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RESUMO 

 

Cerrado e a Caatinga são biomas do Brasil e possuem características geológicas e 

ambientais que se assemelham a Marte. No entanto, o número de estudos nestes 

ambientes e sua diversidade microbiana para fins astrobiológicos ainda são escassos 

na literatura. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar os aspectos da 

Caatinga e do Cerrado, que possuem características análogas aos ambientes 

marcianos. O método escolhido para desenvolver esta pesquisa foi o levantamento 

documental de bibliografias sobre biotecnologia, astrobiologia e áreas afins publicadas 

por meios livros e artigos científicos. Foram recolhidas informações ou conhecimentos 

prévios sobre o problema a respeito de forma a contribuir significativamente para 

Astrobiologia. Como resultado foi possível constatar que o Cerrado se assemelha a 

um ambiente da primeira era marciana, sendo encontrados isolados de extremófilos, 

tais como bactérias dos gêneros Thermobrachium e Flavobacterium sp., além do filo 

actinobactérias.  Em segundo lugar, foi possível corroborar que a Caatinga se 

assemelha a um ambiente da Terceira Era Marciana, no qual foram encontrados 

isolados de extremófilos, tais como as bactérias do gênero Bacillus, Staphylococcus 

e Pseudomonas, além do Filo Crenarchaeota dentro da Archaea. Por fim, é possível 

propor que, tanto o Cerrado, quanto a Caatinga apresentam características bastante 

interessantes como ambientes terrestres análogos que poderiam ser utilizados para 

pesquisas em Astrobiologia e Biotecnologia, mas que atualmente ainda são pouco 

explorados. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ambientes Análogos, Astrobiologia, Biotecnologia, Caatinga, 

Cerrado, Extremófilos, Habitabilidade, Marte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

   

  

ABSTRACT 

 

Cerrado and Caatinga are brazilian biomes and have geological and environmental 

characteristics that resemble Mars. However, the number of studies in these 

environments and their microbial diversity for astrobiological purposes are still scarce 

in the literature. Thus, the objective of this work is to present the aspects of Cerrado 

and Caatinga, which have similar characteristics to the Martian environments. The 

chosen method to develop this research was the documentary survey of bibliographies 

on biotechnology, astrobiology and related areas published by means of books and 

scientific articles. Information or previous knowledge about the problem was collected 

in order to contribute significantly to Astrobiology. As a result, it was possible to verify 

that Cerrado resembles an environment of the First Martian Era, being found isolates 

of extremophiles, such as bacteria of the genera Thermobrachium and Flavobacterium 

sp., in addition to the phylum actinobacteria. On the other hand, it was possible to verify 

that Caatinga resembles an environment of the third Martian era, being found isolates 

of extremophiles, such as bacteria of the genera Bacillus, Staphylococcus and 

Pseudomonas, in addition to the Phylum Crenarchaeota of Archaea. Finally, it is 

possible to conclude that both Cerrado and Caatinga have very interesting 

characteristics such as analogous terrestrial environments that could be used for 

research in Astrobiology and Biotechnology, but which are currently still poorly 

explored. 

 

 

KEY-WORDS: Analogues Environments, Astrobiology, Biotechnology, Caatinga, Cerrado, 

Extremophiles, Habitability, Mars 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A biotecnologia é descrita como um conjunto de conhecimentos técnicos e 

métodos que permitem o uso de material biológico ou seus derivados para a criação, 

fabricação ou modificação de um produto ou serviço. A biotecnologia apresenta 

diversas aplicações em diferentes áreas e geralmente suas classificações são feitas 

numa cor relacionada com o tema (Dahms, 2004; De la Vega et al., 2015; Malajovich, 

2004). 

A astrobiologia aborda um conjunto de questões científicas que incluem a 

origem da vida, a possibilidade de vida em outro lugar no passado e futuro da Terra. 

Apesar de muitas dessas questões serem filosoficamente antigas. Foram apenas nos 

últimos anos em que existia um conhecimento empírico para conseguir abordá-las 

(Cockell, 2020). 

Após a formação completa da Terra, as condições do planeta eram hostis para 

o desenvolvimento da vida, pois haviam erupções vulcânicas e bombardeamento de 

corpos externos, que teriam extinguido possíveis formas de vida na época. Por esse 

motivo, existem diferentes teorias da origem da vida. Mas mesmo com a compreensão 

incompleta da definição da vida e as condições para a sua identificação, ainda é de 

grande importância para a astrobiologia e seus estudos, focar na procura de vida, 

além dos ambientes terrestres (Mojzsis et al., 1996; Zahnle et al., 2007). 

Ambientes extremos são descritos como locais onde a maior parte das 

espécies não conseguem tolerar as condições estabelecidas. Porém, o termo extremo 

deve ser usado com cautela por representar um ponto de vista antropocêntrico 

(Rothschild e Mancinelli, 2001). Na Terra, existe uma diversidade desses ambientes 

que são capazes de sustentar a vida (Preston e Dartnell, 2014). Os extremófilos, por 

exemplo, são organismos adaptados fisiologicamente, quimicamente e 

estruturalmente que prosperam sob os parâmetros dessas regiões, como mostrado 

na Figura 1 (Rothschild e Mancinelli, 2001). Dentre esses organismos podem existir 

aqueles que são considerados poliextremófilos, ou seja, quando crescem em mais de 

um ambiente extremo (Capece et al., 2013). Esses organismos podem ser 

encontrados nos domínios Archaea, Bacteria e Eukarya, os quais são subdivididos em 
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categorias dependendo de suas respostas a essas características (Woese et al., 

1990). 

Essa habitabilidade de microrganismos terrestres para colonizar os ambientes 

extremos expande o número de corpos extraterrestres que podem ser candidatos a 

encontrar vida (Rothschild e Mancinelli, 2001; Preston e Dartnell, 2014). Portanto, é 

necessário compreender os fatores de sua existência para avaliar a possibilidade de 

vida em algum lugar no universo, já que podem servir como análogos terrestres tanto 

para vida pretérita ou presente. 

O Brasil é considerado um dos hotspots mais importantes do mundo com um 

alto nível de biodiversidade. O país apresenta mais de 600 habitats diferentes 

abrangendo 53 ecossistemas grandes (Duarte et al., 2012). Apesar de ser 

considerado um território tropical com o clima mesofílico, existe uma variedade de 

ambientes extremos brasileiros, não apenas naturais, mas também promovidos por 

ações humanas (Genuário et al., 2019). No entanto, o número de estudos desses 

ambientes e sua diversidade microbiana para fins astrobiológicos e biotecnológicos 

ainda são escassos. Nesse sentido, alguns dos biomas do Brasil possuem 

características geológicas e ambientais que se assemelham a Marte, além de 

servirem de modelos para fins biotecnológicos.  

