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A importância da participação no corpo editoral do 
Boletim PETBio UFMA - Parte II

Para 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:

ENTREVISTA ESPECIAL

Por Glacyane Winne Tavares Moraes, Greyck Willyan Marques Santos e Thauana Oliveira Rabelo

Marco Antônio de Menezes Ferreira
Biólogo, mestrando 

“Eu ingressei no PET em 2011 por eu achá-lo um programa que me proporcionaria um diferencial no 
curso [...] escrevi textos sobre vários temas que foram publicados no Boletim PETBio, mas talvez o de 
maior contribuição tenha sido o artigo que escrevi na edição de julho de 2014 intitulado “Você é o que 
você escreve”, por tratar de uma temática de extrema importância no meio acadêmico: a escrita científica. 
É importante frisar os textos inseridos na diversidade de temas que já foram publicados pelo Boletim 
PETBio, procurando atender os diferentes interesses do leitor, inclusive pessoas de outras áreas, a exemplo 
de amigos meus da medicina, da enfermagem e da psicologia que já tiveram a oportunidade de ler algumas 
edições e não dispensaram elogios. Participar da organização do Boletim PETBio contribuiu para a minha 
vida pessoal para que eu trabalhasse a tolerância diante da diversidade de opiniões e de personalidades 
dentro do grupo. Na vida acadêmica, sem dúvidas, me ajudou a aprimorar a escrita científica e a avaliar 
textos de maneira mais profissional, do ponto de vista de uma comissão científica.”

Rafael Rodrigues de Lima
Graduando em Ciências Biológicas - Universidade Federal do Maranhão

“Acredito que o Boletim PETBio foi peça fundamental durante minha trajetória dentro do programa, 
no qual participei como um dos editores e também como leitor assíduo. Gosto de ler textos relacionados 
a biologia da conservação, como por exemplo “Em Terras de Aruanã”, por Marlla Arouche, publicado 
na seção Escreva Você Também (Outubro de 2014), sobre o trabalho de conservação de espécies de 
tartarugas marinhas realizado pelo TAMAR no Ceará; e a entrevista com o professor doutor Luís 
Fernando sobre genética aplicada à conservação (edição de Março de 2015). Paralelamente a esta 
perspectiva, considero que as as melhores temáticas adotadas pelo Boletim foram aquelas que 
trataram sobre a importância da água e energia sustentável. Mas também me interesso por temas 
mais teóricos dentro da biologia, pelo qual posso citar o excelente artigo do André Vale, egresso, 
publicado na edição de Março de 2015 sob o título “Origem da vida: do não vido para o vivo”. 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.”

Kauê Nicolas Lindoso Dias
Graduando em Ciências Biológicas - Universidade Federal do Maranhão

“Uma das atividades que mais me despertou interesse no PETBio quando ingressei no programa em 2014 foi o 
Boletim, pois via nele uma oportunidade muito interessante de exercitar minha escrita e minha criatividade. Logo 
entrei para a Comissão Científica e para a Comissão de Edição para trabalhar tanto na correção dos textos, algo 
que foi muito importante pro desenvolvimento da minha criticidade, quanto na diagramação do Boletim, que foi 
ótimo para que eu estudasse mais sobre editoração de revistas e design gráfico. O tema abordado pelo Boletim que 
eu mais gostei foi o de Evolução dos Grandes Grupos (2015), no qual contribuí com um artigo sobre evolução dos 
mamíferos que gostei muito de fazer. Participar da construção do Boletim tão intimamente com certeza me fez 
progredir em vários aspectos, até mesmo me ajudando a compreender como o mundo dos periódicos funciona.”
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ARTIGO

Caracterização do 
Triássico:

O Triássico, período que compreende de 252 a 201 ma (milhões de anos) atrás, dá início à 
Era Mesozoica na escala do tempo geológico, sucedendo, de imediato, o grande evento de 
extinção que finaliza o período Permiano. Durante essa primeira fase do que viria a ser uma 
nova etapa da vida na Terra, os ecossistemas foram gradativamente reconstruídos dos mais 
baixos aos mais altos níveis tróficos (CHEN; BENTON, 2012). Tal reconstrução teve como 

fatores principais as mudanças na configuração geológica e climática e levou ao desenvolvimento de novos 
grupos de animais e plantas muito semelhantes aos do Paleozoico, além de outros grupos inéditos, os quais 
apresentavam um grande potencial para conquistar esse novo mundo em formação. O Triássico também é 
marcado como o período do surgimento dos dinossauros, o grupo dos “mais famosos vertebrados fósseis”, 
segundo Benton (2005). Apesar disso, ainda há muito desconhecimento em relação à origem desses notórios 
animais. Logo e tendo-se em mente a pouca proximidade do público, em geral, para com os primeiros 
momentos da Era Mesozoica e de sua importância para o contexto dos momentos posteriores, o presente 
artigo objetiva a descrição breve do período Triássico, bem como dos eventos cruciais que moldaram sua 
biota e permitiram a evolução e a diversificação do clado1 Dinosauria.

>>

Léo Nava Piorsky Dominici Cruz Ingressou no curso de Ciências Biológicas da UFMA 
(modalidade Bachrelado) no primeiro semestre de 2015 e entrou para o PETBio em janeiro de 2016. No PET 
participa da elaboração da seção Linha de Pesquisa do Boletim PETBio UFMA, além de exercer atividades 
relacionadas à divulgação das atividades externas do grupo, confecção de certificados e manutenção do 
site. Suas áreas de interesse são Genética animal, Biotecnologia, Aprimoramento genético, Conservação, 
Ornitologia e Linguagens de programação.

da formação do mundo moderno à diversificação dos dinossauros
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dos mamíferos durante o Triássico Superior (247-200 ma). Além disso, 
especula-se que outros sinapsídeos4, como Thrinaxodon, também 
apresentavam estruturas inovadoras, como pelos sensoriais (BENTON, 
2008; MAIER; RUF, 2016). 
 Os mares do Triássico experimentaram uma radiação 
taxonômica inédita de répteis marinhos, em sua maioria lepidossauros, 
como placodontes, Nothosaurus e ictiossauros (répteis marinhos 
semelhantes a golfinhos), mas havia representantes do clado 
Archosauromorpha, como o excêntrico Tanystropheus, cujo longo 
pescoço poderia tê-lo auxiliado na perseguição de procura e captura de 
peixes em meio a recifes (BENTON, 2008). Outro habitante singular 
dos mares triássicos foi Atopodentatus unicus (do grego “único 
estranhamente dentado”) (Figura 1 C), herbívoro que utilizava seu 
aparelho bucal em forma de martelo para raspar o substrato marinho. 
Os estudos sobre esse réptil indicam uma recuperação rápida dos 

níveis tróficos, já que os fósseis de Atopodentatus unicus remontam do 
Anisiano (Triássico Médio) há cerca de 242 milhões de anos (CHUN et 
al., 2016).
 Em terra, estudos de fósseis datados do Triássico Inferior 
(252-247 ma) da região Sul do Brasil traçam uma possível relação 
de parentesco entre um réptil denominado Teyujagua paradoxa e 
os ancestrais do clado Archosauria (grupo de répteis dentro dos 
Archosauromorpha; inclui crocodilos, dinossauros e aves), uma vez que 
o crânio de tal animal é composto de várias características-chave dos 
crânios de arcossauros (PINHEIRO et al., 2016). Dentro dos arcossauros 
houve a diversificação de vários grupos, especialmente do clado 
Crurotarsi, ou Pseudosuchia (grupo que inclui os crocodilianos), que 
passaram a ocupar diversos nichos ecológicos, desde herbívoros, como 
Desmatosuchus, até predadores de topo de cadeia, como o Postosuchus 
(Figura 1 D). O Triássico contou ainda com diversos representantes 
dos rincossauros (grupo irmão5 dos arcossauros) como Scaphonyx; 
espécies cosmopolitas, como os sinapsídeos Lystrosaurus (Figura 1 E); 
pterossauros pequenos, como Peteinosaurus (Figura 1 F) (BENTON, 

