúde e da doença.

imprevistos, não podemos perder a

Tudo que comemos tem repercussão -

qualidade e a pontualidade do serviço

boa ou ruim - no organismo. Pode

de alimentação. É um grande aprendi-

acontecer de o efeito ser cumulativo e

zado: respirar fundo no meio do turbi-

só se manifestar a médio ou longo pra-

lhão, manter o sorriso e fazer o melhor

zo, mas ele sempre existe. Você é o que

possível!

você come. Mesmo!
Suco de caixinha é...
… uma formulação industrial,

não é suco! Basta observar a lista de
ingredientes

na

embalagem.

Assim

como outros alimentos ultraprocessados, é composto por ingredientes (em
elevado número) não habituais nas
preparações culinárias. São vários aditivos químicos, como corantes, conservantes e aromatizantes; elevado teor
de açúcar e uma porcentagem insignificante 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 asséptica. É um alimento com tempo de prateleira longo. Uma desvantagem é não
conservar todas as propriedades nutriAno 1 | N.3

Um ótimo alimento para o cérebro de um aluno...
Hummm... Eu não acho uma boa coisa
citar apenas um. Eu prefiro propor atitudes que fazem bem para o cérebro e
para a saúde de modo integral. Acredito ser fundamental e ótimo para o cérebro de um aluno: a alimentação saudável, variada e colorida; a prática
regular de atividade física da preferência 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

MUNIK MARIANA DO ROSÁRIO NUNES DA CRUZ, Nutricionista da Unidade de
Alimentação e Nutrição (UAN) do campus,

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN)
é o setor responsável
pela elaboração e fornecimento de alimentação saudável e equilibrada, a fim de manter, melhorar ou recuperar a saúde dos usuários atendidos; além
disso, adequada à cultura alimentar e à vocação agrícola da região, segura em relação aos aspectos higiênico-sanitários e ajustada aos limites financeiros do IFMG | SJE.
Telefone: (33)3412-2943
uan.sje@ifmg.edu.br

e mais ao conjunto dos alimentos. Embora alguns alimentos tenham efeitos
mais específicos, certamente eles estarão incluídos em uma alimentação
saudável, equilibrada e diversificada.▄

“Seja a mudança
que você quer ver
no mundo.”
(M. Gandhi)

que você quer ver no mundo.“
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Por Marcelo Filardi
Professor do Curso de Ciências Biológicas - IFMG|SJE

A pesquisa foi produzida em
seu doutorado em Fitopatologia,

pela

Universidade

Federal de Viçosa, em parceria com o Depto de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA Forest Service) e da
Universidade
Colorado.
revista

Estadual

do

Publicado

na

Forest

Pathology

(2019), o artigo tem ganha-

PROFA NATÁLIA RISSO FONSECA, do
IFMG|SJE, é uma
das autoras de
um artigo científico entre os mais
baixados no site
da editora Wiley
(Nova Jersey,
EUA).

do a visibilidade da comunidade científica mundial.
A pesquisa consistiu no
sequenciamento do transcriptoma (sistema de expressão de RNAs) do fungo fitopatogênico

Podosphaera

pannosa, causador da doença “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?

www.iba.gov

Capa da edição 49
(2019) da revista
internacional da
editora Wiley em que
o artigo foi publicado.

Ano 1 | N.3

O fungo P. pannosa causa a
doença conhecida como
„oídio do eucalipto‟, muito
comum em viveiros de produção de mudas. A característica principal é o crescimento de uma pulverulência branca que recobre
as folhas (parecida com um
talco), formada pelas estruturas de reprodução do
patógeno.

Há espécies de eucaliptos resistentes a este
fungo?
Sim, já foi observado haver
variabilidade quanto à resistência, e mais estudos precisam ser realizados.
A BIOLOGIA MOLECULAR
foi essencial em sua
pesquisa, não?!
Sem dúvida, estudos mais
avançados sobre qualquer
patossistema é essencial utilizar técnicas e ferramentas de
Biologia Molecular e também
da Biotecnologia.
Nem todo fungo de
planta é patogênico...
Não, na verdade uma quantidade muito pequena de
fungos é capaz de causar
doenças em plantas, se
compararmos com a quantidade de espécies fúngicas
existentes no mundo.
Muito se discute sobre
o impacto ecológico
de plantios de eucaliptos...
Muito do que é discutido não
tem argumentação técnica.
A maioria das pessoas que
são “contra” a cultura, por
exemplo, não tem conhecimento técnico sobre o assunto, criando-se assim os mitos.
Existe impacto? Sim, como
qualquer outra cultura. Mas o
que deve ser avaliado também são os inúmeros benefícios que os plantios de euca-

