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ara esta edição especial, o PETBio convidou alguns petianos egressos que participaram do corpo editorial do
Boletim PETBio UFMA enquanto fizeram parte do programa para que os mesmos relatassem suas experiências
nessa vivência e como isso contribuiu para suas formações. Abaixo você pode conferir alguns relatos:

Monique Raquel Costa Godinho
Bióloga, doutoranda em neurociências
“Ingressei [no PETBio] em 2001 e permaneci até o final do curso,
em 2005. Me interessei pela proposta do programa [...]. Eu era
responsável pela edição dos jornais durante um tempo, então, além
do conhecimento como notícia, informação, tão necessários na
jornada acadêmica- onde serviam como suporte e complemento
às mais diferentes temáticas dentro do curso- também aprendi a
editar os textos, torná-los mais objetivos e interessantes à leitura.”

Agostinho Cardoso Nascimento Pereira
Mestrado em Biodiversidade e Saúde (Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz-RJ)
“[...] ingressei no PET como colaborador em março de 2008, passando a receber bolsa em agosto de 2008.
Permaneci no PET como bolsista até 2011, e fiquei como voluntário até minha saída definitiva em agosto de
2012. [...] foi no PET que aprendi a trabalhar em grupo, apresentar seminários, receber críticas e criticar,
e o pouco que sei de escrita científica. Esta última graças ao Boletim do PET, que de início me pareceu a
atividade, com exceção das reuniões, que eu menos gostaria de realizar no programa. No entanto, com
os anos se mostrou uma das que mais me interessavam, tanto que passei a escrever textos até quando
não era minha “vez”. Dentre os vários textos que li, talvez pelo meu interesse no tema, um dos que mais
me chamou atenção foi publicado na edição n° 16, de junho de 2011, por Andréia Figueiredo, como o
título “Evolução: Seleção ou Eliminação Natural”. Que mais tarde, por sinal, veio a ser o tema de sua
monografia, mostrando quanto o Boletim do PET pode influenciar na vida acadêmica dos alunos. [...]
não tenho dúvidas que graças ao Boletim do PET adquiri um gosto pela escrita que jamais pensei que
teria. Por isso, considero a experiência adquirida escrevendo para o Boletim como fundamental durante a
escrita da minha monografia e também da minha dissertação. Com o Boletim tive o primeiro contato com
sugestões de outros em meus textos, algo com o qual eu não estava acostumado, assim como também pude
dar sugestões em textos de outros (mesmo que nunca tenha participado da comissão). Provavelmente, sem
o Boletim e o próprio PET-Bio, os percalços da minha vida acadêmica seriam bem mais difíceis de lidar.
Portanto, só tenho a agradecer pelo tempo em que servi ao PET e ao Boletim.

Ananda Regina Pereira Martins
Doutoranda no programa Neotropical Environments (McGill University e Smithsonian Tropical Research Institute)

AGRADECIMENTOS
Agradecemos aos petianos egressos Agostinho Nascimento, Ananda Martins, Kauê Nicolas
Dias, Marco Antônio Ferreira, Monique Godinho e Rafael Lima por terem aceitado participar
desta edição do Boletim.

Na capa
Dimetrodon
Por
fel05.deviantart.com

“Eu ingressei no PET no segundo semestre de 2007 como colaboradora, em 2008 como bolsista e permaneci até
2011 (de 2010 a 2011 como voluntária). Existem vários textos que despertaram muito o meu interesse. Um em
especial foi sobre a importância da taxonomia. Não me recordo exatamente o título do texto, mas tratava sobre o
perigo do mau uso da taxonomia em trabalhos de ecologia e evolução e de como isso poderia alterar drasticamente
os resultados. [...] Eu procuro acompanhar o Boletim do PET como uma forma de me atualizar sobre diferentes
assuntos. Quando você opta por permanecer na vida acadêmica e ingressa em programas de pós graduação acaba
se especializando muito e lendo somente sobre assuntos específicos da sua área. Eu vejo o Boletim como uma forma
de me manter atualizada sobre temas importantes dentro da ciência, além de ser uma maneira de inspirar novas
ideias para projetos. Eu, particularmente, tenho a ideia de criar um blog onde compartilharei textos, ideias, projetos
e fotos, voltados para a área de biologia e penso que o formato do Boletim PETBio pode me dar boas ideias para
colocar em prática este projeto.”
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ARTIGO

A conquista de um novo ambiente: as
plantas invadem a terra

A
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José de Ribamar Miranda da Silva Pereira Ingressou no curso de
Ciências Biológicas da UFMA (modalidade Licenciatura) no segundo semestre
de 2013 e entrou para o PETBio em setembro de 2014. É o atual representante
discente no CLAA – UFMA. Atualmente é estagiário no
Laboratório de Ecologia Animal, onde desenvolve
pesquisas com ecologia reprodutiva de ciconiformes
sob a orientação do Profª Drª Carlos Martinez Ruiz.
Suas áreas de interesse são Entomologia, Zoologia e
Docência.

conquista do ambiente terrestre pelas plantas, conhecidas como embriófitas (Embryophyta),
foi fundamental para a existência da vida na Terra como a conhecemos. A sua evolução
proporcionou a transição da vida aquática para a terrestre e a configuração de todo um
“Reino”, o Reino Plantae, responsável pela maioria da cobertura do solo, biomassa e toda
uma biodiversidade de fototróficos oxigênicos (TAYLOR; TAYLOR; KRINGS, 2009). Essa
evolução decorreu em vários níveis de complexidade dentre as plantas terrestres, briófitas e samambaias, até
as plantas mais complexas , como gimnospermas e angiospermas atuais, mostrando um significativo sucesso
na conquista desse novo ambiente.
As evidências preambulares para o aparecimento das primeiras plantas terrestres datam do Ordoviciano,
cerca de 450 milhões de anos atrás, na forma de esporos fósseis (WELLMAN; OSTERLOFF; MOHIUDDIN,
2003). Existem evidências de que estas começaram a se diversificar no Siluriano a cerca de 430 milhões de
anos atrás e os resultados dessa diversificação são notórios no início do Devoniano, em assembleias de fósseis
formadas em águas termais vulcânicas, que preservaram várias espécies de plantas desta época com ricos
detalhes petrificados (DELWICHE; COOPER, 2015). No Devoniano já era possível encontrar muitas das
características atuais das plantas terrestres, como folhas e raízes. Neste período já existiam plantas primitivas
que possuíam tecidos bem formados e além disso, poderiam ser encontradas florestas com árvores altas,
portanto, é notório que os mecanismos provedores das inovações evolutivas continuaram ao longo das eras
se perpetuando até os dias atuais.
As plantas terrestres provavelmente evoluíram a partir de um grupo ancestral de algas verdes (RAVEN;
EDWARDS, 2001). As carófitas (Charophyta) destacam-se como o grupo vivo mais próximo das plantas
terrestres, de uma forma mais precisa, as algas da ordem Charales, que são exclusivamente de água doce.
Charales é um grupo dentro das carófitas que constituem uma das duas grandes linhagens de algas verdes, a
outra sendo as Clorófitas.

>>
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que auxiliam a deposição de celulose durante a divisão celular quando
é necessária a formação de uma nova parede celular. Ademais, como as
plantas terrestres, Coleochaetales e as Charales são oogâmicas, ou seja,
o gameta feminino é maior que o gameta masculino e imóvel, também
seus anterozóides são extremamente parecidos com os das briófitas. Um
membro extinto das carofíceas provavelmente deu origem às plantas
que conhecemos hoje e este compartilhava de muitos aspectos com os
membros das ordens Coleochaetales e Charales (RAVEN; EICHHORN;
EVERT, 2007).
Charales é a ordem de algas da divisão das Charophytas que se
acredita ser o parente mais próximo das embriófitas. Esta ordem possui
aproximadamente 250 espécies atuais, são aquáticas de água doce e
algumas vezes encontradas em águas salobras. São vistas habitualmente
em águas paradas, claras e apoiadas por rizóides. Caracterizam-se por
serem colonizadoras pioneiras e efêmeras, podendo ser encontradas em
águas com baixo nível de nutrientes e desse modo não resistem a altos
níveis de eutrofização da água. (WHITTON; JOHN; BROOK, 2002).
A maioria destas plantas possui parede celular fortemente calcificada.
A calcificação de algumas estruturas tornou possível um bom registro
fóssil, anterior ao siluriano tardio, há cerca de 410 milhões de anos
(RAVEN; EICHHORN; EVERT, 2007).
O habitat das ancestrais das Charophyta foi provavelmente de
água doce, embora alguns indivíduos desse grupo se adaptaram para
ambientes de água salobra, básicos e semi-terrestres. Porém, a ocupação
de habitats com alternância entre úmido e seco requer estratégias de
dormência, tolerância à dessecação, ou mecanismos para resistir à
mesma que permita sobreviver durante os períodos de seca. Desta
forma, pode-se inferir que as plantas ocupam um determinado habitat
de acordo com um gradiente hídrico que é determinado pela sua
Algas Verdes e Embriófitas
capacidade de se manter hidratada sob a pressão de diferentes níveis
de dessecação. Com isso, é possível presumir que os ancestrais das
Não se sabe ao certo como as primeiras plantas terrestres embriófitas provavelmente adquiriram adaptações que os permitiram
surgiram, no entanto, acredita-se que um grupo de algas denominadas deslocar-se para o ambiente com o nível mais seco do gradiente hídrico,
carófitas foi o responsável por esse surgimento (PALMER; SOLTIS; a terra firme (DELWICHE; COOPER, 2015).
CHASE, 2004). Os indivíduos desse grupo apresentavam características
morfológicas bem diversas, permitindo a sobrevivência em áreas
A transição água – terra
pantanosas sujeitas a períodos de inundação e seca em alternância
(RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). Estas características são
Para entender a evolução desses organismos aquáticos para
encontradas em algumas algas contemporâneas que vivem em água doce terrestres, é importante lembrar que algumas demandas foram
e resistem a grandes períodos de seca devido à presença de estruturas fundamentais para vencer grandes diferenças nas características dois
adaptativas a esses transtornos. Desse modo é fundamental conhecer a ambientes (DELWICHE; COOPER, 2015). No ambiente aquático os
biologia dos possíveis ancestrais das plantas terrestres, as algas verdes.
organismos são sustentados pela água, não há riscos de desidratação,
As algas verdes abrangem cerca de 17.000 espécies que o oxigênio é dissolvido na água, a temperatura mantém-se estável e
se diversificam em estruturas e ciclo de vida (RAVEN; EVERT; os gametas dos indivíduos flutuam até encontrar o outro gameta. Já
EICHHORN, 2007). A maioria destes indivíduos são aquáticos, porém, na terra os organismos necessitam de sustentação própria, o ambiente
podem ser encontrados em diversos hábitats, incluindo a superfície possui grandes riscos de desidratação, o oxigênio está dissolvido no ar,
da neve, troncos de árvores, no solo e associadas a outro organismos, a temperatura está sujeita a grandes variações, os gametas precisam de
como os fungos que constituem os liquens, protozoários de água doce, proteção para não dissecar e entre outras adversidades (DELAUX et
celenterados e esponjas. As clorofíceas, que são umas classes de algas al., 2012)
verdes, possuem algumas semelhanças importantes com as plantas.
Algumas das adaptações fundamentais são bioquímicas e
Estas possuem clorofila a e b e amido como fonte de reserva dentro dos envolvem a fotossíntese, isto se deve ao aumento das concentrações de
plastídios; este polissacarídeo é produzido apenas pelos grupos das algas CO2 no ar. A concentração de gás carbônico na água é normalmente
verdes e das plantas (RAVEN; EICHHORN; EVERT, 2007. BURROWS, inferior a 2% da sua concentração na atmosfera (NOBEL, 1999). A
1991). Além disso, algumas algas verdes apresentam parede celular maior concentração de CO2 acelera a fotossíntese, o que aumenta a
rígida, constituída por celulose, hemiceluloses e outras substâncias concentração intracelular de oxigênio nos organismos, correspondendo
pécticas. Também existe uma forte semelhança das microestruturas ao aumento da fotorrespiração e formação de espécies ativas de oxigênio
reprodutivas de algas verdes com as dos anterozóides das plantas que são energeticamente mais reativas que o oxigênio molecular, ou
seja, são compostos que possuem fácil reação com outras substâncias
terrestres (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007).
Na classificação das algas verdes existem duas ordens dentro (DELWICHE; COOPER, 2015). Outra consequência relacionada ao
da classe das Carofíceas (que mais se assemelham as Embriófitas), as ambiente terrestre é a Photodamage – lesão aos tecidos decorrente
Coleochaetales e as Charales que possuem as maiores semelhanças da exposição à luz – isto é exacerbado pela maior exposição à luz
com as plantas quanto aos detalhes na divisão celular e na reprodução ultravioleta que é maior na terra do que na água (MABERLY, 2014).
Uma importante condição prévia geobiológica para a conquista
sexuada (RAVEN; EICHHORN; EVERT, 2007). Essas ordens, assim
como as plantas, possuem uma estrutura que se forma na divisão celular do ambiente terrestre pelas plantas foi a formação da camada de ozônio,
vegetal, chamada de fragmoplasto. Este é uma camada de microtúbulos pois esta reduziu a radiação da luz ultravioleta na superfície terrestre,
Boletim PETBio UFMA / nº 38 / Dezembro de 2016