 

Figura 1 - Extremófilos terrestres e seus habitats extremos. Fonte: Bernardes (2013). 
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2  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo principal aqui é apresentar os aspectos do Cerrado e da Caatinga 

brasileira que poderiam servir como modelos de ambientes terrestres análogos a 

Marte, os quais poderiam ser de interesse para a Astrobiologia e Biotecnologia. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Realizar o levantamento das condições ambientais da Caatinga e avaliar seus 

aspectos em relação às de Marte 

● Desenvolver uma pesquisa sobre as condições ambientais do Cerrado e 

averiguar quais são análogas às de Marte 

● Descrever quais extremófilos isolados na Caatinga podem ser encontrados 

com implicações astrobiológicas e biotecnológicas; 

● Fazer o apontamento de extremófilos isolados no Cerrado que possuem 

relevância para Astrobiologia e para Biotecnologia. 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Marte     

Marte é o planeta mais similar à Terra no Sistema Solar em muitos aspectos, 

como o fato de apresentar uma atmosfera e água (Lucchitta; 1981; Petrescu et al, 

2018; Schmidt et al, 2018; Banfield et al, 2020; Yoshizaki and McDonough, 2020). O 

conhecimento sobre o planeta vermelho é crescente graças a missões orbitais e de 

superfície, assim como informações obtidas por meio de meteoritos, que fornecem um 

entendimento maior sobre um dos corpos planetários mais astrobiologicamente 

interessantes do Sistema Solar.  

Um fato curioso sobre o nome Marte dado ao planeta, é que sua origem é 

proveniente de uma homenagem ao Deus da Guerra romano, por conta de sua 

superfície vermelha (cor causada pelo óxido de ferro). Com o passar do tempo, o 

planeta vermelho passou a atrair atenção de diferentes pessoas e ideias, por exemplo, 

Percival Lowell (1855-1916) e seus livros sobre os canais de Marte, onde ele sugere 

a possibilidade da existência de vida em Marte e também de construções que dariam 

suporte a manutenção de um ambiente favorável à vida. Vale destacar, que tudo isso 

não passou de mera especulação e que, com o desenvolvimento tecnológico atual, 

sabe-se que o planeta Marte é apenas um enorme deserto que, ao que tudo indica, é 

inabitado na superfície.  

A história geológica de Marte foi dividida em Éons (Figura 2) que refletem suas 

mudanças ambientais. Sendo o Nochiano (4,1-3,7 Ga atrás) sobrepondo-se com o 

surgimento da Terra, que segue o Pré-Nochiano (antes de 4,1 Ga atrás) - um momento 

com evidências de água líquida - muitas vezes agrupados juntos (Cockell, 2020). 

A Éon Hesperiano (3,7-3 Ga atrás) segue Nochiano, com a água se dissipando 

e congelando. Essa baixa abundância de água misturada com gases de enxofre, 

caracteriza uma era com condições ácidas e formação de sais de sulfato. Durante 

esse tempo, havia muito vulcanismo como atividade em Tharsis e Elysium (vulcões). 

Eventualmente, essa água congela ou evapora e Marte se transforma em um mundo 

árido durante o Amazônico (3 Ga atrás até os dias atuais). O vulcanismo, que dominou 

a superfície por 3 bilhões de anos, também diminuiu (Cockell, 2020).  

https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
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As mudanças nas condições ambientais levaram a sugestões de outra escala 

de tempo geológica com base nas mudanças na escala geoquímica, refletindo a 

mudança de argila formando Éon Filossiliano, depois um Éon dominado por enxofre 

muito ácido Theiikiano para o mundo moderno de deserto, Siderikano. Portanto, a 

história geral de Marte mostra uma deterioração das condições, pelo menos em 

disponibilidade de água, e potencial biológico do planeta (Cockell, 2020).  

 

Figura 2 - Duas escalas de tempo geológicas para Marte em comparação com a Terra. Fonte: 

modificada de Cockell (2020). 

 

Cientistas vêm tentando avaliar a habitabilidade de Marte há um longo tempo, 

mas recentemente o foco tem sido nos dados que retornam do planeta e no crescente 

conhecimento sobre vida em ambientes extremos. Assim, é possível entender a 

história de Marte e ao mesmo tempo usá-la como um comparativo para a história da 

Terra.  

A água líquida é o solvente essencial para a vida, já que dissolve uma 

variedade de substâncias químicas que constituem as células vivas, e sua história em 

Marte sustenta a compreensão de habitabilidade nele. Na história antiga do planeta, 

há bastante evidência de água líquida e depois ocorreu um declínio de sua 

disponibilidade. Essa presença foi suspeitada por bastante tempo, mesmo durante as 

primeiras missões Mariner e Viking, mas foi preciso um mapeamento mineral para 

confirmar as suspeitas (Cockell, 2020). 

A presença da água líquida no antigo Marte é suportada por observações de 

compostos de filossilicatos (argila com água reagindo com rochas vulcânicas), sendo 

encontrados em diversos terrenos de Noé. A associação de carbonatos de magnésio 

e argila também é um indício de água líquida, pois teriam sido depositadas na própria 

água. Os filossilicatos também são observados associados à antiga crosta de 
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Nochiano exposta por crateras de impacto, como as fossas Nili de Marte. As fossas 

são ricas em argila com ferro e magnésio (sendo as mais abundantes em Marte), feitas 

em blocos de rocha e representam a antiga crosta marciana, as quais foram rasgadas 

nos eventos de impactos. Acredita-se que tenham sido formadas por interações de 

água e rocha vulcânica (Cockell, 2020). 

As informações sobre a composição da sub superfície marciana e suas 

características geoquímicas antigas são fornecidas pelas crateras de impacto de 

asteroides e cometas. Os picos centrais de crateras mostram indicações de fases 

hidratadas e alteração hidrotérmica durante a circulação da água. Outra evidência de 

água antiga em Marte inclui a presença de redes de vales (coleções de longos canais 

sinuosos esculpidos pela água), apesar de ser controverso um possível oceano norte 

e sedimentos de lagos antigos (Cockell, 2020). 

No início de Marte, assim como na Terra, o Sol era mais fraco e luminoso. 