século XIX Richard Owen, deriva do grego dinos (terrível) e saurus 
(lagarto) e denota um conjunto de animais fósseis e existentes (aves) 
agrupados no clado Dinosauria. Os primeiros animais os quais poderiam 
ser fielmente chamados de dinossauros coexistiram com diversos 
representantes dos bem estabelecidos Crurotarsi e outras criaturas da 
fauna primordial do Triássico, incluindo outros representantes do clado 
Dinosauromorpha, presentes desde o início do período (BENTON, 
2008). Morfologicamente, um dinossauro, junto aos pterossauros e o 
gênero Scleromochlus (compondo o clado Avemetatarsalia), diverge dos 
demais arcossauros por apresentarem uma sustentação digitígrada, ou 
seja, apoiam seus corpos sobre os dígitos apenas, o que difere da postura 
plantígrada6, mais basal e característica de mamíferos e arcossauros. 
Além disso, a postura bípede era uma condição basal dos primeiros 
dinossauros, o que, em conjunto à sustentação digitígrada (pois esta 
permitia passadas mais largas) tornava esses animais poderosos 
velocistas (KARDONG, 2016).
 Os dinossauros dividem-se filogeneticamente7 em Saurischia 
e Ornistischia, sendo o primeiro representado por Herrerasauria, 
Theropoda (carnívoros como Tyranosaurus e Velociraptor) e 
Sauropodomorpha (dinossauros de “pescoço longo”) e o segundo por 
espécies corpulentas e em sua maioria quadrúpedes, como os famosos 
Iguanodon, Hadrosaurus e Triceratops (BENTON; FORTH; LANGER, 
2014). Apesar disso, nenhuma das formas familiares às pessoas 
estava presente nesse momento inicial, pois os dinossauros ainda 
eram pequenos bípedes oportunistas que coexistiam com numerosas 
espécies maiores e com papéis bem estabelecidos nos ecossistemas. 
Um dos primeiros grupos a se diversificar foi Sauropodomorpha, mais 
especificamente os pró-saurópodes como Anchisaurus e Melanosaurus, 
que já no Carniano aproveitavam-se de suas adaptações como pescoços 
longos e fortes membros anteriores para alimentar-se das altas coníferas e 
árvores frondosas (BENTON, 2008). Theropoda também experimentou 
uma diversificação nesse período, porém, ainda constituía-se de 
espécies de pequeno porte, como Pampadromaeus barberenai. O posto 
de predadores de topo de cadeia ainda estava ocupado pelos grandes 
Crurotarsi, como o Poposaurus (BENTON, 2008. DIAS-DA-SILVA; 
MÜLLER, 2015). A diversificação dos Ornithischia ocorreria mais 
tarde, durante o Jurássico.
 Estudos prévios estimaram o surgimento dos primeiros 
dinossauros no Carniano, começo do Triássico Superior (230-201 
ma), representados por espécies como Herrerasaurus e Staurikosaurus. 
Porém, cada vez mais, descobertas fósseis têm posicionado a origem do 
grupo mais a fundo no período (DIAS-DA-SILVA; MÜLLER, 2015). 
Achados recentes na Tanzânia apresentam uma nova espécie batizada 
como Nyasasaurus, a qual pode consistir-se de um dinossauro ou mais 
um representante dos dinossauriformes8, uma vez que apenas alguns 
ossos (úmero e vértebras) foram encontrados (NESBITT et al., 2013). 
De qualquer forma, o fato de os achados datarem do Anisiano tardio 
permitem presumir que os primeiros dinossauros ou seus ancestrais 
tenham aparecido nos primeiros 5 milhões de anos após a Extinção P-T, 
descendentes de um ancestral dinossauriforme. 

2008); e membros do clado Dinosauromorpha (clado que engloba 
dinossauros e grupos próximos) como o Asilisaurus, além dos muito 
bem conhecidos dinossauros, cuja história evolutiva assemelha-se a 
uma saga de oportunidades, conquista e poder.

Ameaças à biodiversidade 

 Apesar da espantosa radiação de táxons observada, o 
Triássico pode ser definido como um período transitório, onde muitos 
grupos foram perdidos ou cederam lugar a outros, ainda que em 
proporções consideravelmente menores que as da “grande agonia” ao 
final do Permiano. Tais conclusões são sustentadas por discrepâncias 
no registro fóssil do Triássico Inferior, mais especificamente entre 
as idades do Carniano (237-227 ma) e Noriano (227-208 ma), 
onde na primeira verifica-se ainda a ocorrência dos diversos grupos de 
arcossauros, rhynocossauros e sinapsídeos, porém, a partir da segunda, 
os registros fósseis são associados predominantemente aos primeiros 
dinossauros (BENTON, 2008). O que poderia ter levado a essa crise 
durante o Carniano?
 Propostas para esse fenômeno apontam para uma um colapso 
nas cadeias alimentares estabelecidas no começo do Período (BENTON, 
1983). Como mencionado anteriormente, a flora predominante do 
Triássico constituía-se de plantas com sementes, uma vez que essas 
eram bem adaptadas aos novos ambientes áridos e ao clima mais 
quente do planeta, e como mencionado também, umas das espécies 
que marcaram forte presença no período foi Dicroidium. Dicroidium 
era uma planta arbustiva que, segundo especula-se, servia de fonte 
de nutrientes para diversas espécies e, apesar de morfologicamente 
assemelhar-se a uma samambaia, possuía sementes propriamente ditas. 
Contudo, outras plantas como coníferas apresentaram forte competição. 
Em consequência a isso, muitos animais de pequenas dimensões como 
dicinodontes (grupo de sinapsídeos herbívoros) já não podiam utilizar 
tais plantas como fonte de alimento, deixando-as à mercê de alguns 
dinossauros como os pró-saurópodes. Como resultado, predadores 
que dependiam desses herbívoros não perderam sua fonte de recursos, 
resultando na dissolução das várias relações ecológicas estabelecidas 
(BENTON, 2008. BENTON; FORTH; LANGER, 2014). 
 A cartada final para os grupos remanescentes do Permiano e 
animais do Triássico deu-se há 201.3 ma, com outro grande evento de 
extinção que viria a definir, de uma vez por todas, quais grupos seriam 
predominantes na fauna do restante da era Mesozóica: a Extinção T-J 
(Triássico-Jurássico), o 4º grande evento de extinção da história da 
Terra. Evidências do acontecimento são bem fundamentadas a partir 
de estudos geológicos, porém as causas continuam sendo tema para 
debates, ainda que duas propostas sobressaiam-se: alterações climáticas 
devido a atividades geológicas e vulcânicas e impacto de um bólido 
extraterrestre (YOUBO et al. 2014). A hipótese do vulcanismo baseia-
se nos fenômenos que levaram à separação da Pangeia e abertura do 
Atlântico Norte (final do Triássico e início do Jurássico), que, dentre 
outras coisas, englobou o intenso derramamento de lava, formando 
a CAMP (do inglês Central Atlantic Magmatic Province, ou Província 
Magmática do Atlântico Central), havendo ainda aumento do CO2 
atmosférico devido às erupções, intensificando o aquecimento global 
e provocando fraca anoxia dos oceanos. A proposição do impacto de 
um corpo extraterrestre é sustentada pela presença de uma cratera 
de impacto na França que data do final do Triássico, porém, não há 
mais evidências fortes que baseiem tal fenômeno. O evento impactou 
fortemente nas grandes espécies, como os Crurotarsi, dos quais 
permaneceram representados apenas pelos Crocodilomorpha, que 
agrupam crocodilos, aligatores e gaviais (BENTON; FORTH; LANGER, 
2014).

Oportunidades para a diversificação dos dinossauros 

A palavra dinossauro, cunhada pelo naturalista e paleontólogo do 

A recuperação de um mundo pós-cataclísmico 

 O fim do período Permiano e da era Paleozoica é marcado 
pelo maior evento de extinção em massa do qual se tem registro, do 
qual estima-se que 96% das espécies viventes no período tenham 
desaparecido (BENTON, 2008). As causas apontadas para o colapso são 
diversas, porém as mais bem sustentadas são o impacto de um bólido 
extraterrestre (meteoro de grandes dimensões) e sucessivas erupções 
vulcânicas dos traps siberianos (extensas regiões onde houve intensos 
derramamentos de lava, formando rochas ígneas), a leste da região 
correspondente à Rússia (BENTON; TWITCHETT, 2003). A última 
é bastante defendida por evidências geológicas de basalto e técnicas 
de radiometria, as quais indicam que tais erupções ocorreram há 250 
milhões de anos, período coincidente ao intervalo estratigráfico2 da 
fronteira Permo-Triássica, referenciada pela seção Meishan, ao sul 
da China (RENNE et al., 1995). Efeitos posteriores da crise incluem 
aumento de 6º C na temperatura global, o aumento no nível do mar, 
redução do oxigênio-18 e anoxia dos oceanos, ocasionando a perda de 
70% da biodiversidade marinha, que, após o evento, teve seus níveis 
de endemismo3 altamente reduzidos (BENTON, 2008; WIGNALL; 
TWITCHETT, 1996). A extinção afetou a composição de diversos 
ecossistemas terrestres, deixando-os incompletos (BENTON, 2008).
 Tão impressionante quanto a perda foi a recuperação da biota 
no início do Triássico, que se diferencia pelo grande número de grupos 
emergentes e pelas mudanças ecológicas trazidas por tais, além do fato 
de ter sucedido o momento em que a vida macroscópica estava à beira 
do desaparecimento (CHEN; BENTON, 2012). Durante o Paleozoico, 
plantas sem sementes como Lepidodendron (licófitas arbóreas que 
atingiam alturas de até 35 m), Calamites e Psaronius (cavalinhas e 
samambaias gigantes, respectivamente) dominavam as paisagens, 
porém tais grupos entraram em declínio durante o Permiano (EVERT; 
EICHHORN, 2014), cedendo espaço para a diversificação de plantas 
com sementes durante o Mesozoico, tais como Gingko, Pachypteris, 
Cycas e Dicroidium (Figura 1 A), essa última predominante em todo 
o hemisfério Sul (BENTON, 2008). Essa alteração pode ter ocorrido 
em virtude das necessidades fisiológicas de plantas, uma vez que o 
Permiano, período de grande seca e ambientes áridos no interior de 
Pangeia, não propiciava os recursos fundamentais para a reprodução 
de plantas sem sementes, das quais os gametas encontram-se em meio 
aquático para que ocorra fecundação. Plantas com semente, por outro 
lado, utilizam-se desta como um abrigo para o processo de fertilização 
sem a dependência de uma lâmina d’água para isso. Além disso, tais 
plantas possuíam sistemas vasculares mais complexos que as tornavam 
mais independentes ainda da umidade externa, sendo aptas à conquista 
de ambientes mais áridos.
 A grande extinção do permiano pôs fim a diversas ordens 
de insetos que haviam se desenvolvido durante o Paleozoico, abrindo 
espaço para as ordens conhecidas atualmente, já bem estabelecidas com o 
advento do Triássico e que se irradiaram posteriormente (TRIPLEHORN; 
JOHNSON, 2011). Por sua vez, os anfíbios do período estavam 
representados pelos Temnospondyli como o Trematosaurus (Figura 1 B) 
e Cyclotosaurus, criaturas remanescentes do Permiano e que marcaram 
presença durante o todo Mesozoico (BENTON, 2008; SCHOCH, 2011), 
mas as primeiras rãs, representadas especialmente por Triadobatrachus 
massinoti, estavam dando seus primeiros saltos rumo à diversificação no 
Triássico inferior (SIGURDSEN; GREEN; BISHOP, 2012). Esfenodontes 
(o nome faz referência à dentição desses animais, fundida à maxila) 
foram um grupo de lepidossauros (“lagartos com escama”, grupo ao 
qual pertencem os lagartos e cobras) que se diversificaram no período 
(POUGH; JANIS; HEISER, 2008; BENTON, 2008); já as tartarugas 
ainda não apresentavam sua carapaça característica, apenas um plastrão 
bem desenvolvido, como visto em Odontochelys semitestacea (CHUN 
et al., 2008). Fósseis de mamíferos do Triássico são raros, mas registros 
como Morganucodon, animal semelhante a um musaranho, relatam a 
transição da articulação mandibular para o ouvido médio característico 
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Figura 2. Esquema simplificado das subdivisões de Dinosauria. Modifica-
do de imagens disponíveis em Google Images.

