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E mais SERES VIVOS 
GANHAM NOVA 

CLASSIFICAÇÃO APÓS 
285 ANOS

Novo sistema é baseado na Teoria da Evolução de 
Charles Darwin e se sobrepõe à classificação  

elaborada por Lineu em meados do século 18
Tainá Lourenço (Rádio USP)

15/07/2020

O universo científico criou 
uma nova forma de clas-

sificar os organismos vivos 285 
anos após a invenção do Syste-
ma Naturae pelo botânico sueco 
Carlos Lineu. A nova proposta, 
publicada nos livros PhyloCode e 
Phylonym, leva em consideração 
a Teoria da Evolução de Charles 
Darwin e foi organizada por cer-
ca de 200 especialistas.

Entre os responsáveis pela 
nova classificação, o professor 
Max Cardoso Langer, do Depar-
tamento de Biologia, da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Le-
tras de Ribeirão Preto (FFCLRP) 
da USP, explica que a modifica-
ção foi necessária porque a in-
venção de Lineu é anterior à te-
oria de Darwin e, naquela época, 
classificou os organismos pelas 
características anatômicas. Li-
neu não sabia que “os organis-
mos mudam morfologicamente 

ao longo do tempo”, mas, apesar 
disso, “o sistema de denomina-
ção permanece sendo como o 
daquela época”.

Como exemplo do motivo das 
mudanças na classificação, o 
professor cita o caso dos seres 
vivos classificados como aves 
simplesmente por possuírem 
penas. E conta que essa forma 

Carl Nilsson Linnæus, geralmente 
conhecido como Lineu, foi um botânico, 

zoólogo e médico sueco, criador da 
nomenclatura binomial e da classificação 

científica, sendo assim considerado o  
“Pai da Taxonomia Moderna”
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de definir as espécies entrou 
em contradição quando desco-
briram que alguns dinossauros 
também tiveram penas. Portan-
to, “ter penas não significa que 
a espécie faz parte de uma única 
linhagem evolutiva, porque es-
sas penas podem ter aparecido 
em vários outros momentos”, 
afirma.

Para o novo sistema, cientistas 
buscaram por linhagens evoluti-
vas dos seres para então defini-
-los. “Ao invés de definir as aves 
como os animais que têm penas, 
podemos definir, por exemplo, 
colocando todas as aves viven-
tes em uma árvore filogenética e 
descer a linha de ancestralidade 
até chegar a um único ancestral 
comum. Todas as espécies que 
descendem desse ancestral co-
mum serão chamadas aves.”

Assim, as regras propostas 
para nortear essa classificação de 
nomes para as espécies seguem a 
história evolutiva de cada uma, 
comenta Langer sobre o Phylo-

Code. Para o professor, a publi-
cação consagra um novo período 
para a nomenclatura filogenética, 
já que os conceitos propostos an-
teriormente não serão excluídos. 
“Nós vamos continuar falando 
gênero Homo e hominídeos, por 
exemplo”, mas a forma de defi-
ni-lo será descartada e “vamos 
começar do zero agora, como foi 
feito com o Systema Naturae de 
Lineu.”

A atualização foi necessária, 
pois “a maneira como os nomes 
eram dados era pré-evolutiva”. 
Segundo o professor, não havia 
sentido em classificar espécies 
que estão em constante mudan-
ça, sem levar em consideração a 
Teoria da Evolução. “Era como 
se estivéssemos, por exemplo, 
classificando cadeira, tipos de 
parafusos e televisão, coisas es-
táticas. Nós sabemos que a vida 
evolui e as espécies mudam de 
uma para a outra ao longo dos 
anos. Então, não tinha sentido 
não ter a evolução como princí-

pio básico na maneira de classifi-
car essas espécies.”

Resultado de mais de 20 anos de 
trabalho, PhyloCode e Phylonym 
são assinados pelos pesquisado-
res Kevin de Queiroz, do Museu 
Nacional de História Natural de 
Washington, e Philip Cantino, 
professor da Universidade de 
Ohio, dos EUA. Langer partici-
pou da produção do Phylonym 
como autor de alguns conceitos 
sobre dinossauros como os Di-
nosauria, Saurischia e Sauropo-
domorpha.

Não deixa de ser interessan-
te como essa proposta parte de 
uma "verdade" que está longe de 
ser demonstrada e que realmen-
te não tem como ser demonstra-
da, sendo apenas um "wishful 
thinking", ou em bom vernáculo, 
um vão devaneio...

Enquanto aguardamos pressu-
rosos as complicações que surgi-
rão, contentemo-nos por ora com 
a apreciação geral apresentada 
no vídeo que pode ser acessado

PESQUISA REVELA EM IMAGENS  
A BELEZA DA ESTRUTURA 

INTERNA DE PLANTAS CIPÓS
JORNAL DA USP 03/07/2020

Realizada pelo Instituto de 
Biociências da USP, pesqui-

sa deu origem à exposição virtual 
“Cipós: os segredos da floresta”, 
que mostra a riqueza, os detalhes 
e as diferentes estruturas deste 
tipo de planta

Estruturas internas de plan-
tas que costumamos chamar de 
cipós produzem imagens fasci-
nantes quando vistas de formas 
macroscópicas e microscópicas. 
Para mostrar a beleza dos dese-
nhos, cores e formas exclusivas 

dessas espécies, além de alertar 
para a importância da fauna e 
flora, o Instituto de Biociências 
(IB) da USP participa de uma 
exposição virtual na Linha da 
Cultura, iniciativa do Metrô de 
São Paulo para expandir a pro-
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gramação cultural para o forma-
to on-line. 

“Cipós: os segredos da floresta” 
mostra as plantas trepadeiras ou 
lianas, reconhecidas devido aos 
caules pendurados ou entrelaça-
dos entre árvores e que chegam a 
representar um quarto de todas 
as espécies em florestas tropi-
cais, fornecendo alimento para a 
fauna e passarelas suspensas por 
onde animais podem se locomo-
ver no topo das árvores.

A exposição é composta de 
vídeos e imagens artísticas na-
turais, com desenhos em forma 
de cruz, flor, pés, triângulos, cír-
culos concêntricos, entre outros 
formatos que ainda são misté-
rios a descobrir sobre sua diver-
sidade.

Confira as imagens da exposi-
ção “Cipós: os segredos da flo-
resta” de Caian Gerolamo aces-
sando

A iniciativa do IB foi uma das 
ganhadoras do 5º Edital Santan-
der/USP/FUSP de Fomento às 
Iniciativas de Cultura e Exten-
são que selecionou projetos de 
extensão universitária voltados 
para a sociedade.