Foram sugeridas teorias, como a de existência de um efeito estufa causado por 

nuvens de gelo de dióxido de carbono (CO2) em altas concentrações, ou produções 

de dióxido de enxofre (SO2) vulcânico, como também parte da água sob mantos de 

gelos glaciais, invocando uma ideia de Marte frio e úmido (Cockell, 2020). 

Enquanto ocorria a transição de Nochiano para Hesperiana, a água tornava-se 

menos abundante, porém ainda há evidências de atividade de água subterrânea 

nesse tempo. Por exemplo, terrenos na Formação Burns, Meridiani Planum são 

interpretados como arenitos formados em sistemas de águas rasas. A presença de 

sais de sulfato e observações de concreções de hematita suportam um modelo de 

infiltração de água no solo e alterando a superfície.  Durante a Era Hesperiana, o ciclo 

hidrológico era caracterizado pela baixa interação da água e rocha, o que levaria a 

acidez localizada, como a produção de ácido sulfúrico. Além de sais de sulfato 

associados a ambientes ácidos como sulfato de ferro e jarosita (Cockell, 2020).  

Evidências de águas subterrâneas e superfícies desde Nochiana são os canais 

de fluxo catastrófico (amplas e grandes depressões com ilhas aerodinâmicas e 

depósitos em torno de crateras), como na Figura 3. Podem ter sido formadas pela 

liberação de água subterrânea do permafrost congelado por impactos, terremotos ou 

magma vulcânico. Alguns canais sendo mais antigos do que 3 Ga atrás, e outros 

podendo ter tido atividade há apenas alguns milhões de anos atrás, como os Vales de 
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Athabasca. Em meteoritos marcianos também são encontradas evidências da 

interação de curta duração água-rocha. Um exemplo são as texturas de alteração no 

meteorito Nakhlite, com minerais e vidros alterados para argila registrando interações 

aquosas na Amazoniana (Cockell, 2020). 

 

Figura 3 - Canais de fluxo catastrófico. Fonte: NASA Images. 

 

Depois da Era de Nochiana, o fluxo de calor de Marte caiu em declínio, o que 

levou ao congelamento da maior parte da água na superfície. Atualmente, o planeta 

hospeda uma quantidade de água congelada, perto da superfície abrigando depósitos 

de gelo que variam de 2% em peso no equador de gelo puro nas regiões polares 

misturado com regolito vulcânico de superfície (detectados com o espectrômetro de 

raios gama da nave espacial Odyssey) (Cockell, 2020). 

A espectrometria de raios gama é quando os elementos são bombardeados 

com raios cósmicos do Sol e espaço interestelar e tendem a liberar nêutrons, que 

colidem com outros núcleos, causando um aumento do estado de energia. Eles voltam 

a ser um estado menor de energia através da emissão de raios gama, cuja energia 

pode ser medida em órbita e seu espectro resultante pode ser usado para determinar 

a concentração de 20 elementos diferentes na crosta planetária (Cockell, 2020). 

Os átomos de hidrogênio são particularmente bons na absorção da energia de 

nêutrons, pois apresentam uma massa semelhante. Logo, a espectroscopia de raios 

gama pode ser usada para detectar a absorção causada pela água e medir as 

concentrações de gelo de Marte (Figura 4). As detecções foram confirmadas 
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posteriormente com a detecção direta de gelo próximo à superfície no local de pouso. 

Algumas estimativas de modelagem ainda colocaram a profundidade da criosfera (da 

água congelada) a aproximadamente 2,5 km no equador, mas outros modelos 

sugerem uma profundidade 2 ou 3 vezes maior. Soluções de sais ainda diminuiria 

essas profundidades, com a criosfera marciana podendo conter um equivalente de 

água de 35 m em escala global (Cockell, 2020). 

 

Figura 4 - Hidrogênio na superfície marciana detectado pela espectroscopia de raios gama. Fonte: 

NASA/JPL-Caltech/Los Alamos National Laboratory 

 

O radar avançado para sondagem subterrânea e ionosférica de Marte 

(MARSIS) realizou observações diretas das profundezas marcianas atuais, 

fornecendo informações sobre a subsuperfície dos depósitos polares do Norte em 

Marte, confirmando que são compostos principalmente de água gelada pura. 

Enquanto o Radar Shallow (SHARAD) foi usado para estudar estruturas subterrâneas 

em aventais de detritos lobados (características amplas que se estendem por até 20 

km longe das encostas). Essas observações sugerem a existência de geleiras 

enterradas em Marte, sendo um testemunho das mudanças climáticas ao longo do 

tempo. No entanto, nenhum radar detectou corpos subterrâneos de água líquida 

(Cockell, 2020). 

O gelo de água marciano segue a profundidade prevista de estabilidade sob as 

condições climáticas atuais, consistente com a ideia de que sigam ciclos climáticos 
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orbitais, refletindo diferenças na topografia e tipo de material e preservação de 

depósitos de gelo de épocas anteriores (Cockell, 2020).  

Além desses grandes depósitos de gelo, há também características glaciais e 

periglaciais em Marte. Evidências mostram que o gelo subterrâneo inclui 

características ordenadas no solo, como estruturas poligonais (quando o solo congela 

e descongela), listras de pedras paralelas, ravinas e características relacionadas a 

sublimação de gelo, etc. Pingos (montes injetados na subsuperfície que congela e se 

expande, causando transtorno) também são de bastante interesse por sua formação 

que envolve o movimento da água em estado líquido. Algumas observações da órbita 

incluem pequenas crateras recentemente escavadas que revelam gelo de água, que 

acaba sublimando-se (Cockell, 2020). 

A água líquida na superfície de Marte é instável, pois está no ponto triplo e 

como a umidade é baixa, significa que quando ela é formada, vai evaporar 

rapidamente. No entanto, a evidência sugerindo água líquida atualmente envolve 

barrancos que tem nichos característicos localizados numa encosta íngreme com um 

canal sinuoso, porém também podem ser formados por processos induzidos por CO2 

como fluidização do regolito (Cockell, 2020).  

Outra evidência sugerida para água nos dias atuais são linhas de inclinação 

recorrentes (RSL) que podem ser observadas em Marte como riscos escuros de 

declive e mudam sazonalmente. Gotículas de solução putativas de sal, que já foram 

observadas, também já foram sugeridas como evidência para a estabilidade de 

salmouras em Marte (Cockell, 2020). 