mas esta camada de ozônio poderia se desenvolver apenas depois que
a fotossíntese aeróbica tivesse convertido a atmosfera da Terra em
uma atmosfera oxidante (BERKNER; MARSHALL, 1965). Todavia, a
importância da camada de ozônio é questionada (COCKEL; RAVEN,
2007). Uma possível característica fundamental, adquirida pelas
plantas terrestres foi a capacidade de formar associações simbióticas
com fungos, o que permitiu o desempenho de uma atribuição
importantíssima na aquisição de nutrientes e absorção de água. Apesar
de esta associação ser observada principalmente em plantas vasculares
(FIELD. et al, 2015). Tal característica é bem evidente no registro fóssil
(KENRICK,; STRULLU-DERRIEN, 2014). Estas possíveis associações
com fungos coincidem com a data logo após a transição para o ambiente
terrestre e ainda não existem evidências claras que indiquem que as
mesmas ocorriam em algas verdes (KNACK. et al, 2015).
O desenvolvimento de um sistema hidráulico também
foi fundamental para o sucesso na transição da água para a terra,
possibilitando que as plantas mantivessem trocas rápidas de gases
quando necessário, principalmente em ambientes com risco de
desidratação. A eficiência desse sistema permite que as trocas gasosas
com atmosfera ocorram sem a perda de água, mesmo quando a
pressão parcial de água na atmosfera for inferior. As
primeiras plantas terrestres se assemelhavam as
briófitas atuais e provavelmente viviam próximas
ao solo em habitats úmidos, mas logo houve
uma proliferação das células especializadas
para o transporte de água, permitindo
o surgimento de tecidos vasculares
bem desenvolvidos nos períodos
subsequentes (KENRICK; CRANE,
1991. REMY; GENSEL; HASS, 1993). O
sistema hidráulico das embriófitas atuais
é constituído por poros denominados
estômatos, que regulam as trocas gasosas;
uma cutícula, que é um revestimento
impermeável e que controla a perda
d’água para a atmosfera; uma rede de vasos
condutores chamada de Xilema para distribuição
de água; e um complexo de raízes para a extração de
água do solo. O sistema de distribuição de água permitiu
que as plantas alcançassem tamanhos corporais grandes, o que é uma
de suas mais importantes propriedades estruturais.
Fora as adaptações bioquímicas e estruturais, as plantas
terrestres passaram por mudanças radicais na sua história de vida a
fim de colonizar o ambiente terrestre. As plantas terrestres podem ser
chamadas de embriófitos devido a sua história de vida, que envolve a
alternância de gerações entre gametófitos (haploides) e esporófitos
(diploides). Esta alternância de gerações permitiu a independências
da água para a reprodução desses indivíduos, tendo em vista que todas
as fases de desenvolvimento consistem em células haploides, exceto o
zigoto que é diploide. Dessa forma, após a fertilização do zigoto muitas
vezes ele entra em fase de dormência, sobrevivendo a diversas condições
de inverno e seca, porém quando a primeira célula germina, a primeira
divisão é sempre meiose, retomando a condição haploide (RAVEN;
EVERT; EICHHORN, 2007).

“ possíveis

sua importância nas comunidades ecológicas ao longo das eras.
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As Carófitas representam a maior parte da diversidade de algas verdes
sendo encontradas em água doce, como também em ambientes
marinhos (DELAUX et al., 2012). Um fator importante é que o habitat
do ancestral das carófitas era dulcícola, isso fornece indícios de que o
ancestral comum das plantas terrestres se encontrava também nesse
ambiente, logo podemos inferir que as embriófitas (plantas terrestres)
atuais vieram da água doce, diferente do que se pensava, que as mesmas
seriam oriundas do ambiente marinho (DELWICHE; COOPER, 2015).
A transição evolutiva sofrida por uma linhagem de algas verdes
carófitas permitiu que estas desenvolvessem algumas estratégias como
a presença de cutículas, estômatos e raízes, viabilizando que estas
permanecessem hidratadas e se reproduzissem em contato com a
atmosfera, evidentemente acessando água do solo encharcado através
de raízes primitivas. Com isso, esses organismos alcançaram o CO2
atmosférico e luz solar direta, sem a proteção da água. As carófitas se
diversificaram alcançando o ambiente terrestre através das embriófitas
que possuem importantíssima contribuição para a captura de carbono
presente na atmosfera, além de constituir base para a agricultura,
fonte de madeira, papel, algodão, linho, entre outras fibras vegetais,
fornece uma diversidade de metabólitos fundamentais para a produção
de produtos farmacêuticos e para a indústria em geral (RAVEN;
EVERT; EICHHORN, 2007). As plantas são fonte primária de carvão,
componentes orgânicos do solo e constituem o maior reservatório
de carbono da Terra (STOCKMANN, et al, 2013). Deste modo, o
surgimento da flora terrestre é um grande marco na história da vida na
Terra e as carófitas podem apresentar valiosas informações de como este
processo se deu ao longo de milhões de anos (DELWICHE; COOPER,
2015).

associações
com fungos coincidem com
a data logo após a transição
para o ambiente terrestre”

Conclusão
Todas estas adaptações permitiram o sucesso que as plantas
obtiveram na colonização do ambiente terrestre. Elas constituíram
e dominaram vários ecossistemas terrestres. As paisagens terrestres
foram modificadas ao longo de sua evolução. A colonização da terra
pelos animais também influenciou a evolução das plantas, assim como
o contrário. O surgimento da herbivoria possibilitou a seleção de
novas características, assim como as relações mutualísticas benéficas
contribuíram para o avanço e domínio das angiospermas no Cretáceo e
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A ascensão dos Tetrápodes:
o caminhar dos peixes

A
Imagem: Visual Hunt

Mairla Santos Colins ingressou no curso de Ciências Biológicas no primeiro semestre
de 2013. É integrande do grupo PET desde setembro de 2014, sendo bolsista desde 2015. Já
desenvolveu pesquisas com insetos vetores e insetos da ordem Lepidoptera (mariposas, borboletas
e traças), focando nas borboletas, com viés ecológico e taxonômico. Atualmente é estagiária do
Grupo de Pesquisas em Diversidade e Ecologia Microbiana, sob orientação do Prof. Dr. Juliano
dos Santos, onde também desenvolve pesquisas que envolvem a ecologia e
a
diversidade de fungos endofíticos. Suas áreas de interesse são Ecologia,
Taxonomia, Microbiologia, Entomologia e Biotecnologia.
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ideia de que, em um determinado momento na história evolutiva da Terra, criaturas aquáticas
se aventuraram, deixaram a água e caminharam para o ambiente terrestre é bastante comum
entre o público geral. Tal ideia é geralmente sustentada por diversos veículos de comunicação,
como desenhos animados e até mesmo livros didáticos, caracterizando a evolução de
animais pré-históricos (CLACK, 2009). No entanto, essa compreensão refletia as concepções
sobre o assunto apresentadas no início do século XX, somado a isso, na maioria das vezes os detalhes sobre
a transição “peixes-tetrápodes” eram vagos e mal interpretados, o que contribuiu para a deturpação dos
dados científicos. Os primeiros representantes dos tetrápodes são datados do período Devoniano, conhecido
como “a era dos peixes”, e até então, o Ichthyostega era considerado o representante mais conhecido do
grupo, encontrado em meados de 1930, na Groelândia (JANIS; FRAMER, 1999; CLACK, 2002). Porém,
novos materiais fósseis de outros tetrápodes foram encontrados em variados sítios arqueológicos presentes
em diferentes continentes do mundo. Nos últimos 15 anos, novas informações sobre a origem do grupo
Tetrapoda surgiram, expandindo e mudando algumas concepções sobre a origem do grupo, e a descoberta de
novos registros fósseis trouxe novas evidências que puderam contribuir para hipóteses plausíveis (POUGH;
HEISER; JANIS, 2008; CLACK, 2009). As análises dos novos fósseis encontrados focaram em traços derivados
nos espécimes, e com tal perspectiva percebeu-se uma sequência na qual as características foram adquiridas.
Assim, observou-se que o intervalo preexistente entre peixes e tetrápodes diminuiu significativamente,
acentuando um grande detalhe: a semelhança dos primeiros tetrápodes com os peixes (POUGH; HEISER;
JANIS, 2008). Dessa forma, esses dados deram base para hipóteses sobre a transição da vida aquática para a
vida terrestre do grupo Tetrapoda, em outras palavras, a “transição peixes-tetrápodes”.