A importância dos cipós na 
biodiversidade está presente no 
ciclo da água, na distribuição de 
nutrientes pelas florestas e como 
recursos naturais para os seres 
humanos. Crescendo a partir 

do solo, as plantas dessa espécie 
escalam as árvores, entre outros 
suportes, e produzem flores que 
se transformam em frutos, dan-
do origem, por exemplo, à uva, 
ao maracujá, ao guaraná e ao 
kiwi. 

Também são usados em paisa-
gismo, como no caso da trepadei-
ra de arco e o cipó-de-são-joão, 
além de servir a tratamento fito-
terápico, como no caso do gua-
co, cipó-pucá e unha-de-gato.

Imagens macroscópicas e microscópicas de vários tipos de cipós 
Foto: Reprodução/Linha da Cultura – Metrô SP

Merece observação a declaração de que “a natureza faz formas e de-
senhos”, o que fez com que Dar win (1865) chegasse a afirmar: “os cipós 
são fascinantes”!

Realmente a natureza criada por Deus revela o esplendor de Sua 
glória!

ALGUMAS VARIEDADES DE CIPÓS NA MATA

Cipós: os segredos suspensos 
da floresta

RC100-VÍDEO 13

Comentário nosso para quem 
assistir o vídeo:

https://s3.scb.org.br/links/publicacoes/RC100Q
https://s3.scb.org.br/links/publicacoes/RC100Q
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RÉPTIL BEM PRESERVADO É 
ENCONTRADO NA BARRIGA DE 

ICTIOSSAURO
FÓSSIL SUGERE QUE ICTIOSSAUROS FORAM  

MEGA-PREDADORES DO PERÍODO TRIÁSSICO
(Redação Galileu 23 de agosto, 2020 - 16h12)

O fóssil de ictiossauro foi des-
coberto em 2010 em um 

penhasco no sudoeste da China 
e, um ano depois, foi extraído e 
levado para o Museu do Geopar-
que Xingyi no distrito de Wusha. 
Os cientistas não podem afirmar 
se o animal era um predador e 
não um necrófago, mas há pis-
tas que apontam para a primeira 
opção.

O ictiossauro, um réptil mari-
nho semelhante a um golfinho 
que viveu há mais de 230 mi-
lhões de anos (sic), era provavel-
mente um mega-predador, disse 
um grupo de paleontólogos nes-
ta quinta-feira (20/8/2020).

O ictiossauro tinha cerca de 
cinco metros de comprimento. 

"A maioria dos grandes ictios-
sauros que conhecemos tinha 
dentes pouco afiados, então acre-
ditava-se que se alimentavam de 
lulas", explicou o pesquisador. 

Porém, a presença de uma pre-
sa de quatro metros, engolida 
sem cabeça nem cauda, mostra 
que ele era, sem dúvida, tão pre-
dador quanto os crocodilos, que 
também não têm dentes afiados, 
mas são capazes de capturar pre-
sas com suas poderosas mandí-
bulas.

"O conteúdo na barriga do nos-
so ictiossauro não foi marcado 
pelo ácido do estômago, então 
ele deve ter morrido logo após 
a ingestão desse alimento", ana-
lisou em um comunicado Ryo-

suke Motani, coautor do estudo 
e professor de Paleobiologia da 
Universidade da Califórnia em 
Davis, dos Estados Unidos e co-
autor da pesquisa publicada na 
revista iScience.

Encontrar conteúdos no es-
tômago de fósseis marinhos é 
algo muito raro. Por isso, pes-
quisadores estudam os dentes 
e as mandíbulas dos espécimes 
para encontrar pistas sobre a sua 
alimentação. Como os ictiossau-
ros não tinham dentes grandes 
e pontiagudos, é possível que 
eles fossem capazes de capturar 
presas da mesma forma que os 
crocodilos que conhecemos hoje 
o fazem: apostando na força de 
suas mandíbulas.

Os ictiossauros eram répteis marinhos que viviam no mar

Ryosuke Motani
Professor do Departamento de Geologia da 

Universidade da California - Davis
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O fóssil do ictiossauro foi descoberto em 2010 no sudoeste da China,
 de onde foi extraído no ano seguinte e transferido para o 

Museu do Geoparque Xingyi, no distrito de Wusha

ESQUEMA ILUSTRATIVO DA CAPACIDADE PREDADORA DO ICTIOSSAURO

No estômago da espécie, que 
era estudada há uma década, os 
restos mortais que foram encon-
trados foram identificados como 
sendo de outro réptil, o “talatos-
sauro”, que parecia uma iguana 
marinha e era quase tão grande 
quanto seu predador.

"O estudo sugere que mais ic-
tiossauros do que pensávamos 
eram mega-predadores, ou seja, 
se alimentavam de presas do ta-
manho de humanos ou maiores", 
disse Ryosuke Motani. “Não 
há sinais de apodrecimento da 
presa: se fosse um cadáver em 
decomposição, os dedos não es-
tariam mais presos ao corpo”, 
disse Motani. Além disso, a cau-
da do talatossauro foi encontra-
da a poucos metros, o que dá 
crédito à ideia de que foi mordi-
da e arrancada pelo predador. O 
ictiossauro, no entanto, prova-
velmente morreu logo após sua 
última refeição.

O local onde os fósseis foram 
encontrados já está sendo esca-
vado há 10 anos, e continuará a 
ser estudado. "Vamos ver o que 
mais encontraremos", se empol-
gou Motani.

Este é mais um caso de des-
coberta de fósseis contendo em 
seus estômagos restos de comi-
da não digeridos, que invaria-
velmente são examinados à luz 
da visão uniformista! Para um 
observador verdadeiramente 
isento de pressuposições unifor-
mistárias é evidente que esses 
achados indicam morte oca-

sionada por algum evento ca-
tastrófico que sepultou muito 
rapidamente o animal que pos-
teriormente se fossilizou e assim 
permaneceu como testemunha 
de que realmente ocorreu essa 
catástrofe! Por que razão a ca-
tástrofe do Dilúvio bíblico tem 
sido sistematicamente exorci-
zada na Paleobiologia?!

Xinpusaurus
Talatossauro

Compr.: 4 m

Guizhouichthyosaurus
Ictiossauro

Comprimento: 5 metros

1m

Dentes ideais para segurar 
e rasgar a cabeça da presa

Grande Tubarão Branco
4,6 - 6 m

Conclusão: o Guizhouichthyosaurus 
foi um megrapredador

Descoberta 2010 Xingyi, 
Guizhou China

Falta o crânio 
e a cauda

Ossos encontrados dentro 
do estômago fossilizado

Tronco engolido inteiro ou em 
várias porções grandes
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ARTISTA DESENHA 
ANIMAIS COM BASE 

APENAS EM SUA 
ESTRUTURA ÓSSEA
PARECEM DE OUTRO MUNDO!