Atualmente, pode existir água subterrânea nas profundezas marcianas, onde o 

aquecimento de minerais radioativos combinado com a pressão (litostática) permitiria 

a existência de água líquida acima do ponto de congelamento. Os eventos de impacto 

seriam outro mecanismo para derreter e romper o permafrost existente. A água líquida 

também poderia existir na forma de água fina em grãos do solo, como foi sugerido 

pelo local de pouso da Phoenix (sonda espacial), já que se os microrganismos 

pudessem acessar essas finas camadas e acessá-las não é conhecido. Porém se ela 

permanecesse estática, o habitat criado iria se esgotar geoquimicamente, tornando-

se um ambiente pobre e sem nutrientes para atividade de vida ao longo prazo (Cockell, 

2020). 
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Na história geológica marciana mais recente, volumes de água líquida podem 

ter se tornado disponível após o aquecimento durante a maior obliquidade, como é o 

caso do local de pouso de Phoenix, onde a obliquidade aumenta até 50°C podendo 

gerar temperaturas a 0°C até 100 dias por ano. Existem seis elementos básicos para 

construir uma macromolécula que a vida, como a conhecemos, requer: Carbono, 

Hidrogênio, Nitrogênio, Oxigênio, Fósforo, Enxofre (C, H, O, N, P, S) (Cockell, 2020).  

A presença de rochas ultramáficas e máficas em Marte e seus produtos de 

alteração mostram uma gama dos principais oligoelementos exigidos pela vida e que 

estão disponíveis como rochas ígneas (também há a presença de Mn, Cr, Ni e Zn). O 

ferro é abundante no estado ferroso em olivinas, no estado férrico em diversos 

materiais e sulfatos medidos em órbita e superfície. Mg e Ca estão presentes em 

materiais como argila e K e Na em materiais como moscovita (Cockell, 2020). 

É provável que exista uma dependência na forma que esses elementos são 

encontrados. Na subsuperfície profunda, a água pode ter sido enriquecida em Ca, Mg 

e Fe (em sistemas aquosos fechados).  Nos ambientes próximos à superfície, muitos 

desses elementos seriam divididos em salmouras, óxidos, sulfatos e uma outra 

variedade de minerais (Cockell, 2020). 

Existe uma variedade de fontes de energia microbiana que pode ser avaliada 

para Marte. A fotossíntese seria um metabolismo biológico plausível se a água da 

superfície estivesse disponível. Existem profundidades em que a irradiância 

biologicamente eficaz ultravioleta não é pior do que na Terra, mas a radiação 

fotossinteticamente ativa é suficiente para a fototropia (Cockell, 2020). 

A presença de vida atual nos subsolos Marte ainda é uma questão em aberto, 

já que picos transitórios de metano de até 7,2 partes por bilhão contribuíram para esse 

debate. Para mostrar a falta de um sumidouro biológico foi levantada a presença de 

CO na atmosfera. A quimioheterotrófico pode fornecer energia para o crescimento e 

a redução de ferro e sulfato pode ser acompanhada com doadores orgânicos de 

elétrons (Cockell, 2020). 

Há uma variedade de outros redox mais incomuns envolvendo ânions ou 

cátions que podem ser usados por microrganismos para conservar energia para o 

crescimento, cujo estudo geoquímico mais heterogêneo investigará melhor permitindo 

avaliação deles. A acessibilidade da energia teoricamente disponível para a vida em 
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Marte teria rastreado a disponibilidade de água líquida. Assim, as fontes de energia 

teóricas seriam restritas a quimioautotróficas para redox de subsuperficie profunda e 

quimioheterotrófico onde orgânicos podem ser fornecidos por organismos mortos 

(necromassa) (Cockell, 2020). 

Mesmo existindo uma potencial variedade de fontes de energia, uma avaliação 

atual de sua disponibilidade mostra que quase todos os metabolismos microbianos 

carecem de detecção definitiva de uma dupla redox completa. Podendo apenas ser 

removida com detecção direta, determinação da concentração e acessibilidade 

biológica de uma maior variedade de doadores e receptores de elétrons (Cockell, 

2020). 

Marte carece de qualquer quantidade significativa de ozônio ou absorventes 

gasosos na atmosfera que poderiam absorver a radiação ultravioleta acima de 200 

nm. Apesar do CO2 absorver a maioria da radiação abaixo de 200 nm, ela é 

rapidamente atenuada na subsuperfície. Por conta disso, a superfície marciana é 

inabitável (dessecação) (Cockell, 2020). 

Radiações ionizantes de partículas energéticas solares e raios cósmicos 

galácticos são mais penetrantes, chegando a 76 mGy, o que é bem menor do que 

organismos radiorresistentes, como Deinococcus radiodurans conseguem tolerar 

(superam 5 kGy). Para uma biota subterrânea profunda, poderiam ser reparados 

danos, em um ambiente onde a água líquida estaria disponível (Cockell, 2020).  

As faixas de pH marcianas estão dentro dos limites para a vida, tendo sido 

encontrado valores ligeiramente alcalinos (pH 7,7-7,9) e tamponado com carbonato. 

Porém, não existem medições diretas de pH no solo profundo, reações de fluidos com 

solução de controle de rochas máficas e ultramáficas químicas, mas seria de esperar 

que seria como na Terra (fluidos anóxicos e alcalinos) (Cockell, 2020). 

Embora muitos ambientes na história de Marte podem ser neutros a alcalino, a 

presença de certos minerais sugere condições localmente ácidas, como jarositas e 

sulfatos de ferro. Eles sugerem um período de intemperismo ácido (pH 2-5) no 

Hesperiano, em que a atividade vulcânica teria produzido condições ácidas, que então 

resistiram aos basaltos marcianos para produzir minerais de sulfato secundário em 

rochas de baixo nível de interações com água. Os sais de sulfato também mostram 

do ciclo geoquímico de Marte ser fortemente influenciado pelo enxofre (Cockell, 2020). 



20 

   

  

Todas as trajetórias de habitabilidade marciana começam com a formação de 

Marte. Como a água condensada e o ambiente resfriado, o planeta estava em um 

ponto de ramificação na trajetória de longo prazo. Em um conjunto de trajetórias, o 

planeta é definido por sua condição de desabitado, enquanto no segundo conjunto de 

trajetórias, é definido pelo estabelecimento da vida, o que mudaria a habitabilidade 

dos ambientes (Cockell, 2020). 

É possível considerar vários ambientes e condições em que a origem da vida 

pode ter ocorrido já que não se sabe as condições exigidas para transformar químicos 

prebióticos em vida auto replicante. No momento, não é possível determinar a 

probabilidade da origem da vida em Marte ou se originou. Esses fatores significam 

que uma comunidade desabitada continua a ser uma condição plausível para a 

história do planeta na identificação das trajetórias de habitabilidade (Figura 5). Existem 

três possíveis habitabilidades marcianas (Cockell, 2020). 