Figura 1. Fauna e 
flora do Triássico. (A) 
Dicroidium zuberi. (B) 

Trematosaurus. (C) 
Atopodentatus unicus. 
(D) Postosuchus. (E) 

Lystrosaurus. (F) 
Peteinosaurus.
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 “Dinossauros basais” e membros do clado Dinosauromorpha 
são minoria nas paisagens do Triássico há 247 ma, já que os nichos que 
viriam a ocupar ainda estavam preenchidos pelas diversas criaturas 
do Triássico. Sendo assim, a ocupação do morfoespaço do grupo, ou 
seja, o total das diferentes morfologias apresentadas pelos membros 
do grupo, ainda não despertara seu potencial inteiramente, apesar 
de, mesmo após o Jurássico, essa ocupação ter sido inferior a de 
grupos como os Crurotarsi (Figura 3). Além disso, os modelos mais 
aceitos para a evolução dos dinossauros propõem que a disparidade 
(diferenças morfológicas) das espécies aumentou mais rapidamente 
que a riqueza, ou seja, o aumento do número de espécies (BENTON; 
FORTH; LANGER, 2014).

Considerações finais

 Apesar das drásticas consequências do evento de extinção 
PT, a recuperação da biota e o estabelecimento de novos ecossistemas 
ocorreu de forma surpreendente nos primeiros momentos da Era 
Mesozóica. Outra notável proposição é que a reposição das cadeias 
tróficas ocorreu apenas alguns milhões de anos após a fronteira 
Permiano-Triássico (CHUN et al., 2016), contrastando com a ideia 
inicial da recuperação lenta devido à grande quantidade de táxons 
perdidas. Certamente novos achados fósseis reforçarão essa nova 
visão sobre a guinada da vida no início do Mesozóico. 
 Diferentemente das proposições iniciais, a diversificação 
dos grupos de dinossauros deu-se de forma passiva, resultando 
da ocupação dos nichos ecológicos não mais ocupados pelos 
grupos de animais do início do Triássico. Contudo, o ponto exato 
em que os dinossauros divergiram dos demais dinossauriformes 
permanece desconhecido e gerando muitos debates, pondo em 
discussão também se alguns dinossauriformes conhecidos, como o 
mencionado Nyasasaurus, já não seriam dinossauros propriamente 
ditos, consequentemente levando a origem do clado a um passado 
quase que imediatamente após a extinção do final do Permiano.
 As descobertas de mais evidências fósseis são essenciais à 
resolução de tais querelas. Contudo, é necessário que haja visibilidade 
de tais descobertas, pois somente dessa forma os novos conceitos 
trazidos por elas serão consolidados. A partir da leitura desse pequeno 
texto, espera-se que se tenha contribuído ao conhecimento sobre o 
Triássico e de como tal período foi essencial para o estabelecimento 
das biotas modernas e dos famosos dinossauros, os animais pré-
históricos mais bem difundidos pela mídia, porém de origem 
nebulosa tanto para o público como para a comunidade científica.

Figura 3. Comparação da ocupação do morfoespaço em Dinosauria e 
Crurotarsi ao final do Triássico (A) e início do Jurássico (B). Observa-se 
a redução significativa da variabilidade morfológica dos Crurotarsi após o 
período em que houve o evento de extinção T-J. Por sua vez, os dinossauros 
apresentaram um aumento na variedade morfológica no Jurássico, apesar de 
não atingirem a variabilidade morfológica de Crurotarsi durante o Triássico. 
Modificado de Brusatte et al., 2008.

Glossário

1. clado: grupo de organismos derivados de um ancestral comum. Objeto da 
cladística.
2. intervalo estratigráfico: cama de transição entre dois estratos, ou seja, entre 
duas camadas de rochas distintas fisicamente das demais acima ou abaixo de 
si.
3. endemismo: qualidade daquilo que é endêmico. Condição em que uma ou 
mais espécies são nativas e restritas a determinada área.
4. sinapsídeo: animais pertencentes ao clado Synapsida. Animais desse grupo 
apresentam apenas uma fenestra temporal em seus crânios. Oriundo do 
carbonífero, o grupo engloba os mamíferos e os outrora denominados “répteis 
mamaliformes”.
5. grupo irmão: grupo imediatamente próximo a outro, ou seja, ambos 
divergiram imediatamente de um ancestral comum.
6. plantígrada: postura pela qual o corpo é apoiado sobre toda a estrutura 
terminal dos membros posteriores ou anteriores, ou seja, com a planta das 
mãos ou pés.
7. filogeneticamente: métodos da Sistemática Filogenética.
8. dinossauriformes: membros do clado Dinosauromorpha. Usualmente 
utilizado apenas para as espécies que não pertencem a Dinosauria, mas são 
próximas a ele.
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Os mamíferos formam um clado¹ que apresenta uma incrível diversidade de espécies, 
formas, ecológias, fisiológias, histórias de vida e comportamentos. Atualmente, existem 
cerca de 5.416 espécies e esse número cresce a cada ano com novas descobertas 
(JONES; SAFI, 2011; SPRINGER et al., 2011). Segundo Simpson, 1960; Kemp, 1982, 
os mamíferos são animais endotérmicos, isto é, capazes de produzir calor a partir do 

próprio metabolismo, são altamente ágeis, possuem cérebro aumentado, dentição que os permite mastigar 
a comida, dentre outras. Entretanto, a característica mais singular dos membros desse grupo é a produção 
de leite, que é produzido pelas glândulas mamárias (daí o nome “mamíferos”), com o qual eles alimentam 
seus filhotes, além do intenso cuidado parental durante longo período de tempo. 
A grande parte das espécies atuais (99%) pertence à subclasse Theria, que possui 5.136 espécies de 
mamíferos eutérios, isto é, animais que apresentam placenta, como os roedores, morcegos, primatas, 
vacas, baleias e elefantes, enquanto existem “apenas” 346 espécies de metatérios: grupo cujas fêmeas 
possuem uma bolsa abdominal chamada de marsúpio (cangurus e gambás). Por fim, as outras espécies 
da classe Mammalia se encaixam na subclasse Prototheria, em que a maioria dos representantes é extinta, 
com exceção de cinco espécies de mamíferos que põem ovos, como os monotremados ornitorrincos e as 
equidnas (JONES; SAFI, 2011). >>

Igor Vinícius Pimentel Rodrigues ingressou no curso de Ciências Biológicas 
da UFMA (modalidade Licenciatura) no segundo semestre de 2012 e entrou para o PETBio em 
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do grupo, confecção de certificados, ata e organização geral. Atualmente trabalha com potencial 
biorremediador de fungos dos gêneros Aspergillus e Penicillium encontrados em solo contaminado 
com herbicidas de um polo de produção de São Luís – Maranhão. Está vinculado ao 
Núcleo Integrado de Imunologia Básica e Aplicada sob a orientação da Profª 
Dra. Geusa Felipa de Barros Bezerra. Suas áreas de interesse são Micologia, 
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Uma fantástica história sobre a
irradiação evolutiva dos mamíferos
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 Um ponto que precisa ser esclarecido dentro da história evolutiva 
do clado Mammalia refere-se à sua ancestralidade. Os mamíferos não são um 
grupo “mais evoluído de répteis”. O ancestral comum dos répteis provavelmente 
surgiu um pouco antes de 275 milhões de anos atrás (SHEDLOCK; EDWARDS, 
2009) e surgiu em sua própria linhagem, a dos diapsídeos, não tendo nenhuma 
relação com sinapsídeos não-mamíferos. Portanto, é um erro atribuir qualquer 
característica reptiliana aos ancestrais dos mamíferos.  
 A história evolutiva dos mamíferos é marcada por sucessivas “ondas” 
de diversificação, que levaram a várias linhagens “beco sem saída”, clados que 
viveram durante um curto tempo e que sofreram especializações ecológicas 
convergentes (LUO, 2007). Para comprovar tal inferência podemos citar o 
fato das espécies de placentários e marsupiais extintas do Cretáceo serem 
filogeneticamente distantes das suas respectivas formas do final do Cenozóico 
(WIBLE, 2007). Ademais, foi feita uma análise recentemente de todos os 
eutérios e verificou-se que há um favorecimento em agrupar todos os eutérios 
conhecidos do Cretáceo fora dos placentários cenozóicos, indo de encontro 
com análises prévias (LUO, 2007).