Amanda dos Santos (Informações do IFL Science)

Os dinossauros costumam 
ser retratados sempre como 

um Tyrannosaurus rex. São ca-
beças imensas, braços magros 
e grandes mandíbulas abertas. 
Como são animais extintos, 
qualquer representação é base-
ada em esqueletos fossilizados. 
Mas será que essas representa-
ções com base em ossos fossili-
zados são assim tão confiáveis?

Reinvenção de animais 
com base apenas em sua 
estrutura óssea

O ilustrador e paleoartista C. 
M. Kosemen, de Istambul, re-
solveu testar como seriam os 
animais com base apenas em sua 

estrutura óssea. O artista contou 
ao DailyMail que teve essa ideia 
ao observar o raio-x de um cro-
codilo. Se ele é parente próximo 
do dinossauro, por que possui 
mais músculos, gordura e teci-
dos moles do que as reproduções 
do dinossauro?

Provavelmente, os primeiros 
ilustradores que representaram 
esses animais reproduziram com 
alguns erros que foram repli-
cados ao longo dos últimos 40 
anos. Então, ele criou uma série 
de ilustrações como se os ani-
mais atuais estivessem extintos e 
sem inspiração viva.

Realmente, observamos que 
eles seriam retratados de forma 

errada e, muitas vezes, terríveis. 
E era esse o objetivo do paleoar-
tista: questionar o modo como 
os dinossauros são retratados na 
atualidade.

Apenas baseado em crânios 
de elefantes, não teríamos ideia 
de que ele, na verdade, tem uma 
tromba que funciona como um 
nariz preênsil semelhante a um 
tubo de 2 metros e nem que fosse 
tão grosso e enrugado. Portanto, 
um grande problema é adivinhar 
a quantidade de tecido mole ao 
redor do osso. Por esse motivo, 
as representações podem ser ex-
tremamente magras, como a “re-
-imaginação” de um babuíno:

Desse modo, é fácil observar 
como os paleoartistas podem ter 
distorcido como dinossauros ou 
qualquer outro animal extinto 
teriam sido em sua existência.

Distorções dessas 
reconstruções

Sob o mesmo ponto de vista, a 
maneira como os Velociraptors 
foram reconstruídos por pes-
quisadores ao longo dos anos 
foi da forma tradicional em que 
dinossauros são retratados. Por 
décadas, presumiu-se que essas 

Desenho de um cisne baseado em seu esqueleto. 
Foto: C. M. Cossman. “Re-imaginação” de um babuíno
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criaturas da Era Cretácea eram 
parecidos com lagartos eretos, 
ágeis e furiosos. No entanto, os 
paleontólogos agora acreditam 
que eles eram, na verdade, mais 
semelhantes a uma ave de rapina 
terrestre com penas e plumagem 
colorida.

Outro grande engano de re-
tratação animal ocorreu com o 
esqueleto de um rinoceronte-
-lanudo. Ele foi desenterrado 
na cidade montanhosa de Que-
dlinburg, atual Alemanha, em 
meados de 1600. No século 17, 
as pessoas não tinham conheci-
mento deste animal extinto da 
Idade do Gelo, com chifres gran-
des. Além disso, eles acredita-
vam em unicórnios.

Por isso, quando o esqueleto 
chamou a atenção do cientista 
prussiano Otto von Guericke, 

ele viu o grande chifre único do 
esqueleto e achou que fosse um 
unicórnio. Por falta de boa parte 
dos ossos, sua reconstrução do 
“unicórnio” ficou incompleta.

Para saber mais sobre as “re-
-imaginações” de C. M. Kose-
men dos animais modernos, 
visite seus vídeos pelo QRcode 
RC100-SITE 1 e e particular-
mente quanto aos dinossauros, o 
QRcode RC100-VÍDEO 13.

Realmente a partir de dados 
incompletos sobre a estrutura e 
aparência de qualquer objeto, a 
sua reconstrução fica em grande 

parte dependendo da imaginação 
do artista que se propõe a tarefa 
de desenhá-lo ou esculpi-lo, daí 
o neologismo “re-imaginação”... 
Essa é a razão da discrepância 
entre as várias tentativas da sua 
representação, verdadeiramente 
“artística”.

Fica aí o recado para os in-
cautos que aceitam coimo real 
aquilo que é apresentado a partir 
da imaginação que parte, mes-
mo inconscientemente, de meros 
pressupostos aceitos como válidos 
mas que não condizem com a re-
alidade dos fatos!

Nova concepção do Velociraptor
(Imagem: Fred Wierum, Domínio Público. CC BY-SA 4.0)

O Unicórnio na Arte
Afresco de "A Virgem e o Unicórnio". Domenico Zampieri, c. 1602. 

(Palazzo Farnese, Roma)

Uma reconstrução de como os unicórnios siberianos  
podem ter se parecido. 

(Crédito: Hoy)

Pégaso - outro animal imaginário
Re-imaginação de ente da mitologia grega

Abordagem específica  
sobre dinossauros,  
por C. M. Kosemen

RC100-VÍDEO 13

Catálogo geral de  
re-imaginações de  
animais modernos,  
por C. M. Kosemen

RC100-SITE 1

https://s3.scb.org.br/links/publicacoes/RC100R
https://s3.scb.org.br/links/publicacoes/RC100S
https://s3.scb.org.br/links/publicacoes/RC100S
https://s3.scb.org.br/links/publicacoes/RC100S
https://s3.scb.org.br/links/publicacoes/RC100R
https://s3.scb.org.br/links/publicacoes/RC100R
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CAMPORI EM BARRETOS
O Parque do Peão, na cidade 

de Barretos, SP, nacional-
mente conhecido pela realiza-
ção de rodeios, recebeu entre os 
dias 08 e 20 de janeiro de 2019, a 
quinta edição do “Campori Sul-
-americano de Desbravadores”, 

com a participação de mais de 
100.000 pessoas, das quais cerca 
de 16.000 visitaram o “Creation 
Center” instalado pela SCB no 
centro do Parque. 

Este foi um evento organizado 
pela Divisão Sul-Americana da 

Igreja Adventista, especialmente 
dedicado a jovens e juvenis per-
tencentes a Clubes do tipo de Es-
coteiros (denominados Aventu-
reiros e Desbravadores) de oito 
países latin-americanos da parte 
sul da América do Sul.