Artigo do grupo de pesquisadores da Prof a 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”.

lipto trazem ao meio ambiente,
principalmente para a conservação das nossas florestas nativas.
As cercas em sua fazenda 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 persistência, 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 profissão Mee-Sook Kim, patologista
florestal, professora e pesquisadora 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 científica:
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 Thomas Brock, que permitiu que a
técnica de PCR (Reação da
cadeia da polimerase) fosse
automatizada e utilizada para
muitas outras descobertas biológicas. Inclusive ela é essencial
para o diagnóstico do novo
coronavirus. ▄
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A VIDA SECRETA DO BICHO-PAU
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Por Marcelo Filardi
Professor do Curso Ciências Biológicas IFMG|SJE

Para o evolucionista
Lamarck, o bicho-pau
teria ficado com morfologia semelhante aos
ramos por uma questão
de necessidade biológica, um esforço natural,
uma exigência para sobrevivência. Com o passar do tempo evolutivo,
de tanto o bicho-pau e
seus descendentes permanecerem neste habitat, 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 herdáveis, mas seleciona
características já existentes favoráveis à sobrevivência. Assim, por já serem semelhante à textura e coloração de galhos e ramos, como resultado
de
mutações
acumuladas ao longo
do tempo evolutivo, bichos-gravetos
tiveram
sucesso alimentar e reprodutivo, aumentando
sua população (e seus
genes) em relação a
outras espécies de insetos mais vulneráveis predação.

O bicho-pau parece graveto por viver entre ramos
vive entre os ramos porque parece um
graveto

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Acanthoxyla_prasina.JPG

Para os criacionistas, o
bicho-pau
(Phasmatodea) existe morfologicamente assim desde
sua criação perfeita e
imutável, sem alterações
em seus descendentes
ao longo do tempo (Fixismo).

Fotografias tiradas no campus sob a perspectiva do aluno, do professor ou técnicoadministrativos do IFMG SJE. Momento eternizado que não volta! Nunca mais.

“Cantinho do Céu”
Foto: Valdeir Carvalho (IFMG | SJE – BIO 2019)
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“Camuflagem em Equilíbrio”
Foto: Profa Celma Melo (IFMG | SJE)
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O TEMPO
Mário Quintana

A vida é o dever que nós trouxemos

Seguiria sempre em frente e iria

para fazer em casa.

jogando pelo caminho a casca

Quando se vê, já são seis horas!

dourada e inútil das horas…

Quando de vê, já é sexta-feira!

Seguraria o amor que está a mi-

Quando se vê, já é Natal…

nha frente e diria que eu o amo…

Quando se vê, já terminou o ano…

E tem mais: não deixe de fazer

Quando se vê, perdemos o amor da

algo de que gosta devido à falta

nossa vida.

de tempo.

Quando se vê, passaram 50 anos!

Não deixe de ter pessoas ao seu

Agora é tarde demais para ser re-

lado por puro medo de ser feliz.

provado…

A única falta que terá será a des-

Se me fosse dado um dia, outra

se tempo que, infelizmente, nun-

oportunidade, eu nem olhava o re-

ca mais voltará.

Jornal da Terra

lógio.

Colaboração
Discentes, Docentes e TécnicosAdministrativos do IFMG |SJE
Edição, Revisão e Organização
Marcelo Filardi

Colaboram para essa edição do JORNAL DA TERRA os discentes e servidores do
IFMG | SJE:

E-mail Curso Ciências Biológicas
lic.biologicas.sje@ifmg.edu.br

Ari Medeiro Braga Neto

Munik Mariana do Rosário Nunes da Cruz

Profa

Profa Natália Risso Fonseca

Site
www.biologia.sje.edu.br

Késia Mara Teixeira | BIO-2020
Profa

Celma de Cássia Rocha Melo

Valdeir Guedes de Carvalho | BIO-2019

Márcia Ferreira da Silva
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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.
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