Na trajetória 1, Marte pode sempre ter sido inabitável, sendo menos plausível 

para o início de Marte. À medida que as condições se deterioraram durante o período 

Hesperiano e processos foram encerrados, o número de condições para ambientes 

inabitáveis foram aumentando, como falta de água líquida e baixa atividade de água 

em salmouras extremas e acidez. O planeta poderia ter faltado um requisito 

fundamental para a vida: nitrogênio, pois caso não tivesse sido produzido em 

concentrações suficientes para a vida, seria o fator limitante. Porém, estudos do rover 

Curiosity não sugerem condições globalmente inabitáveis (Cockell, 2020). 

Outra trajetória é aquela que envolve condições habitáveis, apesar da vida 

durante a história planetária. Quando a água líquida era mais difundida (Era de Noé), 

os habitats desabitados podem ter sido mais abundantes. Supõe-se que a circulação 

da água gerou elementos dissolvidos em gases que forneceram elementos vitais, 

nutrientes e pares redox energéticos e atividade de água. À medida que as condições 

se deterioraram, os habitats se tornaram inabitáveis por causa da dessecação, 

irradiação, acidez e presença de salmouras. Assim, essa trajetória é caracterizada por 

uma abundância relativa variável de ambientes habitados e inabitáveis através do 

tempo (Cockell, 2020). 

A trajetória 3 é uma versão mais extrema da segunda, com habitats 

desabitados existindo durante o início da história marciana, mas com as condições de 



21 

   

  

deterioração levando a construção e localização desaparecendo completamente, 

tornando o planeta inabitável. Um cenário plausível seria a dessecação da superfície, 

o congelamento causando uma degradação geoquímica de disponibilidade de 

nutrientes. Também exigiria que a formação da água líquida transitória ocorresse em 

locais onde as condições o tornaria inabitável. Essa trajetória tendo Marte habitável, 

mas agora inabitável (Cockell, 2020). 

No segundo conjunto de trajetórias para Marte se tornar habitado, por uma 

origem de vida indígena ou transferida da Terra. Existem três trajetórias plausíveis. 

Nessa trajetória 4, os ambientes habitáveis, habitats desabitados e habitados contém 

vida marciana. Assim, as evidências geológicas observadas sugerem a abundância 

relativa de que esses três ambientes teriam mudado com o tempo. E com as 

condições deteriorando-se, os habitats teriam se tornado mais isolados e separados 

dos habitados, potencialmente aumentando o número de habitats desabitados 

(Cockell, 2020). 

A trajetória 5 é sobre a existência de vida no início de Marte, mas com 

condições hidrológicas deteriorando foi tornando menos eficiente. E a vida foi 

restringida a pequenos bolsões de existência que se tornaram extintos, ocorrendo a 

transição para um ambiente inabitável e desabitado. A extinção não teria impedido 

novos lugares habitáveis de se tornarem disponíveis, mas a falta de conectividade e 

água impediu a colonização (Cockell, 2020). 

Por fim, a trajetória mais extrema 6 é sobre a existência de vida no início de 

Marte também, mas com a deterioração das condições tornando as condições tão 

extremas que todos habitáveis desapareceram. Essa trajetória requer que as 

combinações das condições ambientais, químicas e físicas coloque todos os 

ambientes estejam fora da capacidade de microrganismos conhecidos. 
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Figura 5 - Trajetórias da habitabilidade de Marte. Fonte: modificada de Charles Cockell (2020). 

 

Existem outras trajetórias que poderiam ser sugeridas, mas essas seis 

principais da figura discutem o conhecimento atual da história marciana. A trajetória 

de habitabilidade tem implicações para interpretação de dados retornados de missões 

para Marte. Mas com pesquisas e missões suficientes, é possível determinar qual 

dessas trajetórias propostas o planeta Marte tomou (Cockell, 2020). 

Um ambiente análogo a Marte é um ambiente terrestre que hospeda condições 

comparáveis ao passado ou presente do planeta e que permite entender a geofísica, 

geoquímica ou potencial habitabilidade. Não existe um ambiente idêntico a Marte, mas 

alguns apresentam características úteis para seu estudo (Cockell, 2020). 

Esses ambientes têm sido usados por astrobiológicos para estudar os 

processos geológicos e investigar as interações da água e rocha, entre outros. São 

usados para investigar microrganismos e como se adaptam às condições ambientais 

extremas relevantes a Marte. Além de serem usados para testar instrumentos para 

uso de exploração planetária (Cockell, 2020).  

Alguns exemplos de ambientes análogos a Marte inclui: ambientes ácidos (ex. 

Rio Tinto na Espanha), permafrost (ex. Alto Ártico canadense e Groenlândia), regiões 

secas (ex. Vales da Antártica e Deserto do Atacama no Chile), ambientes vulcânicos 
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(ex. Islândia), cavernas (ex.  Ilha de Lanzarote na Espanha) e laboratórios 

subterrâneos (Cockell, 2020). 

Por fim, de acordo com Preston e Dartnell (2014), é possível que o planeta 

vermelho já tenha passado por três estágios climáticos principais, como mostrado na 

Figura 6.  

 

Figura 6 - A evolução geológica e climática de Marte e os análogos terrestres considerados neste 

trabalho. Fonte: modificado de Hartmann e Neukum (2001). 

 

3.5.1  Primeira Era Marciana 

 A primeira Era marciana apresentava uma superfície com água em 

abundância e temperaturas globalmente baixas (Bribring et al, 2006; Rizzo et al, 

2021). Possuía uma atmosfera mais grossa, um campo magnético global e uma 

https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
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atividade vulcânica maciça (Cockell, 2020). A superfície é caracterizada por rochas 

vulcânicas, como filossilicatos e depósitos minerais, como ferro, magnésio e 

alumínio. Ainda, ocorre um intemperismo ácido no planeta (Bribring et al, 2006; 

Cockell, 2020).  

 

3.5.2   Segunda Era marciana     

A segunda Era marciana começou quando o planeta foi se tornando cada vez 

mais frio e seco (Cockell, 2020). Apesar de isso não significar a ausência de água, a 

superfície marciana se tornou quase ou completamente congelada (Chapman, 2007; 

Cockell, 2020). O vulcanismo continuou maciço, porém com o desaparecimento do 

campo magnético global, ocorreu um aumento de aridez na superfície (Bribring et al, 

2006). 