>>
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O esqueleto das nadadeiras desse espécime provavelmente forneceu os outros, os pesquisadores puderam inferir que a construção conjunta
uma linha de base para evolução dos membros, pois possuía úmero, desses ossos antecipa o pulso de um tetrápode, que poderia ter sido
rádio e cúbito substanciais, ossos responsáveis pela formação dos utilizado para suporte da extremidade frontal do corpo. Não se sabe
membros superiores em muitos vertebrados. Esse gênero é pertencente se esse movimento foi realizado dentro ou fora da água, mas, de todo
à família Tristichopteridae, e não é o membro mais primitivo dentro modo, as nadadeiras do Tiktaalik poderia ser, certamente, um precursor
dessa família, tornando necessários estudos que confirmem a de um membro de suporte (SHUBIN et al. 2006).
característica citada como uma transição na evolução do grupo, ou que
O Tiktaalik é preservado praticamente completo, em três
o Eusthenopteron desenvolveu essa característica paralelamente com os dimensões, e apesar de ser um sarcopterígeo, pois ainda retêm os
outros tetrápodes (WESTOLL, 1938; CLACK et al. 2009).
raios na nadadeira, possui várias características típicas dos tetrápodes,
No mesmo depósito fossilífero que o Eusthenopteron foi sendo assim, considerada uma espécie de transição entre os peixes e
encontrado, as partes de um crânio de um peixe foram descobertas, os tetrápodes (DAESCHLERET et al. 2006). O Tiktaalik, o Elpistostege,
revelando-se um achado intrigante como um grande quebra-cabeça. o Panderichthys e o Eusthenopteron possuem a maxila inferior e a
Denominado de Elpistostege, esse peixe foi peça-chave juntamente com disposição dos dentes nessa maxila bastante semelhantes, implicando que
outros achados fósseis, sendo o primeiro o Panderichthys. Esses dois a forma de alimentação entre esses peixes eram similares, diferindo dos
gêneros são pertencentes à família Elpistostegidae, e demonstravam tetrápodes, que sugere-se que por conta da diferenciação da mandíbula
uma morfologia mais semelhante aos tetrápodes. O padrão corporal e na dentição divergiram da alimentação dos peixes e diversificaram em
e a cabeça desses peixes eram achatados de maneira
diferentes nichos (AHLBERG; CLACK, 1998).
dorsoventral; seus focinhos eram alongados; o úmero
A partir dessa análise, um dos primeiros fósseis de
e a cintura escapular eram maiores, sugerindo que
tetrápode reconhecido foi o de Elginerpeton, datado no
esses animais podiam ter áreas maiores para
início do Devoniano Superior, a partir de ossos da
Um achado fóssil no
fixação muscular; houve perda das nadadeiras
mandíbula e do crânio, sendo considerado o animal
Canadá tem sido o grande
dorsal e anal, e a redução significativa da
mais antigo a ter membros (AHLBERG, 1995). Outro
protagonista da transição
nadadeira caudal; fenda espiracular maior; e
tetrápode devoniano foi reconhecido a partir do
por fim, os olhos desses peixes eram inseridos “peixes a tetrápodes”, este é o maxilar inferior, o Ventastega, e a partir do próximo
no topo da cabeça. Tais condições os tornavam
espécime encontrado, o Acanthostega, infere-se que
Tiktaalik
muito semelhantes aos primeiros tetrápodes em
havia a presença de dígitos nos membros de Ventastega,
comparação ao Eusthenopteron (VOROBYEVA,
intermediando o Tiktaalik e o Acanthostega, pois as
2000; BRAZEAU; AHLBERG, 2006; BOISVERT et al.
alterações entre os peixes e Acanthostega foram consideradas
2008).
súbitas (AHLBERG, et al. 2008). Em Acanthostega, as mudanças nos
Na última década, um achado fóssil no Canadá tem sido o ossos da caixa craniana e orelha, por exemplo, foram rápidas em relação
grande protagonista da transição “peixes-tetrápodes”, este é o Tiktaalik. as mudanças graduais em Ventastega.
Pesquisadores da Universidade de Chicago, Harvard e da Academia
A visão sobre os tetrápodes primitivos foi mudada após as
de Ciências Naturais na Pensilvânia, encontraram em suas buscas descobertas de novos espécimes de Acanthostega e Ichtyostega. Esses
após vários anos um exemplar desse peixe, altamente conservado, em fósseis demonstraram que, além de apresentar polidactilia, Acanthostega
uma ilha do Canadá (CLACK, 2009). Essa espécie possui algumas mesclava características especializadas para ambientes aquáticos e
características semelhantes ao Panderichthys e Elpistostege, porém, terrestres; e que Ichtyostega possuía inúmeras especializações para o
ainda mais típicas dos tetrápodes. A cintura escapular do Tiktaalik não ambiente aquático, como um órgão auditivo altamente especializado,
era mais acoplada à cabeça, como nos demais peixes, assim como os e modificações para excursões terrestres, como a conformação do seu
ossos operculares eram ausentes, permitindo uma maior flexibilidade esqueleto pós-craniano, com a coluna vertebral diferenciada em três
do corpo. A cabeça, o focinho e os olhos eram ainda maiores, destacando partes com mobilidade na porção lombar (JARVIK, 1996; CLACK,
que, com a maior flexibilidade, a cabeça poderia ser sido levantada e 2003, 2009).
abaixada mais facilmente nesse tipo de peixe (DAESCHLERET et al.
O terceiro tetrápode devoniano veio da Rússia, o Tulerpeton,
2009). Quanto ao esqueleto da barbatana desse espécime, ao serem dono de um esqueleto parcialmente articulado, membros mais
retirados da rocha onde foram encontrados e manipulados uns contra preservados com seis dedos e ossos mais longos (Figura.2) (LEBEDEV,

ARTIGO

presentes em todos os vertebrados mandibulados (CLACK, 2009).
Apesar da primeira aparição do grupo Tetrapoda ser datada
no Devoniano, o Carbonífero foi o grande cenário da diversificação
das linhagens tetrápodes (SMITHSON et al. 2012). Tradicionalmente,
o grupo é dividido em duas linhagens de acordo com a posição da
calota craniana em relação à porção caudal do crânio, sendo esses os
batracomorfos e os reptilomorfos. Os batracomorfos inclui o grupo
considerado mais antigo e duradouro entre os tetrápodes não amniotas
primitivos e extintos, os Temnospondyli, do qual alguns anfíbios atuais
podem ter sido derivados de animais desse grupo. Já os reptiliomorfos
abrangem uma grande gama de animais, tanto anamniotas quanto
amniotas. Esses animais apresentavam modificações no esqueleto e na
mandíbula, sugerindo uma diferença na dieta dos mesmos e que esses
animais alimentavam-se de invertebrados terrestres (POUGH; HEISER;
JANIS, 2008; CLACK et al. 2009).
Embora as linhagens sejam categorizadas por tais nomenclaturas,
geralmente o grupo dos vertebrados tetrápodes atuais é conhecido pela
divisão entre os anamniotas, animais desprovidos da membrana âmnio
no desenvolvimento embrionário, e amniotas, animais que possuem
tal membrana como anexo embrionário. A diversidade dos tetrápodes
anamniotas diminuiu significativamente durante o Permiano e
Triássico, a ponto que no início do Cenozoico os únicos representantes
eram da atual linhagem dos anfíbios: sapos, salamandras e cecílias. Já
os amniotas foram dominantes desde a Era Paleozoica, apresentando
diferentes formas de locomoção, dieta e com intensa radiação terrestre
em habitats já ocupados por anamniotas. Além disso, a maioria dos
tetrápodes viventes pertence ao grupo Amniota, sendo divididas em
duas linhagens a partir do registro fóssil, os Synapsidas (mamíferos) e
os Sauropsidas (tartarugas, tuataras, lagartos, serpentes, crocodilianos e
aves) (POUGH; HEISER; JANIS, 2008).
Dentre as características que auxiliaram para o sucesso dos
Amniota, sem dúvidas o maior destaque é a particularidade que dá
nome ao grupo, a presença de âmnio. O ovo amniótico possui uma
camada calcária porosa que além de proteger, possibilita a troca gasosa
do ovo com o ambiente através das membranas extra-embrionárias,
âmnio, cório e alantoide, e diminui potencialmente a dependência da
água. Além disso, o ovo Amniota também é significativamente maior
que o ovo anamniota, gerando filhotes maiores, que em consequência,
originam adultos maiores. Esse tipo de ovo é característico das tartarugas,
lagartos e seus parentes, aves e monotremados (mamíferos ovíparos),
já os mamíferos placentários possuem membranas embrionárias
homólogas a certas membranas presentes no ovo amniótico (POUGH;
HEISER; JANIS, 2008).
Os tetrápodes são visivelmente aparentados aos peixes
sarcopterígeos, ou peixes de nadadeiras lobadas (barbatanas com
ossos), atualmente representados pelos peixes pulmonados e os
celacantos. Por um tempo, o celacanto foi considerado como um forte
candidato a ancestral tetrápode, porém, a maioria dos cientistas defende
que os peixes pulmonados são mais proximamente relacionados aos
tetrápodes, pois o celacanto possui inúmeras características primitivas
e especializações próprias. Além disso, estudos genômicos afirmam que
os genes dos celacantos estão evoluindo de forma extremamente lenta
comparado aos outros organismos vivos, provavelmente porque esses
peixes não enfrentaram pressões seletivas que favorecessem alterações
no genoma. Isso explicaria a enorme semelhança morfológica das
espécies atuais desse peixe com espécies fossilizadas dos seus ancestrais
(ANEMIYA et al. 2013).

“

”

Transição “peixes-tetrápodes”: a relação dos tetrápodes e
os peixes pulmonados
Para saber a origem dos tetrápodes é necessário focar em seus
parentes mais próximos dentro da dos Sarcopterygii, o agrupamento
Tetrapodomorpha (Fig.1). O membro mais antigo desse agrupamento é
um espécime do gênero Eusthenopteron, do início Devoniano Superior.

Imagem retirada de Clack, 2011
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Devoniano: o palco principal dos primeiros vertebrados
O surgimento dos tetrápodes ocorreu no quarto período da era
Paleozoica, aproximadamente entre 416 e 359 milhões de anos atrás
(STADEN et al. 2014). No Devoniano, os oceanos com níveis elevados
e mares rasos foram cenário de uma grande radiação dos peixes. Nesse
período, as águas doces e marinhas abrigaram as principais linhagens de
peixes, vivas e extintas. Alguns grupos apareceram ou se diversificaram
nesse período, entre eles, destaca-se a grande explosão dos Osteichthyes,
ou os peixes ósseos, com a divergência de dois grandes grupos: os
Actinopterygii, ou peixes de nadadeiras raiadas, e os Sarcopterygii, ou
peixes de nadadeiras lobadas (PALMER, 2009).
Além da radiação dos peixes, no Devoniano também houve a
radiação das plantas. No Devoniano Inferior, os ambientes terrestres
abrigavam uma resumida diversidade de plantas, representadas por
grupos primitivos, como cavalinhas, musgos e fetos. Com a posterior
diversificação das plantas e o aparecimento de plantas vascularizadas no
Devoniano Médio, observou-se que houve um aumento na altura das
plantas, tendo em vista que essas plantas conseguiam conduzir água do
local de captação para outros locais, e provavelmente atingiram até dois
metros de altura (CLACK, 2007).
Apesar da existência de florestas estratificadas de diferentes
tamanhos, a vida das plantas era condicionada a lugares úmidos,
como margens de rios, riachos, lagos, além de áreas baixas. Mas, ainda
assim, a proliferação sem limites dessas florestas foi possível, pois não
havia animais herbívoros, e os invertebrados presentes naquela época
eram detritívoros. Plantas com folhas grandes apareceram somente
do Devoniano Superior, concomitantemente com o surgimento dos
primeiros tetrápodes terrestres. (POUGH; HEISER; JANIS, 2008;
CLAK, 2009).
Os tetrápodes do Devoniano variavam entre 0,5 metros
a aproximadamente 1,5 metros de comprimento e eram bastante
distintos. Da sua primeira aparição até 7 milhões de anos depois,
tetrápodes diferiram morfologicamente o bastante um dos outros,
demonstrando uma grande diversificação de nicho em sua linhagem.
Foi possível observar que em diferentes espécimes haviam diferentes
tipos de especializações, principalmente nos membros, seja para um
modo de vida provavelmente mais aquático ou mais terrícola (POUGH;
HEISER; JANIS, 2008). Apesar das inferências feitas sobre a evolução
dos tetrápodes com bases nos fósseis do Devoniano, após esse período
há pouquíssimos registros fósseis, com novos achados datados,
principalmente, da última parte do início do Carbonífero. Desse modo,
os achados fósseis pós-Devoniano puderam dar informações necessárias
para confirmação ou refutação de hipóteses sobre a história evolutiva do
grupo.
O grupo Tetrapoda
Os tetrápodes são conhecidos atualmente como o grupo que
abrange os animais vertebrados que possuem quatro membros, bem
como aqueles cujo seus antepassados tiveram esses membros, mas que
os representantes atuais não possuem ou possuem de forma modificada,
como as baleias, aves, morcegos, cobras e rãs. O grupo Tetrapoda
compartilha um ancestral comum que tinha membros especializados,
que habitou a Terra entre a parte final do período Devoniano e o início
do Carbonífero (POUGH; HEISER; JANIS, 2008).
Modificações anatômicas esqueléticas e fisiológicas aconteceram
gradualmente nos Tetrapoda, seja através do ganho ou da perda de
determinadas características. Essas mudanças são refletidas nas formas
distintas de locomoção, de respiração, de regulação térmica, na maior
complexidade de alguns órgãos, entre outras (PALMER, 2009). Contudo,
a presença de membros com dígitos é a característica mais marcante do
grupo, considerada um dos maiores exemplos de homologia, pois é uma
característica similar em diferentes organismos uma vez que foi herdada
de um ancestral comum que possuía tal característica (CLACK, 2005). A
diferenciação e desenvolvimento de dígitos nos membros dos tetrápodes
é o resultado da ação de alguns agrupamentos, ou clusters, os genes
Homeobox que determinam o padrão crânio-caudal em Vertebrata,