 Outro fato bastante interessante na evolução e ecologia dos mamíferos 
é o fato de que por dois terços de toda a sua história, os mamíferos eram 
pequenos animais, sendo o maior deles um pouco maior do que um gato e a 
grande maioria sendo do tamanho de musaranhos e ratos. No entanto, o evento 
evolutivo mais importante foi a origem do dente molar típico dos mamíferos 
conhecido como molar tribosfênico, pois o advento dele marcou a origem de 
dois taxa modernos: os marsupiais e placentários (BENTON, 2008).
 Dentre os principais eventos de diversificação da linhagem dos 
mamíferos podemos citar: a diversificação dos mamaliformes pré-mamíferos 
(os parentes extintos dos mamíferos, mas que estão fora do grupo) durante 
o Triássico Superior e o Jurássico Inferior; a diversificação dos docodontes, 
mamíferos teriformes e mamíferos australosfenídeos basais aos monotremados; 
a diversificação dos extintos teriformes, que são mais aparentados aos 
marsupiais e placentários do que aos monotremados, que ocorreu no Jurássico 
Superior; e a divergência do início do Cretáceo da linhagem dos marsupiais da 
dos placentários (LUO,2007).

Os primeiros passos da história evolutiva dos mamíferos

 Após essa exposição do panorama geral da história evolutiva dos 
mamíferos é necessário imergir nela com mais detalhes a fim de que se tenha 
uma noção não só de como eram os primeiros mamíferos, mas também qual 
era a aparência de alguns representantes das linhagens que originaram os 
mesmos. Começamos nossa viagem com os primitivos tetrápodes, que foram 
os primeiros seres a apresentarem adaptações ao ambiente terrestre. Podemos 
inferir que a história evolutiva dos mamíferos começa com a emergência desses 
organismos, o que aconteceu 370 milhões de anos atrás no Devoniano Superior 
(KEMP, 2005).
 O primeiro tetrápode que se tinha notícia até os anos 90 era o 
Ichthyostega, descrito por Jarvik (1996). Esses seres eram conhecidos por possuir 
uma mistura de características que os assemelhavam a peixes, como os canais da 
linha lateral, raios ósseos que suportavam uma barbatana caudal e resquícios de 
ossos operculares; e características de tetrápodes, como a perda de guelras e da 
proteção opercular, presença de caixa torácica robusta e, claro, de grandes pés 
com dígitos. Ao longo do tempo, entretanto, foram sendo descobertos outros 
fósseis de tetrápodes que também viveram nesse período geológico, como o 
Elginerpeton, elucidando assim o fato de que a evolução dos tetrápodes ocorreu 
pelo menos há 10 milhões de anos antes do surgimento do Ichthyostega (KEMP, 
2005).
 Em relação à radiação no Carbonífero dos tetrápodes, a linhagem 
que desenvolveu adaptações que permitiram que seus membros fossem 
extremamente adaptados ao ambiente terrestre de forma que estes conseguiram 
adquirir uma independência completa do ambiente aquático, foram os Amniotas, 
representados hoje pelos répteis, aves e mamíferos. Um acontecimento marcante 
dentro dessa linhagem foi o surgimento do pequenino Archaeothyris, cujo crânio 
sinapsídio² evoluiu de um anapsídio³ como o dos protorotrídios através da 
pequena abertura da fenestra temporal atrás da órbita (KEMP, 2005). Foi a partir 
de um ancestral hipotético semelhante a esse pequeno ser, há aproximadamente 
310 milhões de anos, que a linhagem que deu origem aos mamíferos divergiu da 
dos répteis (KUMAR; HEDGES, 1998; SHEDLOCK; EDWARDS, 2009). 
 Não podemos deixar de lado, quando tratamos da evolução 
dos mamíferos, um grupo de organismos bem peculiares que, desde o seu 
descobrimento, se tornou um dos grandes clássicos da literatura paleontológica 
dos vertebrados, quais sejam: os pelicossauros. Apesar de ser um grupo 
parafilético da classe Synapsida, isto é, nem todos os seus táxons descendentes 
surgiram a partir de um mesmo ancestral, esses seres já possuíam algumas 
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características que os assemelhavam aos mamíferos: a fenestra temporal4 era 
primitivamente limitada acima pelos ossos esquamosal e pós-orbital, côndilo 
occiptal5 grande e inclinado para frente, fenestra pós-temporal reduzida e o osso 
pós-parietal6 era único e medial (KEMP, 2005).

Figura 1. Crânio de Dimetrodon, um sinapsídeo primitivo. 

O surgimento dos seres mamaliformes 

 Chegamos agora em um dos eventos mais importantes da evolução dos 
mamíferos: o surgimento dos cinodontes, pois foi a partir deles que emergiram 
os primeiros mamíferos propriamente ditos. Este táxon de terapsídios apareceu 
primeiramente no final do Permiano e em seguida se distribuíram ao redor do 
mundo no Triássico. Portanto, estes seres são considerados os ancestrais diretos 
dos mamíferos (KEMP, 2005).  
 Um dos cinodontes mais antigos é o Procynosuchus, do final do 
permiano no Sul da África e Alemanha (KEMP, 1979). Esse animal possuía 
várias características que os assemelham aos mamíferos (KEMP, 1982; HOPSON; 
BARGHUSEN, 1986): grande curvatura lateral dos arcos zigomáticos, o que 
permitiu aumento na massa dos músculos da mandíbula e, portanto, uma mordida 
mais potente; uma depressão (a fossa do adutor), o que possibilitou a expansão dos 
músculos mandibulares na parte superior do dentário (BENTON, 2008). 
 Além do Procynosuchus, os outros cinodontes mais antigos são: 
Dvnia da Rússia, que já possuía crânio e mandíbula de mamíferos, assim como 
os cinodontes do início do Triássico e o Thrinaxodon da África do Sul e Antártica. 
Estes seres exibiam uma crista sagital9 bem definida; um arco zigomático10, formado 
pelo jugal e pelo esquamosal, ligeiramente inclinado; um dentário constituindo a 
maior parte da mandíbula; número reduzido de incisivos para quatro superiores 
e três inferiores; um palato secundário praticamente completo, formado por 
placas da maxila e palatinos mediais no teto da boca, abaixo da passagem nasal. A 
maioria desses caracteres está relacionada ao aumento do volume dos músculos da 
mandíbula, permitindo-lhes um melhor processamento dos recursos alimentares, 
servindo provavelmente para manter a alta taxa metabólica desses animais 
(BENTON, 2008).  
 Outro importante evento na evolução dos mamíferos foi o surgimento do 
Cynognathus, no início do Triássico Médio da África do Sul. Nesse ser já é possível 
observar que o dentário constitui mais de 90% do comprimento da mandíbula e 
que os dentes posteriores estão fixos em alvéolos na mandíbula e eram desgastados 
devido à mastigação da carne. Além disso, já se observava nesse taxa uma mudança 
na articulação da mandíbula e uma reorganização dos músculos dessa região que 
foi levando a uma mastigação cada vez mais eficiente, e uma redução no número de 
ciclos de substituição dentária, que foi essencial para a oclusão dos dentes molares 
(BENTON, 2008). 
 Entretanto, o organismo que mostra mudanças mais notáveis em direção 
a uma condição mamífera é o Thrinaxodon, que já foi citado anteriormente. Possui 
côndilos occipitais duplos (enquanto que os répteis, incluindo os pelicossauros, 
possuem apenas um) e vértebras que exibiam uma forma característica das dos 
mamíferos: 13 vértebras torácicas anteriores e 7 vértebras lombares posteriores, 
onde se fundiam a elas costelas curtas, e uma cauda longa e delgada semelhante a 
de um gato (BENTON, 2008).
 Sabe-se que a maior extinção de todos os tempos ocorreu no fim do 
Permiano e que os tetrápodes foram uma das maiores vítimas desse catastrófico 
evento. Para se ter uma noção da gravidade do mesmo, das 48 famílias presentes 
nos últimos 5 milhões de anos do Permiano, 36 se extinguiram, o que representou 
uma perda de 75% na biodiversidade desses animais. Inclui-se dentro dos que 

sofreram com esse evento vários tipos ecológicos como animais pequenos 
e grandes, carnívoros e herbívoros, afetando os tetrápodes de todo o mundo. 
Estudos precisos de datação radiométrica (BOWRING et al., 1998) demonstram 
que o limite Permo-Triássico situa-se há 251 milhões de anos e que a extinção 
ocorreu de forma rápida, levando menos de 500.000 anos. 
 Como é de se imaginar, o Triássico inicia com uma fauna bem 
escassa devido à grande extinção em massa que ocorreu no final do Permiano. 
Nos continentes, os sinápsidos apresentaram uma grande irradiação adaptativa, 
fenômeno evolutivo pelo qual se formam, em um curto período de tempo, várias 
espécies a partir de um mesmo ancestral que vão ocupando simultaneamente 
vários nichos ecológicos livres, dando origem, eventualmente, a novas espécies, 
mas ainda assim perderam vários nichos ecológicos para dois grupos de seres 
vivos: os arcossauros e os rincossauros. O domínio dos sinápsidos durante o 
Permiano foi substituído pelo dos diápsidos durante o Mesozóico (BENTON, 
2008). 