 

3.5.3   Terceira Era marciana     

A terceira Era é caracterizada por ser extremamente árida e fria, com a 

superfície banhada de radiação solar de espectro total (Chapman, 2007; Cockell, 

2020). A água líquida é rara e transitória, com as temperaturas ainda baixas 

(Chapman, 2007). O nível de radiação é alto, assim como a presença de luz UV. O 

solo continua ácido, contendo uma fração significativa de íons perclorato (Bribring et 

al, 2006; Chapman, 2007; Cockell, 2020). 

Dessa forma, é possível perceber que Marte apresenta uma lista de 

características geológicas e ambientais extremas em sua superfície para diferentes 

eras geológicas (Guest e Chapman, 2008). Cada uma dessas eras representa 

diferentes pontos para a habitabilidade planetária, então são diferentes ambientes 

análogos terrestres dependendo da condição prevalente do planeta (Preston e 

Dartnell, 2014). Portanto, é possível atribuir diferentes ambientes análogos para cada 

um desses cenários e de suas Eras geológicas, sendo tanto o Cerrado quanto a 

Caatinga capaz de oferecer alguns desses parâmetros de interesse para a 

Astrobiologia e para Biotecnologia. 

 

https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
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4 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa que possui uma abordagem qualitativa (Allan, 2020; 

Aspers and Corte, 2019) e que centra-se na compreensão e explicação da dinâmica 

das relações de microorganismos extremófilos e o meio ambiente da Caatinga e do 

Cerrado. Com base nisso o desenvolvimento metodológico seguirá de forma descritiva 

buscando apresentar detalhamentos de fenômenos e processos que envolvem: 

Astrobiologia, ambientes extremos brasileiros e Marte.  

Dessa forma, a análise que se segue, a despeito disso, poderia ser igualmente 

realizada com outros possíveis ambientes brasileiros que tenham alguma relação com 

características análogas a Marte. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha 

com o universo de significados, motivos, valores e atitudes, correspondendo a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Esse tipo de pesquisa é fundamentado por aportes teóricos comparativos de 

ambientes extremos propostos por Rothschild e Mancinelli (2001); Preston e Dartnell 

(2014); Genuário et al. (2019); Duarte et al. (2012). A descrição sobre cada ambiente 

e os respectivos isolados dar-se-á por medio de pesquisas de levantamento 

documental e de referências bibliográficas teóricas que mostram esses aspectos em 

livros e artigos científicos publicados. O objetivo com isto é recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o assunto a respeito (Da Fonseca, 2002).  

Para a coleta de dados foi realizada uma análise de artigos tanto sobre 

Caatinga, quanto sobre Cerrado. Primeiramente, foram analisados materiais 

relacionados a Astrobiologia em revistas internacionais como, Astrobiology e 

International Journal of Astrobiology. Buscou-se nessas revistas materiais sobre 

ambientes extremos, extremófilos, biomas brasileiros e conteúdos sobre o planeta 

Marte. Posteriormente, através de busca, principalmente, pela ferramenta de busca 

Google acadêmico, procurou-se artigos, dissertações e teses relacionadas tanto à 

Astrobiologia, quanto a Biotecnologia que tivessem conteúdos de extremófilos. 

Com base nesses resultados foi, então, utilizada a metodologia de 

comparação analítica entre o conteúdo obtido sobre o Cerrado e a Caatinga, com os 
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conteúdos encontrados na literatura sobre Marte e Astrobiologia. Assim, foi possível 

traçar um quadro de condições e características que pudessem ser consideradas 

como de ambientes análogos terrestres. 

É importante destacar que a descrição dos aspectos e características do 

Cerrado e da Caatinga brasileira, além de serem relacionados à Astrobiologia e suas 

possíveis implicações, além de ser apresentados alguns conceitos relacionados às 

aplicações para biotecnologia. Assim, com base nessa estrutura de pesquisa, espera-

se recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito para 

contribuir significativamente para Astrobiologia e despertar interesse nessa área, 

ainda pouco explorada. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Cerrado 

 O Cerrado, na Figura 7, é o segundo maior bioma do Brasil, apenas menor 

que o bioma Amazônia, e cobre aproximadamente 22% do território brasileiro em 11 

estados diferentes (IBGE, 2010). Devido à alta diversidade biológica, em particular as 

espécies endêmicas, que representam aproximadamente 44% da flora (Klink e 

Machado, 2005), o Cerrado é um hotspot de biodiversidade mundial (Myers et al., 

2000). Dentre os fatores que explicam a biodiversidade no bioma, pode-se destacar 

uma forte sazonalidade climática, e disponibilidade de água, mas também apresenta 

distúrbios antrópicos, como desmatamento e queimadas (Coutinho, 1990). 

 

Figura 7 - Localização dos biomas brasileiros, destacando o bioma do Cerrado. Fonte: modificado de 

Mataveli, (2018). 

O clima predominante é tropical semiúmido, consistindo em duas estações bem 

definidas com períodos chuvosos de outubro a abril para a maior parte do Cerrado 

(Coutinho, 1990; Moreira de Araújo et al., 2012; Pivello, 2011) e, geralmente 

apresentando uma estação seca de maio a setembro durante o inverno (Kayano e 

Andreoli, 2009). A precipitação anual média varia entre 800 e 2000 mm para 90% da 

https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
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área, porém existem déficits de água durante as estações secas (Coutinho, 1990). A 

temperatura anual média é de 25°C, mas pode atingir 40°C no verão e 10°C no 

inverno. O bioma não apresenta uma fitofisionomia única, variando desde formas 

campestres a formações de florestas densas (Dias, 1992). 

Como aproximadamente 73% do cerrado está localizado entre 300 a 900 m de 

altitude, a incidência de radiação UV é alta com valores de 475 e 500 W/m² em áreas 

abertas (Kayano e Andreoli, 2009). Ocorrem períodos de estiagem, conhecidos como 

veranicos, acompanhados por calor intenso, forte insolação e baixa umidade relativa 

em estações chuvosas. O tipo de solo predominante é latossolo, apresentando uma 

baixa disponibilidade de nutrientes nativos, além de baixa capacidade catiônica, altos 

teores de matéria orgânica e regime de temperatura isohipertérmico (Belmok et al., 

2019; Genuário et al., 2019). O Cerrado ainda sofre com o pH ácido entre 4 e 5, devido 

aos altos teores de concentração de alumínio, os quais podem se tornar tóxicos 

quando solúveis no solo (Belmok et al., 2019; Duarte et al., 2012). 