Fig. 1 Cladograma demonstrando a relação filogenética dos tetrapodomorfos
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Por que uma vida terrestre?
Dentro de todas as discussões envoltas nas causas que teriam
levados os tetrápodes a hábitos terrestres, há algumas clássicas. A teoria
mais clássica da evolução dos tetrápodes propõe que o Devoniano foi
caracterizado por um momento de secas sazonais. Peixes presos em
poças rasas eram considerados condenados até as próximas chuvas,
o que poderia não acontecer a tempo, e essas poças poderiam secar
completamente. Talvez, peixes sarcopterígeos arrastaram-se de poças
secas, com a ajuda de suas nadadeiras, até poças cheias, e desse modo,
milhões de anos de seleção natural sobre esses peixes foram capazes de
originar uma linhagem hábil na superfície. Essa teoria foi amplamente
criticada e obviamente não é aceita para a explicação da evolução dos
tetrápodes (POUGH; HEISER; JANIS, 2008).
Alguns pesquisadores inferem que a transição da água para
terra ocorreu por motivos mais comuns, como a predação. Segundo
Pough et al. (2008), a ocupação terrestre aconteceu por conta da fuga de
predadores presentes nas águas profundas devonianas. Posteriormente,
os primeiros tetrápodes a saírem das águas tiveram variados tipos de
comportamento dispersivos, o que é comum dentro do grupo dos
vertebrados atuais, colonizando e habitando diferentes nichos. Porém,
para entender as alterações sofridas na evolução da linhagem Tetrapoda,
é preciso compreender o contexto climático e ambiental em que esses
animais viviam (CLACK, 2009).
O Devoniano foi um período marcado pela diversificação e
cobertura vegetal, principalmente nas margens de ambientes aquáticos,
sendo que no fim desse período, haviam diversas florestas estratificadas
e a formação das primeiras folhas senis. Tal crescimento causou uma
escoação de nutrientes e matéria vegetal em decomposição para a água,
e esse material ao ser explorado por bactérias, formou uma camada de
xisto negro, presente em todas as bacias sedimentares do Devoniano
espalhadas pelo mundo. Essa circunstância provavelmente surtiu efeitos
profundos na vida animal aquática. Animais que possuíam formas
de explorar oxigênio fora da água foram, provavelmente, induzidos
a utilizá-las, tendo em vista que os níveis de oxigênio na água eram
extremamente baixos. Dessa forma, possivelmente, alguns animais
estrategicamente conseguiram explorar o oxigênio fora do ambiente
12
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aquático, diminuindo a dependência da respiração branquial (CLACK,
2007).
Apesar dessa hipótese ser bastante defendida, Miller et al.
(2007) afirma que a hipótese da anoxia só poderia ser embasada se o
material fóssil do grupo fosse encontrado perto ou presente na camada
de xisto negro criada, pois os primeiros prototetrápodes e tetrápodes
encontrados estavam presentes em paleossolos vermelhos bem
arejados. Em contrapartida, a partir de uma revisão paleoambiental
global, Retallack (2011) sugere que o cenário que favoreceu a “transição
água - terra” feita pelos tetrápodes provavelmente possuiu um
caráter muito mais oportunista do que o simple fato de “escapar” das
condições existentes na água. Segundo Retallack, as florestas alagadas
que se formavam, assim como os lagos, eram depósito de sedimentos
e possuíam correntes sinuosas, o que poderia ter contribuído para
ausência de predadores.
A linhagem Tetrapoda e suas questões abertas.
Atualmente, o registro fóssil do grupo Tetrapoda é bastante
rico. As condições em que o grupo surgiu e a sequência em que os
eventos aconteceram durante o tempo, foram mais esclarecidas e melhor
compreendidas. Contudo, há muitas perguntas sem respostas concretas.
Por exemplo, no passado, assumia-se que os tetrápodes surgiram
em ambientes de água doce, entretanto, a ocorrência geográfica de
alguns representantes do grupo, como o Tiktaalik, o Elpistostege, o
Panderichthys, e o Elginerpeton em ambientes ao redor a costa do
velho continente Laurásia, levam a hipótese que foi nesta região que os
tetrápodes se originaram, sugerindo uma origem de locais estuarinos
(JANIS; FRAMER, 1999; CLACK, 2009).
Entre essas e outras questões abertas, fósseis adicionais
possivelmente serão encontrados, contribuindo para o entendimento
do que ainda está escasso. A partir disso, até mesmo hipóteses do
comportamento do grupo Tetrapoda, como a hipótese de fuga, predação,
anoxia, oportunismo, poderão ser mais bem esclarecidas. Além disso, o
uso de ferramentas alternativas, como a genética do desenvolvimento
pode ajudar responder algumas dessas demandas, como a origem da
pelve alargada e dos membros traseiros, pois, atualmente os estudos
envolvendo genética do desenvolvimento são focados principalmente
nas nadadeiras e membros superiores.
Contudo, quanto mais se conhece sobre a evolução
dos tetrápodes, uma história mais complexa vai se formando,
principalmente quando alguns conceitos são derrubados. Apesar de, a
origem dos dígitos dos tetrápodes, a origem das caminhadas, a origem
da terrestrialidade e a origem do grupo tetrapoda sensu stricto serem
relacionados, possivelmente não foram ocasionadas pela mesma razão
e tampouco configuram um único evento, deixando um cenário fóssil e
evolutivo para ser investigado.
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1984). Provavelmente habitava mares rasos, sendo considerado um
animal mais terrestre que os primeiros tetrápodes encontrados. A
transição da linhagem Tetrapoda não se limitou ao Devoniano, apesar
do registro fóssil pós-Devoniano ser extremamente escasso. No início
do Carbonífero foi encontrado no Mississippi o tetrápode Pederpes,
pertencente à família Whatcheeriidae. Esse animal possuía cinco dígitos
e alguns traços primitivos dos primeiros tetrápodes, mas também
possuía características que sugerem o início da terrestrialidade, como
exemplo, o pé apontado para frente em sentido de caminhada, ao invés
de apontado para o lado, como os tetrápodes mais primitivos (CLACK,
2002). O primeiro tetrápode indiscutivelmente terrestre foi encontrado
na Escócia, chamado de Casineria, no início do Carbonífero. Com uma
pata pentadáctila, elementos terminais em formas de garra, flexibilidade
nos membros, porém, com ossos frágeis. Esse espécime demonstra que
a origem dos tetrápodes não é o mesmo que a origem da terrestrialidade
e do andar (PATTON et al. 1999; CLACK et al. 2009; SMITHSON, et
al. 2012).
Alterações graduais são bastante evidenciadas nessa transição.
O focinho alonga ao passo que os olhos ampliam e movem-se para
o dorso da cabeça desses animais, a abertura espiracular alarga, a
região da orelha diminui em comprimento, e com a redução de alguns
ossos, há uma maior flexibilidade da cabeça, sendo essa cada vez mais
levantada para fora da água. Há também alterações significativas na
cintura escapular e nos membros anteriores concomitantemente, com
o aumento do úmero, que por sua vez, ganha mais robustez e pontos
proeminentes de fixação muscular. Todas essas alterações podem estar
associadas com a diminuição da dependência da respiração branquial
em água, mas, por quê?
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Crônicas do Permiano
Origem e diversificação dos ancestrais “répteis”

A tormenta dos tetrápodes1

Greyck Willyan Marques Santos ingressou no curso de Ciências

Biológicas da UFMA (modalidade Licenciatura) no segundo semestre de 2013 e
entrou para o PETBio em novembro de 2015. Trabalhou em projetos com botânica
e biologia marinha, e atualmente desenvolve pesquisas no Centro de História
Natural e Arquelogia do Maranhão.

Boletim PETBio UFMA / nº 38 / Dezembro de 2016

Imagem: via visual hunt

14

A

Cerca de 320 milhões de anos de anos atrás, o mundo do final do Paleozóico foi
conquistado pela vida terrestre. Durante o período Carbonífero, enormes artrópodes e
anfíbios, os primeiros vertebrados a habitarem terra firme, viviam em meio a extensas
florestas que um dia viriam a se tornar camadas de carvão, a característica mais
proeminentes da estratigrafia carbonífera. (GARWOOD; EDGECOMBE, 2011). Ao seu
decorrer, acontecia a formação do supercontinente Pangeia além de constantes alterações climáticas e
mudanças no nível do mar o que ocasionou várias extinções. Devido a glaciações no final do período,
ocorreu o evento conhecido como Colapso das Florestas Tropicais do Carbonífero. O clima antes úmido
e quente abruptamente tornou-se seco e frio o que desfavoreceu o crescimento das florestas diminuindo
a diversidade de plantas e animais (SAHNEY; BENTON; FALCON-LANG, 2010). Sendo os anfíbios os
mais prejudicados, com perdas consideráveis em sua biodiversidade da época, devido à dessecação de
seus corpos e aos longos períodos expostos às baixas temperaturas (OLALLA-TÁRRAGA et al., 2011).