Os primeiros mamíferos “verdadeiros” 
 
 Finalmente chegamos ao ponto da nossa viagem ao tempo em que 
surgem os primeiros mamíferos propriamente ditos. Entretanto, vale ressaltar 
que quando estes surgiram, no final do Triássico, a linha que dividia mamíferos 
e não-mamíferos era ainda muito tênue. O que podemos afirmar com maior 
precisão é que uma sucessão de sinápsidos carnívoros do Triássico, 
os cinodontes, foi adquirindo caracteres “de mamíferos” 
durante um intervalo de tempo de 30-40 m.a. Portanto, 
definir o ponto exato a partir do qual estes sinápsidos 
tornaram-se mamíferos é uma questão ainda muito 
arbitrária (BENTON, 2008). 
 A definição da base do clado 
Mammalia ainda é alvo de intenso debate. A 
visão tradicional afirma que esta se encontra 
em um nó16 no qual Morganucodon8 e outros 
morganucodontídeos se separam da linhagem 
dos mamíferos. A partir desse ponto, todos os 
demais seres apresentam uma “característica-
chave” de mamíferos: a presença de uma única 
articulação na mandíbula entre o dentário e 
o esquamosal. Já outros pesquisadores, como 
Rowe (1988), definem os mamíferos como todos 
os descendentes do último ancestral comum dos 
monotremados e dos térios, que são as formas atuais, e 
chamam de Mammaliaformes o grupo que é tradicionalmente 
conhecido como Mammalia (BENTON, 2008). 
 Os primeiros mamíferos surgiram no final do Triássico, mas o 
registro fóssil é incompleto. Acredita-se que o Adelobasileus, o Sinoconodon, 
Morganucodon e Megazostrodon sejam os primeiros mamíferos, mas os mais 
bem documentados são os morganucodontídeos do Jurássico Inferior. Estes 
organismos, que se assemelhavam a musaranhos, eram muito pequenos, 
possuíam um crânio de aproximadamente 30 mm e um corpo que media menos 
de 150 mm (BENTON, 2008). 
 O mais antigo que se tem notícia é o Adelobasileus, que viveu 
durante a primeira parte do Triássico Superior do Texas nos EUA (LUCAS; 
LUO, 1993). Apesar de se ter apenas a caixa craniana desse animal, somente 
através desse caractere já se consegue classificá-lo como mamífero. A presença 
de uma estrutura chamada alisfernóide, que tem forma de lâmina, é típica dos 
mamíferos. Ademais, o cérebro é expandido e quase totalmente coberto por 
ossos. 
 O Sinocodon do Jurássico Inferior da China também possui todos os 
caracteres da caixa craniana de Adelobasileus além da articulação da mandíbula 
entre o dentário e o esquamosal totalmente desenvolvida. Entretanto, esses 
animais ainda exibiam algumas características primitivas que os assemelhavam 
aos cinodontes, como a não oclusão precisa dos dentes posteriores e a 
substituição destes durante a vida, juntamente com um crescimento contínuo e 
lento do crânio até uma fase mais avançada da idade deles (LUO et al, 2001). 
 Se, por um lado, existem poucos mamíferos documentados do 
Triássico (quatro famílias apenas), são registradas para o Mesozóico mais de 
20 famílias de mamíferos. Entretanto, muitas delas são baseadas em material 
incompleto e as relações de parentescos não estão totalmente esclarecidas ainda 
(BENTON, 2008). 
 Os kuehneoterídeos, seres que viveram durante o Triássico Inferior 
na Grã-Bretanha, vem causando uma dificuldade de interpretação para os 
pesquisadores da área devido à incompletude dos seus fósseis (os mesmos 
consistem em fragmentos isolados de dentes e mandíbulas). Mas uma 

característica do gênero chama atenção: o arranjo das três principais cúspides 
dos seus dentes em um triângulo muito raso. Acredita-se que este seja o 
rudimento do molar tribosfênico, uma importante aquisição, que viria ocorrer 
anos depois, durante a evolução dos mamíferos (BENTON, 2008).
 Além dos kuehneoterídeos, outros exemplos de mamíferos 
mesozóicos são: docodontes, que viveram no Triássico Médio e Superior na 
Ásia, Europa e América do Norte, os tricodontes do Jurássico Médio ao Cretáceo 
Superior na Europa, América do Norte e Ásia Central, os multituberculados 
(maior grupo de mamíferos mesozóicos) que sobreviveu até o final do Eoceno 
na América do Norte, Ásia Central, África e América do Sul, onde o grupo 
irradiou durante o Cretáceo Superior (BENTON, 2008).
 Durante muito tempo achava-se que os monotremados (um dos 
três clados de mamíferos viventes e que possuem como algumas características 
compartilhadas ancestrais a reprodução através de ovos e a presença de uma 
interclavícula e dois grandes coracóides de cada lado da cintura escapular) se 
originaram no Mioceno (cerca de 15 m.a. atrás). No entanto, foram encontrados 
três fragmentos de mandíbula de monotremados que datam do Cretáceo Inferior 
da Austrália (ARCHER et al., 1985; FLANNERY et al., 1995). 
 Os térios também tiveram origem no Cretáceo. Uma estimativa 
molecular feita recentemente apontou que todas as 18 ordens de placentários 
atuais se originaram no início do Cretáceo, bem como duas ordens de marsupiais 
(BININDA-EMONDS et al., 2007). Isso indica que a origem da maioria dos 

placentários e marsupiais, a nível de ordem e super-ordem, é bem 
mais antiga do que o registro fóssil mostra. 

  Enfim chegamos ao ponto da 
história evolutiva dos mamíferos que talvez desperte 

a curiosidade da maioria das pessoas: o surgimento 
dos placentários (Eutheria), grupo que surgiu no 

Cretáceo Inferior, ao qual nós seres humanos 
fazemos parte. Muitos autores divergem quanto 
ao período de tempo em que eles apareceram 
pela primeira vez, porém estudos moleculares 
mais recentes (WIBLE et al., 2007), apontam 
para uma origem de 145 a 65 m.a. atrás. Os 
primeiros representantes dessa infraclasse 

eram agrupados em dez ou mais famílias 
que se distribuiram pela América do Norte, 

Uzbequistão e Mongólia (BENTON, 2008).
  Wible e colaboradores (2007) ainda 

descobriram outro interessante fato da evolução dos 
primeiros placentários: os resultados de seus estudos 

apontam para uma exclusão dos fósseis do Cretáceo de 
Placentalia e colocam a origem do grupo para o limite Cretáceo/

Terciário (também conhecimento como K/T) na Laurásia, ao contrário 
do que se pensava até então: de uma origem bem mais precoce no Cretáceo 
no Hemisfério Sul. Além disso, eles colocam Afrotheria (clado dentro dos 
placentários que possui como representantes os elefantes, peixes-boi, oricteropo, 
os hiráces, as toupeiras-douradas e os tenrecos) e os Xenarthra (superordem de 
mamíferos placentários, anteriormente designada como Edentata, representada 
pelos mamíferos desdentados) agrupados ao invés de estarem uma posição basal 
dentro de Placentalia. 
 A origem dos marsupiais remonta da Ásia, durante o Cretáceo 
Inferior. A partir daí, eles se espalharam para a América do Norte e 
posteriormente para a África do Sul e Austrália. Hoje já é consenso afirmar que 
os marsupiais australianos formam um clado diferente daquele das Américas 
(AMRINE-MADSEN et al., 2003). Isso se deve ao fato de a América do Sul, tal 
qual a Austrália, durante a maior parte do Cenozóico, ser uma ilha isolada de 
todas as outras partes do mundo e, por isso, ter desenvolvido também uma fauna 
endêmica (BENTON, 2008).
 Há cerca de 65 milhões de anos ocorreu a famosa extinção em 
massa ao final da Era Mesozóica, que culminou na extinção dos dinossauros e 
de vários outros taxa. Entretanto, várias linhagens de mamíferos sobreviveram 
a essa catástrofe, e dentro um “curto” período de 2 a 3 milhões de anos, esses 
animais irradiaram-se de forma explosiva, produzindo uma enorme gama 
de novas formas, mas também, pela primeira vez, surgiram seres de médio a 
grande tamanho corporal. Dessa forma, durante grande parte do Terciário, 
radiações evolutivas de mamíferos ocorriam independentemente em diferentes 
áreas, havendo contatos posteriores entre faunas que até então estavam isoladas 
geograficamente (BENTON, 2008).
 É notório que os marsupiais e os placentários viventes apresentam 
uma enorme diversidade ecomorfológica, isto é, possuem especializações 
ecológicas que estão intimamente relacionadas com características morfológicas 
únicas. Tal diversificação ecomorfológica sofreu uma aceleração no início do 