 

5.1.1  Cerrado e Marte: Primeira Era marciana  

 

O ambiente do Cerrado, por conta de suas condições ambientais, fornece 

características extremas de temperatura, disponibilidade de água, radiação, pH, 

potencial redox e alto teor salino, por conta da degradação por atividades humanas e 

mudanças no uso da terra. Vale salientar que o Cerrado se assemelha a um ambiente 

da primeira Era marciana, em que, conforme Preston e Dartnell (2014), as condições 

eram frias e úmidas (Figura 8).  

https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
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Figura 8 - Comparação entre o solo marciano (Marte) e diferentes ambientes terrestres extremos no 

Brasil. Rótulo: (A), (C) e (D) Cerrado; (B) Marte. 

 

Além disso, o Cerrado possui características muito semelhantes a outros 

análogos da primeira Era marciana, como o Rio Tinto na Espanha, Quaedam Basin 

na China e Permian Opeche Shale nos Estados Unidos (Amils et al., 2007; Benison e 

Bowen, 2006; Benison et al., 1998; Fairén et al., 2010). O Rio Tinto e o Cerrado 

apresentam um alto nível de minério no solo, além de um pH ácido (Amils et al., 2007). 

O Cerrado brasileiro e Permian Opeche Shale nos Estados Unidos são considerados 

territórios ácidos, salinos e com alto teor de minérios (Benison e Bowen, 2006; Benison 

et al., 1998). Por fim, Quaedam Basin na China e o Cerrado apresentam 

características de salinidade, aridez e radiação UV (Fairén et al., 2010). 

 

5.1.2   Extremófilos isolados do Cerrado  

No Cerrado existem exemplos de microrganismos que conseguem resistir a 

condições extremas. Foram isolados nesse ambiente Actinobactérias, 

Thermobrachium e Flavobacterium sp.. 

As actinobactérias são um filo, do domínio Bactéria, e são Gram-positivas que 

apresentam crescimento filamentoso. Esses microrganismos são aeróbios, apesar de 

https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
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existirem alguns anaeróbios facultativos, e produzem grânulos. Podem ser 

encontradas em diversos ambientes, sendo essenciais na decomposição dos 

compostos orgânicos no solo. Suas enzimas são de interesse para atividades 

biotecnológicas, pois produzem uma grande variedade de compostos bioativos como 

antibióticos. É importante destacar que a maior parte dos antibióticos comercializados 

(85%) são isolados deles. Além disso, são produtores de vitaminas, enzimas, agentes 

antitumorais, imunomoduladores, antiparalíticos, antiprotozoários, antivirais e 

antimicrobianos, e também podem agir como herbicidas e inseticidas (Silva et al., 

2018). 

As actinobactérias podem ser autótrofas, heterótrofas, fototróficas ou 

quimiotróficas e se reproduzem por esporos. Conseguem sobreviver em condições de 

pH e temperatura elevados e stress hídrico, mas são mais conhecidas por serem 

halófilas (Belmok et al., 2019; Rámirez et al., 2006). 

Cepas de actinobactérias (por exemplo, Streptomyces sp.) foram isoladas com 

sucesso de solos ácidos (pH 4,5) do Cerrado para aplicações biotecnológicas (Gomes 

et al., 1999, 2001). Também outro microrganismo, uma cepa acidofílica de 

Flavobacterium sp., bactéria reconhecida por contribuir para o tratamento de esgoto, 

pode ser resistente ao alumínio 74 mM enquanto cresce a pH 3,5 (Konishi et al. 1994). 

Assim, Flavobacterium sp. têm aplicação biotecnológica, mas também implicações 

astrobiológicas (Gilichinsky et al., 2007; Liu et al., 2019). 

Apesar do gênero Flavobacterium, domínio Bacteria, ser mais conhecido por 

ser um dos principais agentes deterioradores de alimentos e patogênicos, também é 

considerada ligeiramente halófila. São bactérias Gram-negativas, em formas de 

bastonetes finos, aeróbias estritas, imóveis e produtoras de pigmentos carotenóides. 

Sua temperatura ótima é abaixo de 30°C e são encontradas numa diversidade de 

habitats, dentre eles: ambientes aquáticos e solos naturais e impactados por 

diferentes contaminantes, como no Cerrado (Silva et al., 2018). 

Outro caso é o gênero Thermobrachium, presente no domínio Bacteria, é 

anaeróbio obrigatório e termófilo, porém é moderadamente alcalofílico. São 

produtores de carboidratos de degradação da enzima hidrolítica (celulose, xilana, 

pectina, quitina e amido), produtores de hidrogênio e formadores de endósporos. 
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Ademais, Thermobrachium apresenta uma temperatura ótima de crescimento 

de 60°C, mas sendo capaz de crescer entre 37°C a 75°C, e consegue sobreviver 

numa taxa de pH entre 5,5 a 9,5 (Mesbah and Wiegel, 2005). É uma bactéria que já 

foi encontrada no solo do Cerrado (Engle et al., 1996) 

 

5.2 Caatinga 

A Caatinga na Figura 9, é o único bioma exclusivamente brasileiro e está 

localizado em sua maior parte no nordeste do país (Duarte et al., 2012). O clima é 

tropical semiárido com duas estações bem definidas sendo uma quente e seca e outra 

quente e úmida. Por conta desses longos períodos de estiagem, existe uma 

adaptação climática da biota local em razão da pouca disponibilidade de água (de 

Oliveira et al., 2012). A precipitação é baixa durante todo o ano, com a média anual 

ficando entre 500 e 750 mm (Nascimento et al., 2021). As temperaturas são elevadas, 

podendo alcançar 45°C no verão, enquanto o solo pode atingir 60°C (De Jesus e 

Santana, 2017). O bioma exibe vegetação semiárida com arbustos, árvores 

espinhosas e poucas folhas pela escassez de água (Genuário et al., 2019). 

 

https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
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Figura 9 - Caatinga brasileira localizada no Nordeste do Brasil. Fonte: modificada de Navas et al 

(2004). 

 

Devido às altas taxas de radiação e temperatura combinado com a baixa 

pluviosidade, há um déficit hídrico em quase todos os meses do ano (Dombroski et 

al., 2011). O solo tem problemas com salinidade, o qual é acelerado pela irrigação 

inadequada e processos pobres de drenagem (Schulz et al., 2016). A Caatinga ainda 

apresenta altas taxas de radiação ultravioleta (Duarte et al., 2012). Apesar de ter sido 

considerada uma região de baixa biodiversidade por vários anos, suporta um grande 

número de espécies endêmicas de animais e plantas (Genuário et al., 2019). 