>>
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O festim dos pararrépteis
Após o Colapso das Florestas Tropicais, o centro de Pangeia
estava coberto por extensos desertos e os primeiros amniotas, que
ao contrário dos anfíbios, conseguiram adaptar-se bem as mudanças
que ocorreram no mundo, começavam a dominar o continente e
se diversificar, assim iniciava o período Permiano. Estes animais
rapidamente se divergiram em duas linhagens principais: os synapsida5
e os sauropsida, estes incluem todas as aves e répteis viventes bem como
seus ancestrais extintos (MODESTO; ANDERSON, 2004; BENTON,
2004).
No início do Permiano, surgiram os primeiros pararrépteis,
denominação hoje utilizada para agrupar todos aqueles sauropsidas
mais basais que não foram considerados eureptilias de fato, ou seja,
os chamados “verdadeiros répteis”, tornando-se assim um grupo
parafilético. Tal denominação abrange também todo um grupo de
espécies primitivas que antes eram categorizadas como anapsidas6
devido às características do crânio que as diferenciavam do crânio
diapsida, marco morfológico singular dos eureptilias, contudo tal
classificação filogenética com base nos crânios tornou-se algo discutido
intensamente devido a colocação dos testudines, ou seja todos os
quelônios e seus ancestrais extintos, que apesar de possuírem o crânio
anapsida, com base em estudos moleculares acredita-se que na realidade
possuíam descendência diapsida (LEE, 2013; WANG et al., 2013).
Dentre os primeiros grupos que surgiram no Permiano,
destacam-se os mesosauridae, composto por pequenos animais
aquáticos, são popularmente chamados de “primeiros répteis” apesar
de não serem eureptilias e sua posição filogenética ser bem incerta
em relação aos outros sauropsideos devido às discussões acerca da
evolução da fenestra temporal. Um gênero conhecido, Mesosaurus,
é considerado como um dos primeiros sauropsidas terrestres que
retornaram ao ambiente aquático devido ao corpo longo e flexível, os
membros traseiros longos e a calda que poderiam impulsionar melhor
o movimento submerso. Além do mais, acredita-se que foram os
primeiros casos de viviparidade7 dentre os répteis marinhos, devido às
evidências em embriões descobertos dentre o registro fóssil (PIÑEIRO
et al., 2012a, 2012b). Ademais, os fósseis de mesosauros servem como
provas para a teoria da deriva continental, pois já foram registrados
tanto na América do Sul quanto no sul da África.
Outros pararrépteis que se diversificaram no Permiano foram:
os pequenos e insetívoros da família milleritidae; os pareiasauros que
foram herbívoros de grande porte (sendo os primeiros tetrápodes
de postura ereta com membros posicionados sob o tronco) e os
pertencentes ao gênero Procolophon, animais que se mantiveram até o
final do Triássico. Ambos são grupos anapsidas colocados por alguns
autores como pertencentes à subordem Procolophonidae, pararrépteis
intimamente relacionados com os répteis viventes do Permiano,
entretanto foram colocados por vários pesquisadores como os possíveis
ancestrais dos testudines, antes considerados os últimos pararrépteis
viventes (RUTA et al., 2011; TSUJI et al., 2013; WANG et al., 2013).
Os eureptilias do início do Permiano tornaram-se um dos
mais bem sucedidos grupos em relação a sua diversificação. Além de
abrangerem todos os diapsidas primitivos, incluem os protorothyridae
considerados os mais primitivos do grupo e também atualmente outros
animais anteriormente dados como anapsidas, como é o caso dos
captorhinidae (BENTON et al., 2015).
A fúria dos diapsidas
Romeriida é atualmente colocado com clado irmão dos
captorhinidae, destaca-se por incluir não somente alguns pararrépteis
protorothyridae (um grupo recentemente dado como parafilético)
mas como inclui também todos os diapsidas que abrangem todos os
répteis viventes e seus ancestrais extintos. Porém durante o Permiano
os dois grandes grupos que dariam origem aos grupos de répteis e aves
ainda não haviam sido formados, durante o período os diapsidas não se

destacaram tanto quanto os synapsidas, abrangendo pequenos grupos e características de mamíferos basais, como uma versão primitiva de
os ancestrais dos lepidosauria e archosauromorpha, ambas as linhagens pelos, além de crânios e mandíbulas longas, dentes grandes e afiados,
permaneceram como pequenos lagartos ao decorrer do Permiano, mas possuíam tamanho corporal variado sendo que as primeiras espécies do
que viriam a se diversificar e propagar a partir do Triássico.
grupo possuíam um estilo de vida carnívoro mas ao decorrer do período
Um clado de diapsidas que se destaca nesse período são os originou-se espécies de dieta insetívora bem como de portes resumidos
araeoscelidia, composto por pequenos répteis semelhantes a lagartos, (BENSON, 2012; REISZ; LAURIN, 2004).
provavelmente um grupo irmão de todos os outros diapsidas. Como
Os Ophiacodontidae surgiram ainda no final do Carbonífero,
o restante do grupo, possuem as duas aberturas temporais em seus apesar de serem os mais antigos não são os mais primitivos. Muito
crânios, além de porte pequeno possuíam os membros mais tênues ainda se debate sobre o estilo de vida destes que revelam evidências
em relação ao corpo e cauda alongada. Desse grupo destacam-se três morfológicas de terem sido semi ou totalmente aquáticos, eram de porte
gêneros que habitaram a Terra durante o Permiano: os Petralacossaurus grande possuindo cabeças longas e delgadas se extinguiram pelo meio
que foram posicionados anteriormente como antepassado comum dos do Permiano (BENSON, 2012; LAURIN; DE BUFFRÉNIL, 2016). Os
synapsidas e diapsidas, porém foi comprovado que devido às condições Edaphosauridae foram determinados, com alguns diadectomorphas,
do crânio não poderia ser classificado desse modo. Eles surgiram no os primeiros tetrápodes amniotas totalmente herbívoros de grande
final do Carbonífero, acredita-se que estes animais conviviam com os porte e possuíam uma vela sobreposta à superfície das costas, que
artrópodes gigantes, mas se alimentavam de pequenos insetos.
talvez funcionasse como um instrumento termorregulador (BENSON,
Os Espinoaequalis que provavelmente também foram répteis 2012). Os Sphenacodontidae se diversificaram bastante sendo uma
primitivos que retornaram ao habitat aquático, mas que também família parafilética formada por animais carnívoros de grande porte,
alternaram com o ambiente terrestre, possuem como característica pertencendo ao clado sphenacodontoidea que inclui o ancestral comum
marcante a cauda longa e achatada. O outro gênero seria o Araeoscelis
entre esta família e todos os terapsídeonichs e seus descendentes
que diverge dos outros devido à condição eurapsida, pois
(BENSON, 2012).
seu crânio diapsida sofrera modificações que inibiram
O Dimetrodon tornou-se o gênero mais
a presença de uma das fenestras, o que tornou o
conhecido desta família, sendo muitas vezes
osso mais forte e consequentemente a dentição
erroneamente como dinossauros,
Os Proterosuchidae, classificados
característica desse gênero. São conhecidos
pois surgiram milhares de anos antes do
pelo tamanho superior aos demais após a extinção do Permiano, aparecimento dos grandes répteis. Possui
araeoscelidia e também pela capacidade
característica mais marcante a vela
para uma enorme como
de quebrar carapaças mais rígidas de evoluíram
que recobre suas vértebras, possuindo
insetos, devido à mordida fortalecida diversidade
de répteis terrestres forma espinhada nas pontas, apesar
(DEBRAGA; REISZ, 1995; SWANSON;
detalhes semelhantes aos répteis,
e semiaquáticos, iniciando assim dos
CARLSON, 2002; BENTON, 2000).
estes animais foram mais intimamente
Do clado Sauria, que inclui os a grande radiação evolutiva que relacionados com os antepassados dos
diapsidas ancestrais lepidosauromorphas
mamíferos. Podiam chegar a três metros de
e
archosauromorpha,
têm-se
os resultaria na Era dos répteis nos comprimento desenvolveram uma dentição
Protorossaurus que viveram no final do períodos seguintes
variada e afiada, cujos caninos eram mais
Permiano, animais de grande porte, de pescoço
avantajados, a vela possivelmente também
longo, possivelmente insetívoros, considerado um
teria uma função termorreguladora, podendo
dos primeiros gêneros de archosauromorpha. Outro
servir também para camuflagem ou mesmo como
grupo de destaque foram os proterosuchidae animais
uma funcionalidade semelhante às velas utilizadas em
semelhantes aos crocodilianos, de focinho alongado e membros curtos. embarcações, se os indivíduos estiverem posicionados sobre a água
Após a extinção do Permiano evoluíram para uma enorme diversidade (FLORIDES et al., 2001).
de répteis terrestres e semiaquáticos, iniciando assim a grande radiação
Os terapsídeos surgiram em meados do Permiano, com seis
evolutiva que resultaria na Era dos répteis nos períodos seguintes linhagens que se desenvolveram e se diversificaram até o final do período.
(EZCURRA, 2016). Constituindo um dos primeiros archosauriformes Possuíam características comuns como os quatro membros voltados
que inclui desde o último ancestral comum dos proterosuchidae aos para baixo posicionados verticalmente, além de fenestras maiores que os
archosauria primitivos que viriam a se desenvolver no Triássico e toda pelicossauros e também de uma dentição fortificada com os dentes mais
sua linhagem descendente incluindo os répteis modernos.
específicos. As formas consideradas mais basais pertencem a linhagem
biamorsuchia, de porte mediano, com fenestras levemente maiores e um
A dança dos Mamamilianos
único canino destacado além de uma musculatura maxilar fortalecida
Os verdadeiros dominantes do mundo Permiano pertenciam à (BENTON, 2004). Eles incluem a família Burnetiidae, que apresenta
outra linhagem, a dos sinapsidas. Os ancestrais de todos os mamíferos protuberâncias ósseas ao redor do crânio (SMITH; RUBIDGE; SIDOR,
constituíam uma grande biodiversidade, os sinapsídeos primitivos são 2006).
comumente agrupados em pelicossauros que constituíam os animais
A linhagem dos dinocefálios fora bem repentina. Pois surgiram
terrestres dominantes por cerca de 40 milhões de anos. Sendo um táxon e se extinguiram no decorrer do Permiano Médio. Constituída por
parafilético, pois na classificação os terápsidos foram retirados, portanto animais carnívoros e herbívoros que também possuíam saliências ósseas
que engloba somente seis grandes grupos sinapsidas : Eohpyridae, no crânio, acredita-se que tais detalhes eram utilizados para ataque
os mais primitivos, de porte pequeno que surgiram ainda no início ou defesa entre machos ou predadores (BARGHUSEN, 1975) ainda
do Permiano, eram insetívoros mas possuíam o canino destacado, não se sabe claramente quais motivos levaram a extinção do grupo.
característica comum nos sinapsidas descendentes (BROCKLEHURST Anomodontia formava um dos três maiores grupos de Therapsidas,
et al., 2016).
eram animais herbívoros que se conseguiram se distribuir por grande
Os Caseidae eram caracterizados pelos corpos grandes e parte de Pangeia, eles abrangem o grupo conhecido como Dycinodontes,
volumosos, cabeças pequenas, sendo herbívoros semelhantes aos os anomodontes mais abundantes com várias autapomorfias, mesmo
pareiassauros citados anteriormente, que surgiriam na metade dentre os outros anomodontia como o fato de seus ossos apresentaremdo período; os varanopídae que se assemelhavam aos lagartos
modernos com caudas longas e membros curtos, entretanto possuíam
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Porém, no Carbonífero destacam-se alguns grupos de anfíbios
que foram importantes no processo evolutivo dos répteis, pois já
apresentavam características que um dia viriam a ser marcantes entre
alguns Reptilia. Pode-se considerar desses grupos como mais basal o
táxon de pequenos tetrápodes, os Lepospondyli, constituído em maioria
por animais aquáticos ou semiaquáticos, sendo poucos terrestres,
de morfologia bem diversificada, alguns se assemelhavam às atuais
salamandras, enguias e cobras. São considerados por muitos autores
como os principais ancestrais dos anfíbios modernos e dos amniotas2
primitivos (MARJANOVIC; LAURIN, 2013; RUTA; COATES; QUICKE,
2003), mas apesar disso sua posição dentre os tetrápodes ainda não foi
certamente definida.
Dentre os Lepospondyli, o principal grupo Microsauria, ou os
“pequenos lagartos”, contém um maior número de espécies que as outras
ordens, tanto que por alguns autores é considerada um homólogo aos
Lepospondyli, sendo considerado parafilético3 incluindo alguns grupos
de suas ordens irmãs. Os microssauros são animais pequenos com
corpos variados, membros curtos, contendo espécies que possivelmente
foram aquáticos durante toda sua vida, como os do gênero Microbrachis,
animais de corpo alongado que utilizavam seus membros e brânquias
para equilibrar o nado, como peixes, porém ocorreram também espécies
que foram bem adaptadas para vida em terra firme (RUTA; COATES,
2007; RUTA; COATES; QUICKE, 2003).
Os reptilomorphas surgiram como clado irmão aos
Lepospondyli. Dentre os principais grupos, não amniotas deste clado,
que surgiram ainda no Carbonífero, destacam-se: os seymouriamorpha,
constituíam-se por pequenos seres, acredita-se que estes possuíam
uma fase larval com brânquias e em sua vida adulta eram totalmente
terrestres, já semelhantes aos modernos lagartos e crocodilianos
(BULANOV; SUPPL, 2003); os Bolomeri, formavam um grupo
especialmente aquático com longos corpos que facilitavam o nado,
que conseguiu se manter até mesmo após a grande extinção do final do
Permiano (RUTA; COATES; QUICKE, 2003); e os diadectomorphas,
compostos por grandes animais carnívoros ou herbívoros com espécies
semiaquáticas e outras totalmente terrestres, um grupo que conseguiu
prosperar e se manter após o final do colapso das florestas tropicais (LIU;
BEVER, 2015).
Muito ainda se debate acerca da reprodução do grupo, supondose que poderia ocorrer através de uma versão mais primária do ovo
cleidóico4, característica dos amniotas, apesar de serem animais de
grande porte e possivelmente seus ovos de grande volume dificilmente
se desenvolveriam fora do ambiente aquático. Todavia, como todos estes
grupos de reptilomorphas, acredita-se que eram animais que apesar
de possuírem estilo de vida terrestre ou não, retornariam para a água a
fim de depositar seus ovos que se desenvolveriam em larvas e somente
depois desse estágio retornariam para a terra firme (BENTON, 2004).
No entanto, tal processo levou ao abandono do estágio larval
e o ovo não amniótico, devido à necessidade de locais mais secos e a
competição e predação nos ambientes aquáticos. Assim tornou-se
possível o surgimento da fertilização interna e o desenvolvimento
direto dentro do ovo, excluindo, portanto a necessidade de um estágio
larval. Esta característica só foi possível após o desenvolvimento do ovo
amniótico que surgiu a partir da formação de sacos membranosos que
protegiam e nutriam o embrião.
Atualmente ainda se discute muito sobre o exato ponto da divisão
entre os seres anamniotas e amniotas, muitos grupos foram levantados
como os primeiros reptilomorphas amnióticos (Solenodonsaurus,
Casineria e Westlothiana são os gêneros mais citados). Esta fronteira
provavelmente nunca será completamente esclarecida devido às
problemáticas envolvendo o registro fóssil, sobretudo ambos os grupos
deste clado continuaram a viver conjuntamente ainda durante muito
tempo, mesmo após o final do Permiano se estendendo até o fim do
Triássico. Mais necessariamente os Chroniosuchia que foram extintos
após o período, o qual o planeta já havia sido dominado desde o princípio
do Permiano pelos reptilomorphas amnióticos (REISZ, 1997).
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Os ventos do Triássico
Durante o Permiano ocorreu várias extinções nos ecossistemas
terrestres e uma grande e mais impactante extinção (a maior na
história da Terra) ocorreu tanto em terra quanto nos oceanos no final
da Era Paleozóica, cerca de 251 milhões de anos atrás. Eventos que
ficaram conhecidos como a Extinção do Permiano que eliminaram
principalmente grandes grupos de tetrápodes (cerca de 27 famílias)
especialmente os répteis semelhantes a mamíferos, dentre pelicossauros
e terapsidas, que viveram o resto do Mesozóico à sombra dos grandes
répteis descendentes dos saurópodes que sobreviveram à extinção. Os
sinapsidas então viriam a se diversificar novamente apenas há cerca de
65 milhões de anos, através dos mamíferos após a extinção em grande
escala dos dinossauros, ao final do Cretáceo ( POUGH;JANIS, 2008).
O início do Mesozóico, com o período Triássico, após a extinção
que possibilitou que as linhagens de sauropodes restantes pudessem
sofrer grandes radiações, permitindo que os grupos se diversificassem
nas mais variadas espécies que habitaram diversos ambientes o que
permitiria a origem dos grandes dinossauros que dominaram a
superfície do mundo na chamada Era dos Répteis.
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se vascularizados e proporções corporais suscetíveis a
preservação de calor ( suspeita-se que eram animais de sangue quente)
sendo um dos grupos a se manter mesmo após a extinção do Permiano
( THULBORN; TURNER,2003). Outro grande grupo de Therapsida
são os Teriodontia que abrangem três linhagens que possuem uma
transparência maior da transição entre os terapsidas não mamíferos até
o surgimento dos mamíferos, essas linhagens foram: os Gorgonopsia,
Therocephalia e Cynodontia este último de grande importância pois
apresenta os táxons mais intimamente aparentados com os mamíferos.

