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O s gêmeos idênticos ou univitelinos são 
chamados assim porque se desenvolveram 
a partir de uma única célula ovo ou zigoto, 

que se dividiu dando origem a dois bebês com 
características físicas iguais ao nascer. Tanto é 
assim que até mesmo o DNA deles é igual. Mas, 
veja só que curioso: apesar de serem cópia fiel 
um do outro, os gêmeos idênticos têm impressões 
digitais diferentes! 

A explicação da ciência para a formação de 
impressões digitais diferentes em todo e qualquer 
ser humano – incluindo os gêmeos – é que esta é 
uma característica que não depende do DNA. As 
impressões digitais são formadas por volta da 17a 
semana de gestação e dependem de como a pele 
em crescimento se acomoda, quando se multiplica 
nas mãos do bebê. 

Acompanhe: os cientistas perceberam que as 
células de uma camada mais interna da nossa pele, 
chamada basal, se multiplicam mais rapidamente 
do que camadas mais externas, a epiderme e 
a derme. Como as três camadas estão ligadas 
entre si, essa divisão mais rápida, da camada mais 
profunda (basal), acaba por criar uma pressão, que 
produz dobras nas camadas superiores (epiderme 
e derme). São elas as impressões digitais que você 
pode observar na ponta dos seus dedos. 

Essas dobras se distribuem de maneira 
imprevisível, o que faz com que não haja padrões 
iguais, ou seja, faz com que cada pessoa tenha 
impressões digitais diferentes, até mesmo os 
gêmeos idênticos!

As impressões digitais são chamadas 
assim porque ao tocarmos uma superfície lisa 
“carimbamos” o lugar, ou seja, deixamos uma 
marca de dedo impressa nele (confira a atividade 
Carimbo de dedo nesta edição!). Logo, as 
impressões digitais são nosso registro pessoal. 
A simples análise delas pode levar a polícia a 
descobrir o autor de um crime, por exemplo. 
Os peritos criminais sempre analisam nos 
objetos as marcas deixadas por quem os tocou, 
comparam com as de um suspeito e, muitas vezes, 
desvendam o caso por meio delas. No caso de 
um crime cometido por alguém que tivesse uma 
irmã ou irmão gêmeo, a análise das digitais não 
permitiria uma injustiça.   

Franklin David Rumjanek,
Instituto de Bioquímica Médica, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Você sabia que os morcegos 
ajudam a preservar as florestas?

P ara algumas pessoas, os morcegos são seres 
amedrontadores porque fazem lembrar 
vampiros... Você faz parte desta turma? 

Então, é hora de rever suas ideias porque os 
morcegos são animais muito interessantes! Para 
início de conversa, são os únicos mamíferos 
capazes de voar. Além disso, ajudam a manter as 
florestas vivas e saudáveis. 

Sabia que apenas três – eu disse três: 1, 2 e 
3! – entre as mais de mil espécies conhecidas 
se alimentam de sangue de aves ou de outros 
mamíferos, e evidentemente não fazem isso por 
mal, mas porque o seu organismo necessita deste 
alimento. Os demais morcegos têm cardápio 
variado, que inclui insetos, anfíbios, mamíferos 
menores e até outros morcegos. Há, ainda, os que 
comem frutas e os que se alimentam do néctar 
das flores. São justamente estes, os morcegos 
frugívoros e os nectarívoros, que desempenham 
um papel muito importante para a flora. 

No caso dos frugívoros, o organismo deles 
aproveita os nutrientes das frutas ingeridas e 

João Pedro Garcia Araujo,
Departamento de Zoologia, 
Instituto de Biologia,
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

libera, com as fezes, as sementes, que caem no 
solo da floresta e  dão origem a uma nova planta. 
Já os morcegos nectarívoros fazem a conhecida 
polinização. Enquanto se alimentam do néctar de 
determinada flor, os grãos de pólen (que são os 
gametas masculinos das plantas) se grudam em 
seu corpo e, ao pousarem em outras flores, esses 
grãos vão caindo, possibilitando a fecundação 
entre elas.

Espalhando sementes e pólen, os morcegos 
favorecem o nascimento de novas plantas e 
garantem a boa saúde da floresta. Você agora 
é capaz de ver de uma outra maneira esses 
pequenos jardineiros alados? 
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