Os primeiros mamíferos 
surgiram no final do 

Triássico, mas o registro fóssil é 
incompleto. 
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Cenozóico devido à vacância de nichos que antes eram ocupados pelos agora 
extintos dinossauros não-aviários (LUO, 2007). 
 Entretanto, ao contrário do que ficou aceito como verdade durante 
muito tempo, os mamíferos mesozóicos desenvolveram sim especialização 
ecomorfológicas. Trata-se de outro ponto da evolução dos mamíferos que 
merece ser desmitificado. Acreditava-se que esses seres não possuíam 
diversidade ecológica e que possuíam hábitos generalistas devido à exclusão 
dos nichos terrestres pelos dinossauros que coabitavam com eles durante esse 
período (LUO, 2007). 
 Isso foi falseado devido à descoberta de que mamíferos 
mesozóicos, desconhecidos até pouco tempo atrás, eram tão especializados 
ecomorfologicamente quanto os mamíferos viventes. Por exemplo, foi 
documentado comportamento fossorial em alguns cinodontes mamaliformes e 
em multituberculados. Em docodontes, os membros escavadores hipertrofiados 
são uma exaptação11 para a natação, comportamento encontrado nos 
ornitorrincos modernos. Castrocauda, que viveu no Jurássico Médio, possuía 
uma cauda semelhante à de um castor, que também servia para a natação (LUO, 
2007).
  O último grande evento que marcou a evolução dos mamíferos e 
que deu os “ajustes finais” na modelagem das formas atuais ocorreu há meros 
10-20.000 anos, quando a maioria das espécies de largo tamanho corporal 
desapareceu do registro fóssil. Até hoje há um intenso debate acerca do motivo 
dessa catástrofe: teria sido por uma drástica mudança climática ou pela intensa 
caça promovida por seres humanos? (BENTON, 2008).
 Isso aconteceu no Pleistoceno, que foi um período marcado por 
intensas glaciações, onde camadas de gelo que recobriam o Pólo Norte avançaram 
para o sul e atingiram partes da Europa, como Alemanha e Inglaterra, o norte da 
Ásia e o Canadá. Outras mudanças climáticas incluíram períodos secos devido 
à retenção de grande parte da água sob a forma de gelo e períodos quentes, 
conhecidos como períodos interglaciais (BENTON, 2008).
 Há cerca de 12 a 10 mil anos atrás, vários gêneros de mamíferos foram 
extintos. Estima-se que 33 gêneros (73% dos grandes mamíferos) desapareceram 
da América do Norte, o que incluiu mamutes, mastodontes, cavalos, antas, 
camelos, preguiças-gigantes, gliptodontes e cervos. Enquanto na América do 
Sul desapareceram 80% dos gêneros: edentatas, roedores, carnívoros, porcos-
do-mato, camelos, cervos, litopternos, notoungulados, cavalos e mastodontes. 
Na Austrália 55 espécies pereceram: equidnas, marsupiais carnívoros, vombates, 
diprotodontes, cangurus e wallabies (BENTON, 2008).
 Existem hipóteses divergentes entre os paleontólogos para tentar 
explicar o motivo dessa catástrofe: uma delas afirma que o clima e os ambientes 
mudavam muito rapidamente à medida que a camada de gelo recuava e que 
os grandes mamíferos eram vulneráveis a essa instabilidade climática. A outra 
preconiza que as populações humanas em crescimento caçavam exageradamente 
esses animais, justamente por serem mais atraentes aos caçadores, levando-os à 
extinção (BENTON, 2008).
 O debate entre os defensores de cada hipótese até hoje é altamente 
acalorado. Os adeptos da hipótese “overkill” da matança humana argumentam 
que se as grandes mudanças ambientais foram as responsáveis pela dizimação 
dos grandes mamíferos, por que então os pequenos animais e as plantas também 
não foram afetados; por que as mudanças climáticas na Europa surtiram poucos 
efeitos, e porque os primeiros recuos glaciais não extinguiram esses animais? 
Em contrapartida, os climatologistas destacam a falta de evidência dos locais da 
matança exagerada e o fato de que os humanos chegaram à Austrália bem antes 
de acontecerem as extinções. Entretanto, a hipótese de que as extinções podem 
ter acontecido devido à combinação desses dois fatores não pode ser rejeitada, 
isto é, as mudanças climáticas enfraqueceram esses animais e em seguida o 
extermínio pelos seres humanos pode ter sido o golpe final (BENTON, 2008).

Considerações finais 

Muitos avanços foram feitos nos estudos evolutivos dos mamíferos. Podemos 
citar a desmistificação de que estes seres não são “répteis mais evoluídos” e 
que o seu ancestral comum tampouco eram “répteis mamaliformes” e sim um 
sinapsídeo que surgiu dentro da linhagem dos mamíferos, não tendo qualquer 
relação com sinapsídeos não-mamíferos. Entretanto, existem alguns fatos 
bastante curiosos na história evolutiva dos mamíferos que até hoje intrigam 
muitos pesquisadores da área: por que estes seres não desenvolveram um corpo 
de tamanho médio a grande por 140 milhões de anos, durante o Mesozóico? 
Teria sido por causa da competição excludente dos dinossauros ou uma simples 
consequência de restrições ambientais e fisiológicas? Esses são apenas alguns dos 
vários questionamentos que até hoje não possuem uma base sólida e pertinente 
que forneça respostas adequadas e inequívocas, porém, muitos avanços foram 

feitos recentemente de forma que especialistas da área afirmam que uma 
filogenia completa e bem apoiada dos mamíferos atuais está bem perto de se 
tornar realidade. Diante de tudo isso que foi exposto, é inegável que estamos em 
uma época excelente para ser um paleomamologista15! 

Glossário:
¹Clado: grupo de organismos que se originaram de um ancestral comum 
exclusivo. É representado como um ramo em uma árvore filogenética.
²Sinapsídeo: Amniota cujo crânio possui apenas uma fenestra temporal. 
³Anapsídeo: Amniota cujo crânio não possui fenestras temporais. 
4Fenestra temporal: são aberturas no crânio que, dependendo da linhagem 
animal, um, dois ou nenhum par podem estar presentes em cima ou abaixo dos 
ossos pós-orbitais e esquamosal. É nessa estrutura anatômica que se inserem 
alguns músculos que se fixam nas mandíbulas.
5Côndilo occipital: formação óssea oval presente na base do crânio que se 
articula com a primeira vértebra cervical. 
6Osso pós-parietal: Um dos ossos que formam o teto craniano, juntamente com 
os ossos frontais e parietais.
7Dicinodontes: Pequenos e grandes mamíferos herbívoros que viveram no 
Triássico. Possuíam duas presas, característica essa que deu origem ao nome, 
que significa “dois dentes de cão”. 
8Morganucodon: Foi um mammaliforme que viveu no Triássico e Jurássico. Era 
um animal de tamanho reduzido que se assemelhava a um musaranho. 
9Crista sagital: proeminência ao longo da linha médio no topo do crânio. Tal 
estrutura provavelmente auxilia na força dos músculos da mandíbula. 
10Arco zigomático: Estrutura em arco no crânio constituída pelos ossos molar e 
temporal. É comumente conhecido como o osso da bochecha.
11Exaptação: Adaptação biológica que evoluiu por pressões seletivas 
relacionadas a uma adaptação para outras funções, até que eventualmente 
passou a ser utilizada para uma nova função.
12Palato secundário: Estrutura do crânio dos vertebrados que separa a cavidade 
oral da cavidade nasal.
13Vômer: Osso presente no centro do crânio dos cordados que forma a cavidade 
nasal.
14Terocéfalos: São uma linhagem extinta dos terapsídeos que viveram entre o 
Permiano e o Triássico.
15Paleomamologista: Cientista que estuda os fósseis dos mamíferos. 
16Nó: Representa, em árvores filogenéticas, o mais recente ancestral comum de 
um determinado clado.  
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Origem das aves: ARTIGO

um elo entre o passado e o presente.

As aves são alvo de admiração por todo mundo, a diversidade nas cores das penas, nos 
tamanhos, nos tipos de nichos¹ e de canto faz com que estes vertebrados sejam admirados 
por muitos. Essa admiração vai além das características físicas atuais, pois a origem de 
estruturas singulares das aves como as penas e todo mecanismo que permite com que 
alcem o voo intriga pesquisadores de várias áreas da biologia. O elo entre as aves e seus 

ancestrais é traçada por meio dessa variedade de pesquisas em estudos com fósseis, comparação osteológica 
e comportamental. (FAVRETTO, 2009; MAKOVICKY & ZANNO, 2011).
 Muito do que se sabe sobre a origem e evolução dos diversos grupos de animais é baseado nos 
registros fósseis. A classificação atual das aves como um táxon pertencente à superordem Archosauria, que 
inclui, também Ornithischia Saurischia, Crocodylia e os Phytosauria deriva principalmente das análises 
morfológicas de registros fósseis. Pesquisadores como C. Gegenbaur, Diatryma Cope e T.H. Huxley, há quase 
150 anos, já suspeitavam do possível “parentesco” das aves com os dinossauros, por meio de comparações 
entre fósseis de terópodes e estrutura de aves atuais (CHIAPPE & VARGAS,2003). Infelizmente, o processo 
de fossilização depende de muitos fatores do ambiente onde o animal morre, o fundamental para a formação 
de um fóssil é diminuir o processo de decomposição, mesmo assim muitos fósseis foram estudados e suas 
estruturas comparadas com as das aves atuais e mais basais para direcionar melhor a linhagem evolutiva das 
aves (HEERS & DIAL, 2011). >>
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As primeiras análises comparativas foram entre os tornozelos 
dos terópodes Compsognathus e Megalosaurus, de forma independente, 
com aves atuais. A partir dessas análises, outras foram feitas, com 
diferentes terópodes. Na publicação de Ostrom em 1969, a comparação 
com terópode Deinonychus, da família dromeossaurídeos,  levou o 
pesquisador a defender a hipótese de que a origem das aves provinha 
de um grupo de terópodes denominados de maniraptores. Em outros 
espécimes desse mesmo grupo, mais semelhanças osteológicas foram 
encontradas, tal como ossos ocos, presença de fúrcula (antes considerada 
estrutura exclusiva das aves) e membros tridáctilo² (VARGAS,2003; 
CHIAPPE,2013).

 

Este último caráter é usado por alguns pesquisadores como 
argumento contra a relação entre aves e os terópodes, pois durante o 
processo embriológico (no que diz respeito à formação dos dígitos) das 
aves existem cinco dígitos cartilaginosos, mas só os correspondentes 
aos dígitos 2, 3 e 4 são ossificados, entretanto em análises nos embriões 
fósseis de terópodes, os ossificados correspondem aos dígitos 1, 2 e 
3. Por outro lado, publicações mostram que o mesmo processo pode 

ARTIGO

acontecer em membros de uma mesma família, entre membros mais 
basais e apicais.  (CHIAPPE,2009; FAVRETTO,2009).