1. Tetrápodes:
vertebrados terrestres que descendem de um ancestral com
quatro patas.
2. Amniotas:
aqueles vertebrados cujos embriões possuem âmnio, córion
e alantóide (isto é, tartarugas, lepidossauros, crocodilianos,
aves e mamíferos) além do saco vitelínico de todos os vertebrados.
3. Parafilético:
referindo-se a um táxon que inclui o ancestral comum e alguns mas não todos os seus descendentes.
4. Ovo cleidóico:
ovo independente do ambiente, exceto por trocas de calor
e gases (dióxido de carbono, oxigênio, vapor d’água). Característico de amniotas.
5. Synapsida:
Um crânio com uma única abertura temporal ou a linhagem
de animais com este tipo de crânio.
6. Anapsida:
um crânio sem aberturas temporais ou um animal com crânio anapsida.
7. Viviparidade:
os ovos são retidos nos ovidutos e o desenvolvimento é sustentado pela transferência de nutrientes da mãe para os embriões (matrotrofia).
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magine a Terra como um único grande continente. As condições ambientais mudariam
drasticamente, não é mesmo? Se todas as massas de terra se juntassem, então um único oceano
banharia toda a costa. Devido à sua extensão, as profundezas oceânicas seriam tranquilas,
mas em sua superfície haveria grande turbulência. No centro desse supercontinente, todavia,
se formaria gigantescos desertos, uma vez que a umidade vinda do oceano não conseguiria
chegar até lá. A biota também deveria corresponder à espécies adaptadas a viver em condições
extremas. Assim era a Pangeia. Por sua etimologia proveniente do grego, pan exprime a noção
de totalidade e geia, Gaia ou Ge, personifica a terra e seus elementos. Aceitar a ideia de que um
dia isso ocorreu significa admitir que os continentes não são estáticos, pelo contrário, estão em
um constante ciclo de montagem e desmembramento como um quebra-cabeça. Nesse artigo,
recontaremos a história de Pangeia, enfatizando as principais contribuições para a construção de
uma teoria que explicasse como, quando e o porquê Pangeia se formou, bem como descreveremos
melhor como foi o mais recente supercontinente da história da Terra. “O mais recente” porque
adianto a vocês, não foi o primeiro e talvez não seja o último.

>>
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sugeridas por ele não eram suficientes para arrastar grandes massas de
terra. O que fez com que a teoria sucumbisse ao falseamento (CELINO;
MARQUES; LEITE, 2003; CELINO; LEITE, 2009). Não obstante, é justo
discorrer acerca da hipótese deste visionário pesquisador como pano de
fundo para o divisor de águas da geologia, a Tectônica de Placas.
Como a Tectônica Global vem moldando a Terra?
Já sabemos que os continentes se movem; no entanto, como
isso ocorre? A explicação para essa pergunta encontra-se na Tectônica
Global. Antes de entender a Tectônica Global, vamos relembrar, em
termos didáticos, como a Terra está dividida atualmente. As cinco
regiões reconhecidas são: a litosfera, a astenosfera, o manto inferior, o
núcleo externo e interno. As camadas inferiores, com exceção do sólido
núcleo interior, possuem uma textura líquida ou pastosa. Já a litosfera,
que é a camada mais superior da crosta terrestre, é rígida e encontrase fragmentada em doze placas. As grandes placas litosféricas podem
ser construídas tanto de crosta continental como de crosta oceânica
(GROTZINGER; JORDAN, 2013).
A construção da revolucionária Tectônica de Placas se deu em
vários passos. Um passo importante foi dado pelo britânico Arthur
Holmes, que trabalhou a hipótese de que o continentes eram movidos
por correntes de convecção, esse processo ocorreria dentro do manto,
no qual os materiais rochosos que compõem as zonas mais profundas
e quentes do manto e, portanto, menos densos, ascenderiam em forma
de correntes de lava até a astenosfera, à medida que iriam subindo
seriam gradativamente resfriados, tornando-se mais densos, e por
isso retornariam às zonas quentes. Esse processo de resfriamento e
aquecimento ocorreria de forma cíclica o que, para Holmes, resultaria
em uma pressão capaz de mover os continentes. Contudo, o próprio
autor afirmou que sem uma evidência concreta sua hipótese não
possuiria caráter científico, uma vez que até então, acreditava-se que o
manto, assim como a crosta, era rígida e imóvel (KEAREY; KLEPEIS;
VINE, 2014).
A partir de 1950, novas descobertas retomaram as discussões.
Expedições oceânicas auxiliadas por inovadores equipamentos
desenvolvidos a partir da Segunda Guerra Mundial, tais como o
sonar, possibilitaram a descoberta das cadeias meso-oceânicas ou
dorsais, cadeias de montanhas submarinas que dividem a crosta
oceânica simetricamente. Rapidamente se reconheceu estas rupturas
no assoalho oceânico poderiam ter sido formadas durante a separação
do supercontinente (TORSVIK; ROBIN; COCKS, 2012). Outra
grande contribuição partiu do estudo do campo magnético da Terra.
Foi descoberto que os minerais magnéticos apontavam em direções
diferentes em momentos distintos da história geológica, como se as
posições dos pólos mudassem (TEIXEIRA et al., 2009).
Logo Harry Hess, geólogo que servia à marinha dos Estados
Unidos, foi atraído de volta à temática da deriva após perceber que
esses “aparentes trajetos polares errantes” estariam relacionado
à movimentação continental. O novo conhecimento levou aos
americanos Hess e Robert Dietz, a propor a teoria da expansão do fundo
oceânico, na qual sugerem que o magma do manto flui em centros de
expansão linear sob as cristas meso-oceânicas e, consequentemente,
empurra lateralmente o assoalho oceânico, a fim de criar espaço para a
acomodação de novos basaltos. Dessa forma, o novo material alarga as
margens das duas placas em ambos os lados de cada crista (ORESKES,
2013). Assim, a expansão do assoalho oceânico promove a separação
dos continentes que pertencem a cada placa móvel. Na medida que duas
placas se afastam, a margem oposta de uma placa pode colidir com a
placa seguinte. Nesta colisão, ocorre o fenômeno de subducção, em que
uma placa mergulha por baixo da outra até penetrar na astenosfera,
onde será consumida (GROTZINGER; JORDAN, 2013).
Outro conceito essencial para a construção da teoria
unificadora da geologia, foi estabelecido pelo J. Tuzo Wilson, em
1965. Até o momento se reconhecia os limites divergentes, onde duas
placas afastam-se em sentido oposto e uma nova litosfera é criada

(e.g. o encontro entre a placa Sul-americana e a placa Africana), e os
limites convergentes, que ocorrem onde as placas litosféricas colidem
frontalmente e uma delas se recicla, retornando ao manto (e.g. a
cordilheira dos Himalaias). O geólogo canadense descreve um novo
tipo de limite, o limite transformante ou conservativo. Neste caso,
placas de densidade semelhantes colidem obliqualmente, de modo que
elas deslizam lateralmente uma em relação à outra (e.g. a falha de San
Andreas) (BROWN, 2007).
Enfim, estavam estabelecidos os elementos básicos da tectônica
de placas. Os créditos da Tectônica de Placas não recaíram a apenas um,
mas a vários cientistas de diferentes origens, principalmente, norteamericanos e britânicos. Parafraseando o ilustre biólogo Dobzhansky,
Polat (2014) afirma que “quase nada em geologia faz sentido exceto à
luz das placas tectônicas”, pois a teoria, agora renomeada de Tectônica
Global, reúne a maioria dos princípios e mecanismos relacionados ao
estudo da Terra, deixando de fora apenas alguns processos geológicos
que não estão diretamente relacionados a ela, como a fossilização e o
intemperismo.