Vistas aéreas do Parque do Peão

Alguns momentos na exposição da SCB

A Sociedade Criacionista Bra-
sileira esteve ali representada 
por cerca de 50 colaboradores 
seus, que participaram das ati-
vidades relativas à divulgação 
do Criacionismo, no espaço 

que foi denominado “Creation 
Center”, onde foi apresentado 
farto material didático de suas 
publicações sobre o tema ex-
posto também em kits didáti-
cos, cartazes e modelos ilustra-

tivos, e especialmente amostras 
de fósseis e réplicas em escala, 
de dinossauros, dispondo ainda 
de uma área para escavações em 
tempo real, para a busca de res-
tos fósseis.
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A SCB manifesta aqui seus 
agradecimentos aos colaborado-
res seus que vieram de diversas 
partes do país, em particular de 
seus Grupos e Núcleos do Norte 
do Paraná, para atuarem como 
monitores e expositores, cum-
primentando-os na pessoa de 

Réplica de Apatossauro  
exposta no Campori

Grupo da coordenação da SCB

Ginásio Nilson Nelson (em primeiro plano) 
e Estádio Mané Garrincha

Centro de Convenções Ulysses Guimarães

seu dinâmico Diretor Dr. Agri-
naldo Jacinto Júnior.

Particularmente, a SCB agra-
dece a participação do artista 
plástico Jonas Lima Corrêa Neto 
e sua esposa Noêmia Viana Bar-
reto Corrêa pela apresentação de 
numerosas réplicas de animais 

antediluvianos, que enriquece-
ram a exposição, chamando a 
atenção para o episódio do dilú-
vio bíblico, complementando a 
mostra do “Creation Center”.

TOGETHER
EVENTO DE MISSÕES EM BRASÍLIA

O evento foi realizado de 21 
a 24 de novembro de 2019 

em quatro ambientes - Estádio 
Mané Garrincha, Ginásio Nilson 

Nelson, Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães e locais pú-
blicos e privados de Brasília para 
a realização de ações sociais.

A Sociedade Criacionista Bra-
sileira participou desse even-
to montando um stand logo na 
entrada principal do Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, 
com a participação de seus cola-
boradores, dentre os quais o Pas-
tor Júlio Mello Soares e sua es-
posa Mohedja Galvão Soares que 
lideraram a exposição de fósseis 
que despertou grande interesse 
para os visitantes.

Além dessa exposição, pude-
ram também ser divulgadas as 
publicações da Sociedade – li-
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O ENGANO DO EVOLUCIONISMO

• Durante os últimos quase 150 anos, o Darwinismo, que rejeita o fato da 
Criação, e portanto a existência de Deus, tem feito com que muitas pes-
soas abandonem a fé ou mergulhem na dúvida. Assim, é um importante 
dever mostrar que essa teoria é um engano que se relaciona bastante 
com nossa posição religiosa. É imperativo que esse importante dever se 
manifeste como um serviço prestado a todas as pessoas. Como alguns 
de nossos leitores poderão ter a oportunidade de ler apenas um de nos-
sos livros, achamos apropriado destinar, em cada um de nossos livros, 
um capítulo especialmente dedicado a um resumo desse assunto.

• Outro ponto a ser destacado relaciona-se com o conteúdo do livro. O 
estilo sincero, simples e fluente utilizado pelo autor, garante que todas 
as pessoas, de qualquer idade, e de qualquer nível social, possam enten-

vros e revistas – e alguns de seus 
kits didáticos.

A SCB manifesta aqui seus 
agradecimentos especialmen-
te aos membros de seus Núcle-
os do Norte do Paraná Thomas 
Oehninger Ramos, Vinícius Dias 
Kümpel, Maura Eduarda Lopes 
Brandão e Rodrigo Pontes de 
Lemos, bem como a todos os de-

Vistas parciais do stand da SCB

Vista da réplica do Apatossauro exposto 
fora do Centro de Convenções 

Obra do artista plástico Jonas Lima Corrêa Neto

mais colaboradores seus que vie-
ram de diversas partes do país, 
na pessoa do Diretor de Grupos 
e Núcleos da Aociedade, o Dr. 
Agrinaldo Jacinto Júnior, a car-
go de quem ficou todo o plane-
jamento e execução, bem como 
o atendimento ao público no 
stand, que recebeu centenas de 
pessoas interessadas.

LANÇAMENTO DE 
NOVOS LIVROS

A Sociedade Criacionista Bra-
sileira publicou neste ano de 

2019 os três livros apresentados 
a seguir, que já se encontravam 

diagramados, esperando a opor-
tunidade de poderem ser im-
pressos.

O seu conteúdo geral fica bem 
definido no texto inserido nas 
suas quartas capas, como mos-
trado nas respectivas ilustrações 
apresentadas a seguir.
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der facilmente o conteúdo de seus livros. Essa 
maneira lúcida e eficaz de expor os assuntos faz 
com que os livros tornem-se possíveis de serem 
lidos de capa a capa em uma só leitura. Mesmo 
pessoas que rejeitem rigorosamente a espiritu-
alidade, são influenciadas pelos fatos apresen-
tados nesses livros, e não têm como refutar a 
veracidade de seu conteúdo.

• Este livro, e todos os outros do mesmo autor, 
podem ser lidos individualmente ou em grupos 
de estudo. A leitura em grupo, por pessoas que 
desejem melhor aproveitá-lo, será útil no sen-
tido de que cada leitor poderá trocar suas pró-
prias reflexões e comentários com os demais 
participantes.

• Além disso, a exposição e a leitura desses li-
vros será uma grande contribuição prestada à 
religião, pois eles foram escritos com a inten-
ção de somente louvar a Deus. Todos os livros 
do autor são extremamente convincentes, e 
por essa razão, para quem desejar transmitir 
conhecimentos religiosos a outras pessoas, um 
dos métodos mais efetivos é encorajá-las a ler 
esses livros.

• Nesses livros você não encontrará, como em 
alguns outros, os pontos de vista pessoais do 
autor, explicações baseadas em fontes duvido-
sas, estilos que não observam o respeito e a re-
verência para com assuntos sagrados, nem re-
latos desesperançados, que induzam dúvidas, 
ou pessimistas, que criem desvios no coração.

AS MARAVILHAS DA CRIAÇÃO

Crianças!
Alguma vez Vocês pararam para pensar:
• Como se formou o Universo?
• Como vieram à existência o Sol e a Lua?
• Onde Vocês estavam antes de nascer?
• De onde vieram a existir os mares, as árvores e os animais?
• Como surgiram do solo marrom as maravilhosas frutas coloridas de 

que tanto gostamos, como as bananas, as laranjas, os caquis e os 
morangos?

• Quem lhes deu suas variadas colorações e perfumados cheiros?
• Como as frágeis abelhas aprenderam a fazer o delicioso mel?
• Como elas conseguem fazer suas colmeias com favos tão perfeitos?
• Como surgiu o primeiro ser humano?
Neste livro Vocês irão aprender as respostas corretas para essas e outras 
muitas questões que surgem quando Vocês param um pouco para 
pensar!

AS EPÍSTOLAS CATÓLICAS DO APÓSTOLO SÃO PEDRO

A Sociedade Criacionista Brasileira tem a satisfação de lançar este 
livro sobre a vida e ensinos do apóstolo São Pedro escrito a partir do 
texto bíblico dos Evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos, de co-
mentários inspirados da escritora Ellen G. White transcritos como pano 
de fundo, e do próprio texto das duas epístolas da autoria do apóstolo. 