Além de comparações osteológicas, os fósseis de ovos de 
terópodes maniraptores também são fontes de análises. Características 
dos ovos das aves, como a quantidade de camada cristalina na casca do 
ovo e a forma assimétrica, são observadas em maniraptores (imagem 
1). A partir do registro fóssil, pode-se, também, identificar um 
comportamento parental ( imagem 2). As primeiras análises dos fósseis 
do dinossauro Citipati osmolskae indicavam que este indivíduo poderia 
se alimentar de ovos, entretanto, em fósseis achados recentemente do 
mesmo animal pode-se observá-lo em uma posição semelhante à de 
postura das aves, indicado um cuidado parental e não de predação. Além 
do cuidado parental, observações em um fóssil gravídico mostraram um 
canal pélvico contendo dois ovos dispostos em pares, fato que o difere 
dos crocodilos e de outros dinossauros, mas que é muito semelhante 
à disposição de aves no mesmo estado (CHIAPPE & VARGAS, 2003; 
MAKOVICKY & ZANNO, 2011). 

A desconstrução da exclusividade das penas nas aves

A priori ao observar as aves e suas estruturas, parece ser 
incabível desassociar as penas como um elemento “feito para o voo”. 
Entretanto, sabe-se que evolutivamente uma estrutura não se forma 
a fim de obedecer a necessidade de um organismo. Mesmo assim, 
durante muito tempo pesquisadores associaram as penas como 
sendo um elemento exclusivo das aves e que proporcionava um voo 
usando elementos diferentes dos pterodátilos e morcegos. As penas 
são órgãos formados a partir da proliferação de células epidérmicas 
produtoras de queratina, assim como unhas, cabelos e escamas.  Uma 
das primeiras hipóteses para a origem dessa estrutura defendia sua 
evolução a partir de um “alongamento e divisão de escamas reptilianas” 
(SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL ED. N°65). Pesquisas mais 
recentes, de variados ramos da biologia, como genética, embriologia e 
paleontologia, desconstroem o equívoco de antigas hipóteses como essa 
(MAKOVICKY & ZANNO, 2011)

Em uma análise mais aprofundada, o processo do 
desenvolvimento da pena, tal como é reconhecida, inicia-se com a 
formação de um folículo cilíndrico da epiderme, por meio de um 
espessamento (denominado de papila dérmica) que se alongou em um 
tubo -  o germe da pena. Este tubo é oco, constituído de queratina e é 
indiferenciado, a espessura da futura pena está diretamente relacionada 
ao diâmetro do folículo (FAVRETTO,2009 e SCIENTIFIC AMERICAN 
BRASIL ED. N°65). Em sequência, o aumento de células que sintetizam 
a queratina impulsiona as células mais velhas longitudinalmente, 
até o comprimento final da pena. Na região onde há proliferação 
celular, também denominada de colarinho folicular, existe durante o 
desenvolvimento da pena uma divisão de estruturas conhecidas como 
saliências de barbas, responsáveis pela formação das barbas da pena. A 
partir desse ponto, há uma diferença no desenvolvimento das penas, 
dependo do tipo a ser formada. Penas do tipo penáceas possuem 
lâminas próximas, recobrem todo o animal e criam uma superfície 
aerodinâmica nas asas e caudas. As barbas desse tipo crescem em torno 
do germe tubular e de forma helicoidal, formando uma raque e uma 
cadeia de barbas, diferente do tipo plumácea, em que a barba cresce reta 
(SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL ED. N°65 e HEERS; DIAL, 2011). 

Entender como ocorre o desenvolvimento das penas se mostrou 
um estudo muito útil para que os cientistas pudessem construir a 
hipótese mais aceita atualmente sobre a origem das penas. Prum 
(1999) e Chuong et al. (2000) propuseram que as penas evoluíram por 
meio de estágios transicionais e que estes seguiam a mesma ordem do 
desenvolvimento das penas no processo de maturação das aves. Assim, 
o estágio 1 do desenvolvimento, responsável pelo alongamento tubular, 
seria equivalente à primeira pena primitiva, cilíndrica, oca e sem 
ramificação. No estágio 2 a formação de colarinho daria origem a uma 

pena com tufos de barbas. Já no estágio 3, há uma incerteza sobre qual 
estrutura veio primeiro, uma vez que no desenvolvimento das penas 
esse processo não é muito claro; portanto nesse estágio ou ocorre o 
crescimento helicoidal de saliências da barba ou a origem da bárbula. 
Os estágios 4 e 5 compreendem a aquisição de estruturas importantes 
para as aves, as bárbulas diferenciadas que produzem ganchos, os 
quais formam as lâminas e também a qualidade desta de assimetria. 
(SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL ED. N°65).

O modelo hipotético citado acima foi reafirmado por 
pesquisadores da área da genética e da paleontologia. Os mesmos genes 
que sinalizam o crescimento de outros apêndices integumentares de 
vertebrados, como escamas placóides dos crocodilos, unhas, dentes etc. 
Os genes Sonic hedgehog (Shh) e Bone morphogenetic protein 2 (Bmp2) 
atuam na formação da pena em padrões diferentes de sinalização 
durante cada estágio seu desenvolvimento. O primeiro gene induz a 
proliferação de células e o outro regula e promove a diferenciação celular 
desde a formação da papila da pena, seguido novamente pela expressão 
desses genes na ponta do germe tubular, até a definição do padrão de 
crescimento das saliências de barbas, em helicoidal ou reto. (CHUONG 
et, al. 2000; FAVRETTO, 2009; SCIENTIFIC AMERICAN 
BRASIL ED. N°65, POUGH, 2008).

A maioria dos pesquisadores da área 
de paleontologia apoiam o modelo de 
origem das penas por meio dos estudos do 
desenvolvimento biológico e molecular, 
no entanto na paleontologia não 
havia evidências fósseis sobre tal 
desenvolvimento até o final do século 
XX (vinte). Em 1997, o primeiro 
dinossauro emplumado foi encontrado 
na formação chinesa Yixian, que se 
tornou muito famosa por abrigar vários 
fósseis (SCIENTIFIC AMERICAN 
BRASIL ED. N°65). O celurossauro foi o 
primeiro dinossauro a ser identificado, suas 
penas possuíam apenas estruturas tubulares. 
Os dromeossauros são dinossauros considerados 
evolutivamente mais próximos das aves e também foram 
encontrados no mesmo sítio, o qual continha penas penáceas. 
Paleontólogos encontraram grande quantidade de dinossauros 
terópodes não aves, com grande diversidade nos tipos de penas, 
reafirmando o modelo desenvolvimentista. Ao encontrar penas em 
dinossauros terópodes não aves, os paleontólogos reforçaram tanto o 
modelo para origem das penas quanto a hipótese de origem das aves 
no grupo dos terópodes (SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL ED. N°65, 
POUGH, 2008; FAVRETTO, 2009). 

A desconstrução da ideia sobre a origem das penas sendo 
exclusivas para o voo fez com que vários questionamentos pairassem 
no meio acadêmico; quais as vantagens oferecidas pelas penas para 
terópodes não aves? Na seleção sexual, as fêmeas, principalmente, 
poderiam selecionar positivamente por meio da presença ou ausência 
de penas os melhores parceiros. Entretanto, seguindo essa ideologia, o 
caráter “pena” seria preferencialmente transmitido e modificado apenas 
para um dos sexos das aves. Para Prum (1999) estruturas encontradas 
nos terópodes equivalentes aos estágios 1 e 2 do desenvolvimento das 
penas quando espalhadas por todo o corpo do animal poderiam ajudar 
a regular a temperatura corporal, além de uma possível melhoria na 
comunicação visual e camuflagem. Assim, a hipótese que tinha como 
suporte apenas análises embriológicas foi ainda mais suportada pela 
genética e por registros fósseis. 

Como as aves “aprenderam” a voar?

Intrigante como a origem das penas, a origem do voo ainda é 
alvo de estudos, diante disso, duas principais hipóteses foram muito 

defendidas. Árvore-ar e chão-ar, entretanto as duas não são eficientes 
em explicar as fases necessárias para o desenvolvimento do voo. 
(FAVRETTO,2009). Na primeira hipótese, o ancestral das aves era um 
animal arborícola, que ao longo do tempo, a evolução proporcionou o 
aparecimento de planadores e estes, o das aves. Os pesquisadores, para 
sustentar essa hipótese, usam como exemplo alguns lagartos e esquilos 
que podem planar por vários metros. As penas da parte anterior e da cauda 
das aves mais basais, seriam as responsáveis pelo planar, e com o passar 
do tempo alguns planadores desenvolveram o movimento das asas que 
proporciona o voo (CHIAPPE,2009). Entretanto, nos registros fósseis 
não foi identificado, até o momento, nenhum exemplar que pudesse 
ser indicado como um ancestral planador das aves. A segunda hipótese 
sofreu ao longo do tempo uma reformulação. Inicialmente, a hipótese, 
também denominada de cursora, defendia que as penas seriam úteis 
em proporcionar maior velocidade aos ancestrais das aves, tornando-os 
mais leves. Assim, o ato de correr em velocidade, auxiliado por penas dos 
membros anteriores, proporcionou o surgimento do batimento das asas. 
Entretanto, essa hipótese torna-se inviável quando analisada de acordo 
com a física, pois para que haja velocidade é preciso ter contato entre 

as superfícies. (POUGH,2008; SCIENTIFIC AMERICAN 
BRASIL ED. N°65). A origem do voo por meio da 

hipótese chão-ar foi reformulada, defendendo 
agora, que as estruturas anteriores das aves, 

incluindo a penas, podiam servir como um 
mecanismo para capturar pequenas presas 
e que as aves mais basais saltariam sobre 
suas presas, e indivíduos com os melhores 
saltos, proporcionado pelas penas deram 
origem ao voo (FAVRETTO,2009).