Rodínia, e com subsequente, criação de mares mais rasos com uma zona
fótica5 possibilitou a diversificação da vida (MARUYAMA; SANTOSH,
2008).
Montando o quebra-cabeça
A Pangeia foi uma massa de terra alongada que se formou da
junção de dois micro-continentes, Gondwana e Laurásia, no final do
Neoproterozóico e alcançou sua configuração final no Triássico Inferior,
depois de várias fases de acreção continental (STAMPFLI et al., 2013).
A formação da Pangeia é documentada principalmente pela origem e
fechamento dos oceanos. O supercontinente era circundado por um
extenso oceano, Pantalassa (do grego, “todo o mar”), reduzido ao atual
oceano Pacífico. Existia também um pequeno mar a leste, entre a África
e a Eurásia, chamado Tétis (Mar Mediterrâneo ancestral) (MURPHY;
NANCE, 2008).
Durante o Paleozoico, Pangeia viu a ascensão dos répteis bem
como, uma série de extinções em massa. Os dinossauros foram os únicos
sobreviventes - e se diversificaram muito com a posterior fragmentação
do supercontinente - porém também foram eliminados no Cretáceo.
Entre as razões geológicas atribuídas para esses eventos de extinção
em massa estão as grandes flutuações climáticas e glaciações, as
A valsa dos continentes
flutuações no nível do mar, erupções vulcânicas, impactos
Já adiantei a vocês que Pangeia não foi o primeiro
de asteroides e raios gama. Sendo que muitos dessas
continente. Sabemos isso hoje graças à outra brilhante
causas estão diretamente relacionadas com a
conjectura de Wilson, na qual supôs a existência
história dos continentes e oceanos no planeta
de um proto-oceano antes da Pangeia, que
(SANTOSH, 2010).
se fechou antes do Carbonífero e reabriu
Há cerca de 150 M.a, Pangeia
novamente formando o oceano atlântico
começa a se desmembrar (Figura 1). A
atual (Ciclo de Wilson). Se assim fosse,
partir do Jurássico Médio, formou-se
pode-se afirmar que os mecanismos da
uma rachadura no mar Tétis a leste e do
tectônica de placas operavam antes da
Pacífico a oeste. Esta falha ocorreu entre
Pangeia, logo seria possível a formação
a América do Norte e África. A rachadura
de outros supercontinentes além desse.
produziu um novo oceano, o Oceano
Posteriormente, Worsley et al. (1984)
Atlântico, que se abriu parcialmente. O
refina o Ciclo de Wilson, propondo o
Tethys contraiu-se e os continentes do
Ciclo dos Supercontinente, que pressupõe
norte (Laurásia) separaram-se daqueles do
que supercontinentes se formam e,
Sul (Gondwana). (GROTZINGER; JORDAN,
posteriormente, se fragmentam a cada 700-800
2013). Essa separação afetou profundamente os
M.a (BURKE, 2011; NANCE; MURPHY, 2013).
sistemas ecológicos, pois tanto alterou as características
Embora se aceite a ideia de ciclicidade, a periodicidade
climáticas como formou barreiras geográficas promovendo
do ciclo ainda é debatida (ROLF; COLTICE; TACKLEY,
2014). Os mecanismos responsáveis pelo Ciclo dos Supercontinentes processos de especiação6 e consequente diversificação das espécies
permanecem controversos, mas a sua influência no curso geológico (FIGUEIRÓ, 2015).
e climático da Terra e na evolução biológica é inquestionável. Por
conseguinte, vem sendo considerada a descoberta mais relevante desde
a Tectônica de Placas (MURPHY, 2013).
Para recontar essa história, iniciaremos há cerca de três milhões
de anos, quando o primeiro supercontinente começou a se formar.
Neste período, blocos continentais estáveis que se desenvolveram
com histórias semelhantes em diferentes momentos ao longo do
tempo geológico, denominados crátons, começaram a se unir e subir à
superfície. O protocontinente, isto é, o primeiro de todas as assembleia
continentais ainda é questão de debate. O mais aceito para ocupar este
posto é Ur. O seu nome faz alusão à suposta cidade mais antiga do
mundo, localizada na Mesopotâmia, e também provém do alemão que
significa original. Ur corresponde, hoje, à parte da Índia, Madagascar e
Austrália (ROGERS e SANTOSH, 2003).
A maioria dos geólogos acreditam ainda na formação de
Columbia (ou Nuna) (~1500 M.a), Rodínia (~1100-1000 M.a),
Pannotia (às vezes chamada de Gondwana, sendo que Pannotia consiste
Fig.1. Formação dos continentes atuais
da junção de Gondwana e Laurentia) (~600-500 M.a) e, finalmente,
Pangeia (~500-250 Ma) (TOURET, 2016). Um aspecto importante ao
Índia, Antártica e Austrália começaram a afastar-se da África.
longo desse ciclo que devemos considerar e que é pouco descrito na
Há aproximadamente 66 M.a, o Atlântico Sul se abriu e se alargou,
literatura são as condições ambientais nessas assembleias continentais
juntamente com o estreitamento do mar Tétis. Houve a separação da
mais antigas. Todos os supercontinentes anteriores à Pannotia possuíam
Austrália a partir da Antártida, e a Índia, que estava na parte sul do
condições climáticas extremas e portanto eram desprovidos de vida. A
Gondwana, migrou até o hemisfério norte, onde colidiu com a Ásia,
Terra passava por intensas glaciações. Somente com o rompimento de
formando a cordilheira dos Himalaias. E como sabemos os movimentos
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O Copérnico da Geologia
Dizer que os continentes estão se movimentando é tão óbvio
como dizer que a Terra gira em torno do Sol – você certamente já ouviu
falar da teoria conhecida como Heliocentrismo proposta por Copérnico.
Entretanto, nem sempre se pensou desta forma. Bem, coincidência ou
não, a história da teoria que provou que a Terra não era estática e o
início da jornada rumo à comprovação da mobilidade dos continentes
possuem muitas similaridades. O primeiro ponto em comum é que
ambas sofreram com a resistência por fugirem das crenças e tradições
de sua época (LAVINA, 2010).
Após a revolução científica do século XVII, muitos pesquisadores
intensificaram as investigações acerca da superfície terrestre, da natureza
dos fósseis, origem das montanhas, fenômenos e processos naturais
que afetam a Terra, como por exemplo, terremotos e vulcanismos.
Após o mapeamento inicial e traçado do litoral dos continentes, não
demorou para que notassem a intrigante complementaridade entre os
contornos dos continentes. Porém, durante os séculos XVII e XVIII,
muitos geólogos, bem como pesquisadores de outras ciências, eram
clérigos e teólogos que evocavam passagens bíblicas e catástrofes em
seus postulados (Teoria do Catastrofismo) (MOLEDO; MAGNANI,
2010). O primeiro a se manifestar a respeito foi Abraham Ortelius, o pai
do Atlas Moderno, sugerindo que o afastamento dos continentes fora
causado por terremotos e inundações. Francis Bacon comparou também
a configuração entre o Novo e Velho mundo1, como sendo ambos largos
e estendidos em direção ao norte, estreitos e pontudos em direção ao
sul. Já François Placet, em 1668, recorre à passagem bíblica do dilúvio
para explicar a separação das Américas da África e Europa (KEAREY;
KLEPEIS; VINE, 2014).
Somente no século XX, o jovem meteorologista e geofísico
alemão Alfred Wegener, rompeu com as ideias do catastrofismo,
propondo a hipótese conhecida como “Deriva dos Continentes”. Para
Wegener, em algum momento, todos os continentes reuniram-se em um
único protocontinente chamado Pangeia, mas que, com o tempo, foi se
fragmentando em continentes menores que seguiram afastando-se uns
dos outros até chegar na configuração atual, e ainda seguem movendo-se
ao longo da superfície terrestre (ASSAD, 2013). O impacto da Teoria da
Deriva Continental foi tamanho que ganhou uma analogia à revolução
copernicana, ou seja, as ideias de Wegener, para alguns, seria o ponto de
partida para uma revolução na geologia (ELENA, 1986; LAVINA, 2010;
HOFFMAN, 2012; ROMANO et al., 2016). No entanto, assim como
Copérnico, o jovem geofísico não convenceu a comunidade científica da
época. Algumas das causas de tamanha resistência à sua hipótese seria o
fato de romper o senso comum de “terra firme” e a inevitável negação de
muitos paradigmas (LAVINA, 2010).
Embora ferrenhamente criticada, a Teoria da Deriva Continental
reunia argumentos e dados de diversas áreas de conhecimento.
Com destaque para as evidências: paleontológicas, a ocorrência de
conjuntos de fósseis encontrados em localidades que um dia estiveram
unidas, por exemplo, a presença de flora Glossopteris2 em regiões do
continente africano e no Brasil; paleoclimáticas, estrias de glaciação de
aproximadamente 300 Ma na região sudeste do Brasil, sul da África,
Índia, oeste da Austrália e Antártica, regiões que, atualmente, possuem
condições climáticas distintas, sugerindo que nessa época essas
massas de terra estavam reunidas e submetidas a um clima glacial; e
geomorfológicas, as cadeias de montanhas da Serra do Cabo na África do
Sul, de direção leste-oeste, teria continuidade na Sierra de La Ventana, a
qual ocorre com a mesma direção na Argentina (TEIXEIRA et al., 2009).
O que faltou à teoria foi um mecanismo capaz de explicar a tal
“deriva”, isto é, de que maneira a crosta continental superava o atrito
gerado ao se arrastar pelo leito marítimo (MOLEDO; MAGNANI,
2010). Uma importante e visionária ideia de Wegener foi considerar o
manto3 como um fluido viscoso sobre o qual os continentes “deslizavam”.
Entretanto, a força centrífuga4 existente na superfície do planeta, em
decorrência do movimento de rotação e a força de atrito das marés

“

Pode-se afirmar
que os mecanismos da
tectônica de placas operavam
antes da Pangeia, logo seria
possível a formação de outros
supercontinentes além
desse.

”
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Glossário
1. Novo e Velho Mundo:
Velho Mundo é um termo utilizado para definir a divisão dos
países, os que compõem o velho mundo é a visão que os europeus tinham do mundo no século XV, ou seja, a Europa, África
e Ásia. O Novo Mundo é um dos nomes dados ao hemisfério
ocidental, mais especificamente ao continente americano.
2. Flora Glossopteris:
grupo extinto de protogimnospermas e plantas com sementes
primitivas que se assemelhavam às samambaias arbóreas
atuais.
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das placas seguem acontecendo, consequentemente, a configuração do
globo continua a se modificar (GROTZINGER; JORDAN, 2013).
Três modelos para a configuração do próximo supercontinente
são muito discutidos. Os modelos tradicionais preveem que o
próximo supercontinente se formará em qualquer lugar onde Pangeia
foi quebrada (modelo de introversão) ou no lado oposto (modelos
de extroversão). Mas Mitchell, Kilian e Evans (2012), propõem o
modelo conhecido como ortoversão, o qual prediz que o próximo
supercontinente, chamado de Amásia, deve formar 90 graus de distância
de onde se formou o seu antecessor (Pangeia), sobre o Ártico, a partir
da fusão entre os continentes americano e asiático. Dessa maneira as
três hipóteses apresentam diferentes previsões para a configuração do
próximo supercontinente: a introversão implica que o supercontinente
se formaria pelo encerramento do Oceano Atlântico, a extroversão pelo
fechamento do Oceano Pacífico, e a ortoversão pelo encerramento do
Oceano Ártico e Mar do Caribe. (MURPHY, 2013). Independente de
qual modelo o próximo supercontinente siga, será que nossa espécie
sobreviverá a ele?