5.2.1   Caatinga e Marte: Terceira e atual Era marciana 

 

Dentre os biomas brasileiros, a Caatinga é o que exibe as características mais 

similares a outros ambientes terrestres análogos muito utilizados para pesquisas em 

Astrobiologia, como o Deserto de Atacama no Chile e o Deserto do Namibe na África 

(Figura 10). Aproximadamente metade de sua paisagem já foi deteriorada por ação 

humana, causando um processo grave de desertificação dos solos.  

 

https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
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Figura 10 - Comparação entre o solo marciano (Marte) e diferentes ambientes terrestres extremos no 

Brasil e no mundo. Rótulo: (A) e (B) Caatinga brasileira; (C) Deserto Namib na África; (D) Deserto do 

Atacama no Chile e (E) Marte. 

 

A Caatinga por conta dessas características mencionadas anteriormente, pode ser 

relacionada com um ambiente semelhante a terceira e atual era de Marte, pois 

apresenta um alto nível de radiação, uma baixa disponibilidade de água e um 

ambiente hipersalino bastante árido. Assim, fatores que determinam os limites da vida 

(Clarke, 2014), como a radiação, temperatura e a salinidade chamam a atenção como 

características ambientais de grande potencial para a Astrobiologia. 

5.2.2  Extremófilos isolados da Caatinga 

 

Os limites termais são determinados por uma série de temperaturas disponíveis 

(Clarke, 2014). E no caso de temperaturas altas, organismos termófilos podem ser 

encontrados em solos quentes (Rothschild e Mancinelli, 2001). Em geral, são 

anaeróbios e enfrentam problemas por conta da temperatura na lise celular, 

desnaturação de DNA e de proteínas. Algumas estratégias de adaptação são uma 

maior rigidez da parede celular, maior quantidade de histonas e maior empacotamento 

do DNA, além do aumento no número de pontes de hidrogênio e interações 

hidrofóbicas (Gomes et al., 2007). Na Caatinga existem exemplos de microrganismos 

extremófilos, como por exemplo, dentro do domínio Archaea existe o filo das 

Crenarchaeota (Iocca, 2020; Pinilla, 2021). Vale salientar que estes microorganismos 

compreendem essencialmente termófilos e hipertermófilos, sendo um dos maiores 

filos desse domínio 

A temperatura ótima de crescimento das Crenarchaeota é entre 80°C e 100°C, 

mas podem chegar a 113°C. Várias de suas espécies também preferem viver em 

condições ácidas, podendo variar de quimiorganotróficos a quimiolitotróficos. Essas 

características incomuns da Crenarchaeota e que conseguem sobreviver atraem 

atenção pois são similares a uma Terra primária e regiões hidrotermais de Marte. 

Pode-se destacar também as aplicações biotecnológicas desses microorganismos, 

que se dão por conta de suas termoenzimas. Basicamente, as enzimas sintetizadas 

por elas possibilitam a produção de clones para a produção e enzimas desejadas, 

https://docs.google.com/document/d/1Wbkc0AVHur96GD0sFk8qkN1g6HAwQd25aR8-JUlNfHk/edit#heading=h.3rdcrjn
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podendo ser produzidas por linhagem de DNA recombinante. (Ambrósio, 2016; 

Cardoso et al., 2003; Costa, 2018). 

O gênero Bacillus são bactérias, do domínio Bacteria, com forma de 

bastonetes, Gram-positivas e obrigatoriamente ou facultativamente aeróbias. Esses 

microrganismos também já foram detectados no bioma brasileiro da Caatinga.  

Apresentam catalase positivas, produtoras de endósporos e de muitas enzimas, 

sendo algumas delas tóxicas. Esse gênero é bastante conhecido por ser resistente a 

condições ambientais adversas, tais como calor e baixo nível de umidade, apesar de 

algumas espécies conseguirem sobreviver em pH alto e altas concentrações salinas 

(Piubeli et al., 2011). Mas já foram encontradas no bioma da Caatinga no Brasil. Sua 

resistência a altas temperaturas pode chegar a 135°C, apesar de não crescer a essa 

temperatura (Rebiére, 2015). 

Staphylococcus/Estafilococos são um gênero do domínio Bacteria, 

consideradas bactérias pequenas e imóveis arranjadas em cachos, podendo ser 

classificadas como anaeróbias facultativas. No ambiente da Caatinga já foi encontrada 

a espécie Staphylococcus aureus. Este microrganismo é conhecido por ser 

encontrado em pessoas, causando infecções (Fagundes e Oliveira, 2004). Sua faixa 

de crescimento varia entre 7°C a 48°C, mas podem sobreviver em temperaturas mais 

altas. São consideradas bactérias halotolerantes, sendo isoladas além da Caatinga 

brasileira em outros ambientes hipersalinos como lagos de sal na Tunísia e Roménia 

(Maria da Conceição et al., 2011; Mesquita et al., 2017). 

Por fim, na Caatinga também é possível encontrar as Pseudomonas do domínio 

Bacteria, que são um gênero de bactérias Gram-negativas, bacilares, aeróbios, 

móveis e ubíquas. Sua espécie mais conhecida é Pseudomonas aeruginosa. Estes 

microrganismos se destacam por serem um grupo mais relacionado à resistência a 

baixas temperaturas. Esses extremófilos também podem sobreviver em ambientes 

ácidos, salinos e temperaturas mais elevadas dependendo de sua espécie. As 

pseudomonas são capazes de produzir enzimas e são importantes para a 

biorremediação contra anéis aromáticos, cádmio, cobre, cromo ou petróleo (Soares et 

al., 2017). São importantes para saúde humana e agricultura, pois algumas espécies 

degradam moléculas químicas contidas em defensivos agrícolas (Marques et al., 

2013).  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A descoberta de ambientes extremos e organismos que os habitam tornou mais 

plausível a busca de vida fora da Terra, já que é necessário entender os fatores físicos 

de sua existência para melhor avaliá-los. As pesquisas em ambientes terrestres 

análogos representam uma maneira de analisar esses possíveis ambientes 

alternativos. Embora não seja uma representação perfeita, ainda permite aprender 

sobre as condições de habitabilidade em outros lugares, como Marte. Portanto, os 

biomas brasileiros da Caatinga e do Cerrado são ambientes que deveriam ser mais 

explorados astrobiologicamente, pois apresentam características extremas que se 

assemelham a outros ambientes extraterrestres. 
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