Com vistas a um público interessado em maior conhecimento não 
só sobre a vida, mas também da época em que o discípulo Pedro se 
torna o grande apóstolo da Igreja primitiva, foram também inseridas 
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1º ENCONTRO DOS 
NÚCLEOS E GRUPOS 

DA SCB EM  
BRASÍLIA - 2018

Aproveitando os feriados da 
Semana da Páscoa de 2018, 

foi realizado em Brasília, no 
Centro Cultural da SCB, o 1º En-

contro Nacional dos Núcleos e 
Grupos da Sociedade.

Estiveram reunidos represen-
tantes de praticamente todos 

informações de caráter histórico sobre usos e 
costumes, bem como sobre crenças do mundo 
greco-romano, paralelas ou contrárias às reve-
lações trazidas pelo então nascente Cristianis-
mo.

Nesse sentido, é recomendável também a 
leitura de outra publicação da Sociedade Cria-
cionista Brasileira, intitulada “Relato da Criação 
nas Edições Católicas da Bíblia”, agora em se-
gunda edição, com a inclusão de um “Apêndi-
ce” contendo algumas considerações achadas 
úteis para destacar a relação entre os dias da 
criação e o “Credo” apostólico que logo em seu 
início declara a crença no “Deus Pai, todo pode-
roso, Criador dos céus e da terra”. 

A leitura atenta do texto das duas Epístolas 
de São Pedro apresenta-nos o voluntarioso dis-
cípulo transformado no humilde apóstolo que 
passa a reconhecer  sua participação na nas-
cente Igreja Cristã como uma pequena pedra 
que se junta às demais para a construção do 
sólido edifício que tem como base a “pedra de 
esquina”, nosso Senhor Jesus Cristo.

Este livro é dedicado, pelo Autor das con-
siderações nele inseridas, especialmente aos 
seus numerosos amigos que professam a fé ca-
tólica apostólica romana, com o agradecimen-
to pela comunhão amigável mantida desde os 
bancos escolares até às atividades acadêmicas 
e profissionais, no decorrer de sua vida.

os Núcleos e Grupos da SCB, 
que puderam conhecer mais de 
perto as atividades desenvol-
vidas pela Sociedade e trocar 
ideias sobre suas experiências, 
partilhando problemas e solu-
ções encontradas em cada um 
de seus âmbitos nas diversas 
cidades em que se localizam, 
abrangendo vários Estados da 
Federação.

Estiveram presentes 21 repre-
sentantes de 11 Grupos e Núcle-
os da SCB, conforme especifica-
do na lista a seguir

REPRESENTANTES DOS NÚCLEOS

CE - SOBRAL GERSON PIRES DE ARAUJO

GO - GOIÂNIA RODRIGO MELLO GOMES

MA - SÃO LUIS HILTON BASTOS

SP - UNASP-EC PAULO HENRIQUE SOUZA

PE - RECIFE PETRIUS DA SILVA BELO

RS - PORTO ALEGRE
GUILHERME WEIZENMANN 

PAULA TREIN 

PR - LONDRINA

THOMAS OEHNINGER RAMOS

EDILAINE PEIXOTO MARTINS

ALEXANDRE MARCOS MARIN ROCHA

MARCELA CALIXTO



anual/2019Revista Criacionista nº 100102

www.scb.org.br

PROGRAMAÇÃO

Brasília/DF - 30/3 a 1/4/2018

1º DIA -30/03/2018 (Sexta-feira)

14h00-14h30 Filmes Criacionistas e Apresentação de cada um 
dos Presentes ao Evento SCB / Organizadores

14h30-15h00 Abertura do Encontro Presidente do Conselho Consultivo da SCB
Dr. Ruy Carlos de Camargo Vieira

15h00-16h00 Programação da SCB/DSA/GRICOM Presidente da SCB - Marcos Natal de Souza Costa

16h00-16h15 Intervalo

16h15-16h45 A SCB e suas atividades Diretor Executivo da SCB - Rui Corrêa Vieira

16h45-17h30 Sugestões de atividades e padrões da SCB para os 
Núcleos

Diretor Secretário da SCB - Hipólito Gadelha 
Remígio

17h30-18h00 Estatuto e Regimento da SCB Diretor Executivo da SCB - Rui Corrêa Vieira

18h00-18h15 Intervalo

18h15-18h30 Apresentação de Devocional Primeiro Vice-Presidente da SCB - Cezar Degraf 
Matheus

18h30-19h10 LANCHE

19h10-20h15 Apresentação dos Núcleos Existentes NUMAR, NULON, NUBLU, NUPOA, UNASPEC, e 
outros presentes

20h15-20h30 Encerramento das atividades do dia SCB / Organizadores / Participantes

2° DIA - 31/03/2018 (Sábado)

09h00-09h15 Filmes Criacionistas SCB / Organizadores

09h15-10h30 Porque sou criacionista (Abordagem para um não 
criacionista) Rodrigo Mello Gomes

10h30-10h40 Intervalo e interação entre os presentes

10h40-12h00 Culto Divino: O criacionismo no contexto do 
plano da salvação e da escatologia Pastor Gerson Pires de Araujo

12h00-14h00 ALMOÇO

14h00-14h15 Filmes Criacionistas SCB / Organizadores

14h15-15h00
Verdades na Escola e a Doutrinação Evolucionista 
- como efetuar a abordagem para não 
criacionistas

Tarcísio da Silva Vieira

REPRESENTANTES DOS NÚCLEOS

PR - LONDRINA
MOEMA RUBIA

DIEGO MARQUES SILVA

PR - MARINGÁ

AGRINALDO JACINTO DO NASCIMENTO JR

ANDERSON GRUDTNER MARTINS

EVERTON FERNANDO ALVES

KELLY GODOY

GABRIELA CRUZ

RN - NATAL DIANA MARQUES MARTINS CHACON

SC - BLUMENAU 
ALEXANDRE KRETZSCHMAR

EMERSON LUBITZ

Estiveram presentes também 
todos os membros da Diretoria 
Executiva e do Conselho Con-

sultivo da SCB e o palestrante 
convidado Dr. Tarcísio da Silva 
Vieira.