3. Força centrífuga:
força de inércia que se manifesta nos corpos em rotação, cujo
efeito é o afastamento dos corpos do centro de rotação.
4. Manto:
camada da Terra localizada entre a crosta e o núcleo.
5. Zona fótica:
região do ecossistema aquático que recebe luz solar suficiente
para que ocorra a fotossíntese.
6. Especiação:
processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies.
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A extinção do Permiano:
A grande agonia
Gabriela Cristina Fonseca Almeida Ingressou no curso de Ciências Biológicas da UFMA (modalidade

Licenciatura) no segundo semestre de 2013 e entrou para o PETBio em agosto de 2015. Atualmente é estagiária do
Laboratório de Ecologia e Sistemática de Insetos Polinizadores e Predadores (LESPP) sob a orientação da professora Drª
Gisele Garcia Azevedo. Também realiza trabalho voluntário no Rotaract Club de São Luís. Suas áreas de
interesse são Ensino de Ciências, Educação Especial, Ecotoxicologia e Ecologia.

A

Era Paleozoica teve início há 542 milhões de anos e seu fim há 251 milhões de anos.
Foi marcada tanto por uma explosão de vida - surgimento de grandes grupos como
os artrópodes e vertebrados - que passou de uma exclusividade marinha para a
conquista da vida terrestre. No entanto, o Paleozoico também viu a maior extinção
em massa já registrada na história da vida na Terra (CARBONELL et al., 2008).
O Paleozoico é dividido nos períodos: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e, por
último, o Permiano. Nos primórdios do Paleozoico, as terras formavam um único continente chamado de
Rodínia, palavra que significa terra natal, ou também conhecida como Pangeia I. A partir do Carbonífero até o
Permiano, os continentes estavam reunidos formando um único supercontinente chamado de Pangeia. Nessa
época existia um único oceano chamado de Pantalassa, do grego “todo o mar” (CARBONELL et al., 2008).
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Evidências para uma erupção?
Apesar de não ser ainda um consenso entre os pesquisadores, muitos trabalhos
apontam para uma possível atividade de vulcões na Sibéria (CAMPBELL et
al., 1992, REICHOW et al., 2002). No fim do Permiano grandes erupções
vulcânicas teriam ocorrido na região onde hoje é Sibéria, e expelindo km de
basalto formando uma vastidão rochosa que cobre 1,6 milhões de km2 do leste
da Rússia. Essa vastidão rochosa é formada por desfiladeiros com camadas de
centenas de metros de espessura e formações verticais chamadas de armadilhas.
As armadilhas siberianas são compostas por basalto, uma rocha ígnea
de cor escura que possui uma única origem: atividades vulcânicas. Inundações
de basalto geralmente formam muitas camadas e podem construir ao longo de
milhares de anos espessuras consideráveis, tais como é visto atualmente em uma
ilha no Hawaii, o vulcão Kilauea, considerado o mais ativo do mundo e após
anos de atividades vulcânicas, expeliu basalto suficiente para cobrir mais de 10
km2 da ilha (FLYNN et al., 1994, CAYOL et al., 2000).
A datação da fronteira Permiano-Terciário (P-Tr) a datação das
armadilhas siberianas sugerem que os eventos podem ser correlacionados pois
o acontecimento do evento P-Tr é datado em 251,1 milhões de anos e os estudos
para a formação das armadilhas indicam que as inundações de basaltos tiveram
início há 248,4 milhões de anos. Reforçando, talvez, que a maior extinção em
massa foi consequência de atividades vulcânicas que duraram milhões de anos
(CAMPBELL et al., 1992; KAMO et al., 2003).
Mas de que forma as atividades vulcânicas podem ter interferido
dinâmica da Terra? Sabemos que vulcões liberam, quando ativos, dióxido
de carbono (CO2) para a atmosfera. Agora, imagine que durante milhões de
anos a Terra pode ter acumulado CO2 oriundos dessas atividades vulcânicas
aumentando consideravelmente a temperatura do nosso planeta. Bom, e qual
a consequência disso? Supõe-se de que o aquecimento global desencadeado
pelas enormes erupções da Sibéria, derreteu hidrato de gás congelado e grandes
volumes de metano rico em 12C emergiu para a superfície dos oceanos em
enormes bolhas. A entrada de metano na atmosfera pode ter causado mais
aquecimento, que pode ter derretido mais reservatórios de hidrato de gás
(BENTON; TWITCHETT, 2003.)
Evidências para uma colisão extraterrestre?
O fulereno (C60 a C400) é uma forma pura do elemento carbono como o diamante e o grafite, sendo a sua terceira forma mais estável - que possui
a capacidade de “aprisionar” átomos ou moléculas de gases em seu interior sem
alterar a composição dos mesmos (BECKER et al., 2000) . Existe, de acordo com
Becker et al. (2000), um interesse por parte de pesquisadores em determinar se
essa família de carbono ocorre naturalmente na Terra e fora dela - ou seja, se
ocorre no meio interestelar. Pensando nessa problemática, esses pesquisadores
buscaram identificar a origem dos fulerenos presentes em Subdury - uma cratera
de milhões de anos localizado em Ontário, Canadá possivelmente formada a
partir de um impacto da Terra com um bólido. Seus resultados foram a presença
do gás Hélio (He) “capturados” em suas estruturas na forma de 3He/ 4He e a
proporção encontrada assemelha-se ao encontrado em partículas oriundas do
espaço- Nier e Schlutter (1994) realizaram a extração de gases nobres a partir de
materiais do Projeto Apollo.
Em 2001, Becker et al. publicou outro trabalho no qual analisou-se os
gases nobres presentes em molécula de fulerenos extraídos a partir de sedimentos
que datam os limites do PTB em Meishan no Sul da China, seção Sasayama
no sudoeste do Japão, na seção Bálvány localizado no norte da Hungria. De
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acordo com seus resultados, as composições de Hélio (He) encontrados nos
fulerenos de Meishan e Sasayama seriam parecidos com os componentes de
origem planetária encontrada em meteoritos. Logo, esse componente de origem
extraterrestre estaria relacionado com o impacto de um asteroide ou meteorito
com a Terra. Posteriormente, Farley e Mukhopadhyay (2001) coletaram
amostras nos mesmos locais, realizaram o mesmo procedimento laboratorial e,
no entanto, não obtiveram o mesmo resultado de Becker e colaboradores.
Benton e Twitchett (2003) argumentam que apesar do Hélio e do
Argônio descritos por Becker e colabores proverem de rochas que continham
as moléculas de fulereno, nunca foi demonstrado que esses gases nobres
estavam de fato presos nessas estruturas. Essas evidências seriam fracas e não
contemplariam um cenário de extinção em massa? É importante ressaltar que
moléculas de fulereno podem ser encontrados em meteoritos e incêndios
florestais (BENTON; TWITCHETT, 2003) só que em incêndios florestais atuais
não estariam sendo detectados (BECKER et al., 1995). Isso significaria que os
fulerenos encontrados teriam sido sintetizados no momento do impacto ou os
fulerenos já estavam presentes no bólido - asteroide ou meteorito- e de alguma
forma sobreviveu ao impacto? para Becker et al. (2000) seria possivelmente
uma evidência. E você, leitor? O que acha?
A grande agonia
A Terra sofreu grandes perdas devido a esse evento catastrófico,
as estimativas indicam que mais 90% entre os invertebrados marinhos
foram extintos e mais de 70% dos animais terrestres. Muitos grupos de
animais desapareceram completamente da Terra, como por exemplo os
foraminíferos, corais paleozóico das ordens Rugosa e Tabulata, briozoários da
ordem Stenolaemate, equinodermatas do grupo Blastoidea, os braquiópodes
articulados sofreram extinção quase completa (BENTON; TWITCHETT,
2003). Os amonites, cefalópodes, também foram severamente afetados, esses
animais representaram durante o Paleozoico e Mesozoico um abundante,
altamente diversificado e geograficamente disseminado grupo de cefalópode
marinhos e, somente três gêneros do grupo Ceratitida sobreviveram ao evento
P-Tr (BRAYARD et al., 2009).
Os trilobites, artrópodes que possuíram uma grande diversidade de
tamanho e hábitos de vida, existiram durante toda a era Paleozoica e possuíam
em média o tamanho de 3 a 10 cm, no entanto, outros eram minúsculos. Esses
animais, provavelmente, desempenharam um papel ecológico parecido com os
dos crustáceos atuais. No entanto, foram completamente extintos no Permiano
(CARBONELL et al., 2008).
Os animais que já estavam presentes, no entanto, em menor
número como os bivalves, gastrópodes, caranguejos, lagostas, ouriços do mar,
corais escleractinianos e peixes ósseos ocuparam seus lugares dominando os
ecossistemas marinhos modernos (CHEN; BENTON, 2012; ERWIN, 2002). Os
animais terrestres também não foram poupados da extinção. Os terapsídeos,
classe Synapsida, que tinha como principais representantes os Dinocephalia,
Anomodontia, Gorgonopsia e Cynodontia também foram extintos do planeta
Terra (ERWIN, 2002).
		
Considerações finais
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Como já falado anteriormente, foi no período Cambriano que houve a maior
diversificação da vida na Terra - chamada de explosão cambriana - nos
mares apareceram os artrópodes (e.g. trilobites), braquiópodes, esponjas,
equinodermos, algas vermelhas e verdes também surgiram nesse período. Até
o Permiano, além desses grupos citados apareceram também os insetos, plantas
com sementes, répteis e os anfíbios (CARBONELL et al., 2008).
O Permiano foi o último período da era Paleozoica e durou 290251 milhões de anos. A extinção do Permiano (evento P-Tr: Permian-Triassic
Boundary) foi um evento catastrófico que marcou a história da vida na Terra; por
isso, ainda é foco de muitas pesquisas e discussões. Entre as teorias que buscam
explicar o que ocorreu na Terra há milhões de anos, nesse artigo destacaremos
duas: A extinção foi consequência de um impacto extraterrestre - asteroide ou
meteorito- que desencadeou mudanças ambientais (BECKER et al., 2001) e, a
extinção está relacionada com as atividades vulcânicas da Sibéria (CAMPBELL
et al., 1992, REICHOW et al., 2002). Dessa forma, questionamos: O mecanismo
que marcou o fim da era Paleozoica teria sido interno ou externo?

É difícil dizer com precisão o que pode ter ocorrido há milhões de anos, por
isso, a ciência sempre busca evidências e formula teorias que possuam explicar
os grandes acontecimentos do nosso planeta. Aqui apresentamos os possíveis
cenários que podem ter varrido a existência de diversas formas de vida que já
estiveram na Terra. No entanto, pode ter sido só um fator, ou dois, ou vários
juntos. O importante é lembrarmos que, o quer que seja que tenha acontecido
desestabilizou o ecossistema terrestre e aquático, levando a um efeito
catastrófico. Dessa forma, processos têm sido exploradas em um esforço para
testar as ligações entre química do oceano perturbado, extinção em massa e os
próximos passos que foram dados pelos organismos.
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Tiktaalik roseae foi um peixe de nadadeiras lobadas (Sarcopterygii) que viveu durante o Devoniano. Sua morfologia
se assemelha à de salamandras e acredita-se que esses peixes possam ter dado origem aos tetrápodes. Imagem:
abelov2014
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