O encontro foi realizado em 
conformidade com a programa-
ção mostrada abaixo.
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PROGRAMAÇÃO

Brasília/DF - 30/3 a 1/4/2018

2° DIA - 31/03/2018 (Sábado)

15h00-15h45 Como fazer a abordagem da controvérsia Criação 
x Evolução nos meios de comunicação

Segundo Vice-Presidente da SCB - Pastor e 
Jornalista - Michelson Borges 

15h45-16h00 Intervalo

16h00-16h30 Minha experiência nas atividades criacionistas e 
inicio do NUMAR

Agrinaldo Jacinto do Nascimento Jr.  / Thomas 
Oehninger Ramos

16h30-16h45
Lançamento da Revista: "Origem em Revista" e 
projeto "Onze de Genesis - Uma herança de pai 
para filho"

Alexandre Kretzschmar 

16h45-17h00

Lançamento dos livros: "Revisitando as Origens" 
e "Teoria do Design Inteligente - Evidências 
científicas no campo das ciências biológicas e da 
saúde"

Everton Fernando Alves

17h00-17h30
Uniformização nos procedimentos relativos à 
informática (sites, e-mails, loja virtual, banco de 
dados, etc.)

Anderson Grudtner Martins

17h30-18h15 Sessão de Perguntas e Respostas SCB / Organizadores / Participantes

18h15-18h30 Apresentação de Devocional Primeiro Vice-Presidente da SCB - Cezar Degraf 
Matheus

18h30-19h15 LANCHE

19h15-20h00 Visitação ao Centro Cultural da SCB

20h00-20h30 Publicações, Minicentros Criacionistas e outros 
materiais disponíveis da SCB + lançamento livros

Diretor Executivo da SCB - Rui Corrêa Vieira + 
Diretoria da SCB

20h30-20h40 Encerramento das atividades do dia SCB / Organizadores / Participantes

3° DIA - 01/04/2018 (Domingo)

09h00-10h00 A identidade da SCB Presidente da SCB - Marcos Natal de Souza Costa

10h00-10h30 Cursos à distância, games, etc Apoio de Fábio Porto

10h30-10h40 Intervalo

10h40-11h40 Organização, Identidade e Programação das 
atividades dos Núcleos / Grupos vinculados à SCB SCB / Organizadores / Participantes

11h40-12h15 Avaliação e Encerramento do Evento SCB / Organizadores / Participantes

12h15-13h00 ALMOÇO

Seguem algumas fotos ilustra-
tivas de momentos diversos do 
Encontro, inclusive uma delas 
mostrando o pacote de publi-
cações da SCB que foram en-
tregues a cada representante de 
Núcleos e Grupos, para incenti-
var seus membros a conhecerem 
melhor o seu valioso conteúdo 
para melhor conhecimento dos 
fundamentos da controvérsia 
entre Criação e Evolução.
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 I ENCONTRO SUL-BRASILEIRO  
DE NÚCLEOS DA SCB EM  
SANTA CATARINA - 2019

Foi realizado no “CATRE” 
de Santa Catarina, de 28 a 

30 de setembro de 2018, o I En-
contro Sul-Brasileiro de Núcleos 
da SCB, com o objetivo geral de 
maior integração dos Núcleos 
entre si e com a Sede, com reuni-
ões, oficinas, atividades e outros Abertura dos Trabalhos Manifestação do Diretor Executivo da SCB
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Participantes dos vários Núcleos Sul-Brasileiros da SCB

XXV SEMINÁRIO  
“A FILOSOFIA DAS ORIGENS”

A Sociedade Criacionista Bra-
sileira realizou o seu XXV 

Seminário sobre “A Filosofia das 
Origens” de 20 a 22 de outubro 
de 2017, no Auditório da UNI-
RON, situado no “Porto Velho 
Shopping” da cidade de Porto 
Velho – RO à Avenida Rio Ma-
deira, 3288 - Bairro Flodoaldo 
Pontes Pinto, com a participação 
do seguintes conferencistas con-
vidados:

• Airton Deppman

Físico Graduado em Física 
pela Universidade de São Pau-
lo (1987), mestrado em Física 
pela Universidade de São Paulo 
(1990) e doutorado em Física 
pela Universidade de São Paulo 
(1993). Atualmente é professor 
associado do Instituto de Físi-
ca da USP. Tem experiência na 
área de Física, com ênfase em 
Propriedades de Partículas Espe-
cíficas e Ressonâncias, atuando 
principalmente nos seguintes te-
mas: Cálculos de reações nucle-

ares com os métodos de Monte 
Carlo e de Dinâmica Quântica 
Molecular, análise de dados de 
colisões em energias ultra-rela-
tivísticas, aspectos termodinâ-
micos de sistemas hadrônicos, 
ressonâncias nucleônicas, pro-
priedades nucleônicas, fissão e 
spallation.

• Hipólito Gadelha Remígio

Bacharel em Direito e em Ci-
ências Contábeis com mestrado 
em Contabilidade voltada ao 
Serviço Público; perito judicial 
da Justiça Federal do DF desde 
2001; tem ministrado cursos na 
área de direito financeiro em ór-
gãos como o Supremo Tribunal 
Federal, Procuradoria Geral da 
República, Instituto Legislativo 
Brasileiro e Tribunal de Contas 
da União. Foi professor substi-
tuto da Matéria de Auditoria e 
Direito Comercial na Universi-
dade de Brasília UnB e Conse-
lheiro Fiscal do Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo como 
representante do Ministro da 
Fazenda. É sócio fundador do 
Instituto de Perícia e Arbitragem 
de Brasília. Analista de Finan-
ças e Controle da Secretaria do 
Tesouro Nacional e desde 1993 
é Consultor de Orçamentos do 
Senado Federal. Atualmente é 
Diretor Secretário da SCB.

momentos que promovam dis-
cussões sobre temas de interesse 
comum.

A ideia básica foi possibilitar 
a elaboração de projetos e ações 
conjuntas incentivando a atua-
ção dos Núcleos de forma ampla 
e coordenada entre si, visando a 
otimização da utilização de re-
cursos tanto humanos como ma-
teriais.
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• Marcos Natal de Souza Costa

Graduado em Geologia pela 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Mestre em Ge-
ologia (Área de Geologia Econô-
mica) pela UFMG. Doutor em 
Geologia (Área de Geologia Eco-
nômica) pela Universidade Esta-
dual Paulista - UNESP. Professor 
de Geologia e Paleontologia do 
UNASP, Campus São Paulo, Co-
ordenador do Núcleo de Estudos 
das Origens do UNASP.

• Nahor Neves de Souza Jr.

Geólogo, com Doutorado em 
Geotecnia pela USP, professor de 
Geologia e Mecânica das Rochas 
na UNESP e USP, e de Ciência e 
Religião no UNASP - CII, com vá-
rias publicações didáticas, artigos 
científicos em ciência e religião e 
autor do livro "Uma Breve His-
tória da Terra". Coordenador do 
Geoscience Research Institute no 
Brasil e da publicação "Ciências 
das Origens" em parceria com a 
Sociedade Criacionista Brasileira.

• Rosângela da Silva

Possui graduação em Quími-
ca Industrial pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul 
(1996) e mestrado (2004) e dou-
torado (2008) em Química pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul na área de Quí-
mica Analítica Ambiental. Tem 
experiência na área de Quími-
ca, com ênfase em Química, 
atuando principalmente nos 
seguintes temas: combustíveis, 
emissões atmosféricas geradas 
pelos motores de combustão 
interna ciclo Otto antes e após 
sistema catalítico. Realizou 
PDEE no Instituto de Catalysis 
y Petroleoquimica em Madri, 
Espanha. Atuou como profes-
sora na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). Atualmente é profes-
sora na Universidade de Brasí-
lia (UnB).

• Tarcísio da Silva Vieira

Bacharel em Química e Bio-
logia, pela Fundação de En-
sino Superior de Rio Verde, 
com Mestrado em Química 
Orgânica pela Universidade 
de Brasília, e Doutorado pela 
Universidade Federal de Goi-
ás. Colaborador da Sociedade 
Criacionista Brasileira na edi-

ção do Manual Pedagógico do 
livro "Criação - Criacionismo 
Bíblico". Professor concursado 
no Instituto Federal de Ciência 
e Tecnologia do Tocantins.

• Wellington dos Santos Silva

Biólogo, com Mestrado em 
Genética pela UFSCAR, e Dou-
torado em Genética Humana 
pela Universidade de Brasília, 
professor na Faculdade Adven-
tista da Bahia (IAENE), com vá-
rios artigos publicados na área.

O evento contou com o pa-
trocínio do Consórcio Criacio-
nista Adventista, da Faculdade 
UNIRON – Shopping, Institu-
to Kaleo Mais Perto e da inci-
piente Sociedade Criacionista 
de Porto Velho – RO e o apoio 
da Associação Amazônia Oci-
dental, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
de Rondônia – Campus Calama 
e da Novo Tempo – O Canal da 
Esperança.

A seguir, apresenta-se a Pro-
gramação do evento com os tí-
tulos das palestras proferidas e 
outras informações pertinentes.

PROGRAMAÇÃO

Porto Velho - RO - 2017

1º DIA - 20/10/2017 (Sexta-feira)

18h00-19h30 Recepção – Filmes Criacionistas SCB / Organizadores

19h30-19h45 Abertura do Seminário
Dr. Cezar Degraf

Palestrantes / Convidados Especiais / 
Patrocinadores

19h45-20h45 Por que deixei de ser Ateu e Evolucionista Hipólito Gadelha Remígio

20h45-21h30 Discussões / Perguntas /
Sorteio de brindes / Informações SCB / Organizadores

2° DIA - 21/10/2017 (Sábado)

08h30-09h00 Filmes Criacionistas Palestrantes / Convidados Especiais / 
Patrocinadores
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PROGRAMAÇÃO

Porto Velho - RO - 2017

2° DIA - 21/10/2017 (Sábado)

09h00-09h45 A Filosofia da Ciência Airton Deppman

09h45-10h30 O Registro Fóssil e o Dilúvio Marcos Natal de Souza Costa

10h30-10h40 Intervalo e Sorteio

10h40-11h25 Epigenética, Criação e Evolução Wellington Santos Silva

11h25-12h00 Sessão de Perguntas e Respostas SCB / Organizadores

12h00-14h00 INTERVALO

14h00-14h15 Filmes Criacionistas SCB / Organizadores

14h15-15h00 O Passado Revela o Presente Nahor Neves de Souza Jr.

15h00-15h45 Impossibilidade Química 
da Origem Espontânea da Vida Rosangela da Silva

15h45-16h00 Intervalo e Sorteio

16h00-16h45 A Química da Vida Tarcísio da Silva Vieira

16h45-17h30 Sessão de Perguntas e Respostas Todos os Palestrantes presentes / Organizadores

17h30-18h10 Cursos à Distância, Mini-Centros e Informações 
sobre a SCB Fábio Porto, Hilda Valentim e Rui Corrêa Vieira

18h10-18h30 Lançamento de Publicações e Encerramento do 
Dia SCB / Organizadores

18h30 Jantar

XXVI SEMINÁRIO  
“A FILOSOFIA DAS ORIGENS"

A Sociedade Criacionista Bra-
sileira realizou seu XXVI 

Seminário sobre “A Filosofia das 
Origens” de 27 a 29 de julho de 

2018, na IASD Central da AA-
MAR, na cidade de Manaus – 
AM, com o patrocínio da IASD 
Central da AAMA, do Departa-

mento de Educação da IASD, e 
do Consórcio Criacionista Ad-
ventista, com a seguinte progra-
mação.

PROGRAMAÇÃO

Manaus - AM - 2018

1º DIA – 27/07/2018 (Sexta-feira)

18h00-19h30 Recepção – Filmes Criacionistas SCB / Organizadores

19h30-19h45 Abertura do Seminário 
Dr. Cezar Degraf

Palestrantes / Convidados Especiais / 
Patrocinadores

19h45-20h45 A Origem dos Dinossauros Marcos Natal de Souza Costa

20h45-21h30 Discussões / Perguntas / Sorteio de brindes / 
Informações SCB / Organizadores

2° DIA – 28/07/2018 (Sábado)

09h00-09h45 Modelos das Origens no Contexto da 
Controvérsia Criacionismo vs Evolucionismo Nahor Neves de Souza Junior
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PROGRAMAÇÃO

Manaus - AM - 2018

2° DIA – 28/07/2018 (Sábado)

09h45-10h30 Evidências de Planejamento nas Plantas Queila de Souza Garcia

10h30-10h40 Intervalo e Sorteio

10h40-11h25 Epigenética, Criação e Evolução Wellington Santos Silva

11h25-12h00 Sessão de Perguntas e Respostas SCB / Organizadores

12h00-14h00 Almoço  

14h00-14h15 Filmes Criacionistas SCB / Organizadores

14h15-15h00 Verdades na Escola e a Doutrinação Evolucionista Tarcísio da Silva Vieira

15h00-15h45 O Registro Fóssil e o Dilúvio Marcos Natal de Souza Costa

15h45-16h00 Intervalo e Sorteio

16h00-16h45 Modelo das Origens no Contexto da Controvérsia 
Criacionismo vs Evolucionismo Nahor Neves de Souza Jr.

16h45-18h10 Sessão de Perguntas e Respostas Todos os Palestrantes presentes / Organizadores

18h10-18h30
Lançamento de Publicações e Reunião para 
Estudo da Fundação do Núcleo de Manaus da 
SCB

SCB / Organizadores

18h30 Jantar

3° DIA – 29/07/2018 (Domingo)

08h30-09h00 Filmes Criacionistas Palestrantes / Convidados Especiais / 
Patrocinadores

09h00-09h45 A Origem das Raças Wellington dos Santos Silva

09h45-10h30 A Química da Vida Tarcísio da Silva Vieira

10h30-10h40 Intervalo e Sorteio

10h40-11h25 Sessão de Perguntas e Respostas Todos os Palestrantes presentes / Organizadores

11h25-12h00 Encerramento do Evento SCB / Organizadores

• Marcos Natal de Souza Costa

Graduado em Geologia pela 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Mestre em Ge-
ologia (Área de Geologia Eco-
nômica) pela UFMG. Doutor 
em Geologia (Área de Geologia 
Econômica) pela Universida-
de Estadual Paulista – UNESP. 
Professor de Geologia e Paleon-
tologia do UNASP, Campus São 
Paulo, Ex-Coordenador do Nú-
cleo de Estudos das Origens do 
UNASP, e atualmente é Presi-
dente da Sociedade Criacionista 
Brasileira, bem como represen-
tante da IASD na área de Cria-

cionismo para toda a América 
do Sul, e membro do GRICOM 
junto a Conferência Geral da 
IASD.

• Nahor Neves de Souza Junior

Bacharel em Geologia 
(UNESP): 1976 – 1980. Geolo-
gia do Petróleo (PETROBRÁS): 
1981. Mestre em Geotecnia 
(USP): 1982 – 1986. Doutor em 
Geotecnia (USP): 1988 – 1992. 
Atuação profissional: Geólogo 
da PETROBRÁS: 1981. Pro-
fessor e Pesquisador – RDIDP 
(UNESP): 1982 – 1990. Professor 
e Pesquisador – RDIDP (USP): 

1990 – 1995. Professor e Pesqui-
sador – RDIDP (UNASP): 1995 
– atual. Coordenador do Cur-
so de Engenharia Civil (FEIS-
-UNESP): 1987. Coordenador 
do Curso de Engenharia Civil 
(UNASP-EC): 1998 – 2008. Di-
retor da Subsede Brasileira do 
Geoscience Research Institute 
(LLU): 2007 – 2017. Professor 
de Ciência e Religião no UNASP 
– CII, com várias publicações 
didáticas, artigos científicos em 
ciência e religião e autor do livro 
“Uma Breve História da Terra” e 
da publicação “Ciências das Ori-
gens” em parceria com a Socie-
dade Criacionista Brasileira.
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• Queila de Souza Garcia

Bacharel em Ciências Bioló-
gicas pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES), com 
Mestrado e Doutorado na área 
de Ecofisiologia Vegetal pela 
UNICAMP. É professora de Fi-
siologia Vegetal na UFMG desde 
1994, e orientadora nos Progra-
mas de Pós-Graduação em Bio-
logia Vegetal e Pós-Graduação 
em Ecologia, Conservação e ma-
nejo da Vida Silvestre na UFMG. 
Graduada em Ciências Biológi-
cas pela UFES, com Mestrado e 
Doutorado na área de Biologia 

Vegetal pela UNICAMP e Pós-
-doutorado em Ecofisiologia Ve-
getal pela Universidad de Bar-
celona (Espanha). É Professora 
Titular (Fisiologia Vegetal) na 
UFMG e orientadora no Progra-
ma de Pós-Graduação em Biolo-
gia Vegetal.

• Tarcísio da Silva Vieira

Graduado em Ciências Bioló-
gicas, pela Fundação de Ensino 
Superior de Rio Verde, com Mes-
trado em Química Orgânica pela 
Universidade de Brasília, e Dou-
torado pela Universidade Federal 

de Goiás. Professor concursado 
no Instituto Federal de Ciência e 
Tecnologia do Tocantins.

• Wellington Dos Santos Silva

Biólogo, com Mestrado em Ge-
nética pela UFSCAR, e Doutora-
do em Genética Humana pela 
Universidade de Brasília, profes-
sor na Faculdade Adventista da 
Bahia (IAENE), com vários ar-
tigos publicados na área. Autor 
de vários capítulos e organizador 
do livro “Uma Introdução à His-
tória do Criacionismo Adventis-
ta no Brasil”.

Aproveitando sua presença em 
Manaus, os palestrantes tiveram 
a oportunidade de serem rece-
bidos pela Direção do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Ama-
zônia, onde puderam manter 
contato com as linhas de pesqui-
sa desenvolvidas pela instituição 
e serem acompanhados por um 
dos Diretores (Dra. Lúcia Rapp 
Pi-Daniel) em uma visita minu-
ciosa às instalações abertas ao 
público.

Palestrantes e participantes do Seminário

Palestrantes da SCB e duas Diretoras do INPA
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Equipe da SCB com duas diretoras do INPE

Passeio pelo INPE

Aquário com peixe-boi

Exposições internas
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Exposição interna

Coleção de peixes amazônicos Borboletário

A maior folha do mundoMamíferos aquáticos da Amazônia

Exposição interna, com estaque para sucuri de grande porte Término da visita



A COMPLEXIDADE DO 
FLAGELO BACTERIANO

ACASO OU PLANELAMENTO?

Grandes dificuldades apresentam-
-se para a explicação do surgimen-
to repentino da vida, sob a estrutura 
conceitual evolucionista.

Uma delas é o surgimento inexplicá-
vel de complexas estruturas flagelares 
em "simples" bactérias! !

O flagelo bacteriano é um filamento 
oco, com 20 nanômetros de espessu-
ra, composto pela proteína flagelina. 
Tem forma helicoidal com uma dobra 
à saída da membrana celular (gan-
cho), que faz com que ele fique virado 
para o exterior da célula. 

Entre o gancho e a estrutura basal 
existe uma bainha que passa através 
de anéis de proteína na membrana 
celular, que funcionam como “rola-
mentos”. 

O flagelo bacteriano é movido por 
um “motor” rotativo composto de 

proteínas, localizado no ponto da 
membrana interna onde o flagelo tem 
a sua origem, e é acionado por um flu-
xo de prótons, causado por um gra-
diente de concentrações originado 
pelo metabolismo da célula. 

O motor transporta prótons através 
da membrana, e é capaz de operar 
com 6.000 a 17.000 rpm. Com o fila-
mento, normalmente atinge apenas 
200 a 1000 rpm.

Como explicar, na estrutura concei-
tual evolucionista essas complexida-
des irredutíveis hoje estudadas em 
grande profundidade com sofistica-
dos equipamentos, que permitem ob-
ter espetaculares informações sobre a 
complexidade dos mecanismos bio-
químicos envolvidos em sua estrutu-
ra? Evidências irrefutáveis de planeja-
mento com desígnio e propósito!

Flagelo

Gancho

Anel-L

Anel-P

Anel-S
Anel-M

Anel-C

Membrana externa

Membrana 
citoplasmática 

interna
Superfície 
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FliG

FliG FliN
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motor

Rotor do motor
Membrana interna 
citoplasmática
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