Como já mencionado, as duas 
hipóteses não explicam por completo 

a origem do voo. Entretanto, estudos de 
Dial et al dos anos de 2006 e 2008 utilizam-

se de análises do comportamento de aves 
atuais, desde seu nascimento, na busca por um 

melhor entendimento sobre o desenvolvimento 
do voo. Diferente das hipóteses, esses estudos podem 

mostrar como as penas influenciam no desenvolvimento 
do voo em recém-nascidos. Muitos outros estudos ainda precisam 

ser feitos, mas os pesquisadores acreditam que a origem do voo pode 
ser muito bem estudada por meio do desenvolvimento das aves atuais 
(SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL ED. N°65 E FAVRETTO, 2009).

 Sobre os sacos aéreos em terópodes:

Durante muito tempo, acreditou-se que as estruturas responsáveis 
pelo voo e pela respiração das aves fossem singulares a este grupo (como 
já foi citado sobre as penas). A estrutura respiratória das aves é composta 
por um pulmão, quase que totalmente rígido, conectado a órgãos 
denominados de sacos aéreos, por onde oxigênio circula de forma 
unidirecional durante a inspiração e expiração. Diferente, por exemplo, 
dos mamíferos, onde o oxigênio ao ser inspirado e expirado circula pelo 
mesmo canal. Cada ave é constituída por nove sacos, divididos em dois 
grupos, cranial e caudal (ARAÚJO et, al, 2014; SERENO et, al.  2008).

Alguns sacos aéreos, por sua vez, estão associados a outra 
estrutura, os divertículos, que adentram nos ossos pneumáticos das 
aves, sem função respiratória, mas que auxiliam na sua aerodinâmica, 
possibilitando o voo. Entretanto, como já mencionado, esse esquema que 
proporciona o voo não é exclusivo das aves (O’CONNOR & CLAESSENS, 
2005). Em muitos fósseis de terópodes, e em outros archosaurs, tem se 
observado a presença de ossos pneumáticos. A funcionalidade desses 
ossos vem sendo estudada por cientistas através de comparações com 
estruturas semelhantes das aves. Ao comparar os ossos pneumáticos dos 
Majungatholus atopus (dinossauro pertencente ao grupo dos terópodes) 
encontrou-se um padrão de forames pneumáticos³ localizados nas 

A descontrução da ideia 
sobre a origem das penas sendo 

exclusivas para o voo fez com que 
vários questionamentos pairassem 

no meio acadêmico [...] 
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Imagem 2: Fósseis em posição semelhante à de postura das aves, indicado um cuidado parental. (Photograph M. 
Ellison/AMNH ; MAKOVICKY & ZANNO, 2011)

Imagem 1: Cladograma demonstrando a evidência osteológica sobre a origem das aves a partir de dinossauro 
terópode. Layer significa camada em inglês (CHIAPPE & VARGAS,2003).
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vértebras cervicais, torácicas e sacrais, partes muito semelhantes 
à das aves onde se encontram os divertículos O’CONNOR & 
CLAESSENS, 2005; SERENO et, al.  2008).  

Em outro trabalho, de Sereno et, al. de 2008, o fóssil de um 
terópoda bem conservado do Cretáceo Superior da Argentina, Aerosteon 
riocoloradensis, foi analisado e seus forames pneumáticos descritos. 
Estas estruturas possuíam uma localização bem característica de ossos 
pneumáticos que se ligam aos sacos aéreos em aves, como, por exemplo, 
os ossos pós-cranial pneumatizados, que indicam uma ligação desses 
ossos com sacos aéreos intratorácicos; estes por sua vez, podem estar 
envolvidos na ventilação pulmonar, fomentando a hipótese de que além 
de ossos pneumáticos, o sistema respiratório das aves, também pode ser 
uma condição compartilhada com os terópodes (BENSON et, al. 2012).

Traçar a linhagem evolutiva das aves parece ser uma busca por 
peças de quebra-cabeças. As diversas características compartilhadas 
(sejam elas osteológicas, comportamentais ou genéticas) entre as aves 
e dinossauros terópodes faz com que a maioria dos pesquisadores 
classifiquem-as como tal (CHIAPPE, 2009). Assim, mesmo com 
as dificuldades enfrentadas por paleontólogos na busca por fósseis 
conservados de animais pré-históricos que relacionem-se com as aves 
atuais, outras áreas da biologia como genética e ecologia corroboram 
nessa empreitada.

Glossário: 
Nichos¹: O papel funcional de uma espécie ou de um outro táxon 

em seu ambiente - as maneiras pelas quais interage tanto com elementos 
vivos como não-vivos.

Membro tridáctilo²: Um pé com três dedos voltados para frente 
e um direcionado para trás (denominado de pé tridáctilo).

Forames pneumáticos³: Espaços de ar entre os ossos.
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Ao longo de seus 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra presenciou diversas ascensões e declínios 
quanto à diversidade e a quantidade de espécies que fizeram parte de sua história. Dentre 
toda biodiversidade transitória, há cerca de 10 milhões de anos atrás, a família Hominidae 
se diversificou na linhagem dos primatas, abrangendo espécies de orangotangos, gorilas, 
chimpanzés e espécies da linhagem humana.  Registros paleontológicos indicam que somente 

entre 6 e 5 milhões de anos atrás, no Plioceno, ocorreu a grande separação entre os gêneros Pan (chimpanzés) 
e Homo (humanos) (BONNEFILLE, et al., 2010). É contagiante conhecer a história dos primeiros ancestrais 
da linhagem dos humanos, pois é como desvendar os mistérios dos nossos comportamentos, porque temos 
um grande cérebro quando comparados a outros animais, porque nossa linhagem começou a andar sob duas 
pernas, diferente de nossos ancestrais que utilizavam as quatro patas ou até mesmo porque nossa linguagem 
evoluiu juntamente com a arte e as habilidades com as mãos e com ferramentas rústicas. Conhecer a história 
da nossa evolução é conhecer parte da história da vida na Terra.
 A Ordem dos primatas (Fig. 1), na qual estamos inseridos, pertence à classe de mamíferos placentários 
e os animais que a compõem diferenciam-se dos demais mamíferos devido à presença de algumas 
características peculiares ao grupo, como o grande cérebro em relação ao tamanho do corpo; aparato visual 
complexo; a capacidade de saltar; garras modificadas em unhas, presentes no final dos dedos dos pés e das 
mãos; presença de um polegar opositor com terminações nervosas; redução no tamanho do focinho; redução 
do número de dentes; duas glândulas mamárias, em geral, e a tendência ao tronco ereto (BLOCH, 2002;  
BOYER, 2002).

>>

A complexa evolução da 
linhagem humana: 

os grandes protagonistas do Cenozoico
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orientação do Prof. Dr. Juliano dos Santos. 
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Os primeiros ancestrais

Possivelmente, entre 65 e 55 milhões de anos atrás, os 
plesiadapiformes (Fig. 2) teriam habitado nosso planeta. Eles seriam o 
primeiro grupo de mamíferos a se assemelhar ao grupo dos primatas, 
representando o grupo irmão dos euprimatas ou primatas verdadeiros. 
O nome deriva do Grego plesi que significa próximo e do Latim adapi que 
significa coelho e forme que significa forma. Os animais que pertenciam 
a esse grupo viveram no Paleoceno e eram bem diversificados incluindo 
várias linhagens que possuíam divergências quanto à dieta, por exemplo 
(POUGH; JANIS; HEISER, 2008). A conexão dos plesiadapiformes com 
a evolução dos primatas permanece obscura. Muitos pesquisadores 
consideram incompleto o fóssil que teria permitido a aquisição dessas 
informações, para considerar a posição de grupo irmão. Inicialmente 
eles eram considerados primatas, incluídos no grupo dos Társios. 
Posteriormente, novos estudos defenderam que os plesiadapiformes 
seriam a primeira radiação da ordem dos primatas, mais primitivo que 
outros grupos (SZALAY e DELSON, 1979).  Eles compartilham alguns 
traços derivados com os primatas, como os dentes e o esqueleto, porém, 
também apresentam algumas divergências como tamanho do encéfalo e 
focinhos menores (POUGH; JANIS; HEISER, 2008).  

Novos fósseis foram descobertos e uma característica 
importante para tornar relevante a hipótese de proximidade com os 
primatas é a análise do padrão de evolução e o tamanho das unhas 
dos plesiadapiformes em relação ao crescimento corporal, pois isso 
representa um grande passo na habilidade de manipular objetos e 
alimentos com as mãos, apesar deles não apresentarem os polegares 
opositores que possivelmente evoluíram no grupo dos primatas 
verdadeiros (SILCOX, et al., 2007).

Os primeiros primatas verdadeiros: Prossímios

ARTIGO

Prossímios é um grupo parafilético, sem valor taxonômico 
e inclui lêmures (Fig. 3), lóris (Fig.4) e társios (Fig.5) pois esses animais  
apresentam características dos primeiros primatas, como focinhos 
alongados; caudas longas; encéfalos pequenos; olhos dispostos 
lateralmente,  sendo esta uma das características que indica que o 
grupo é mais basal; lábios inferiores imóveis; ponta do focinho úmida; 
incisivos e caninos inferiores projetado para frente (POUGH; JANIS; 
HEISER, 2008; STEIPER, 2009) .  Os társios foram, por muito tempo, 
uma peça que não se encaixava no quebra cabeça dos prossímios, pois 
análises moleculares e características derivadas como o focinho seco 
e curto indicavam que eles eram mais aparentados dos antropoides 
(STEIPER, 2009). Recentemente, os taxonomistas dividiram a ordem 
dos primatas em dois grandes grupos:  Strepsirrhini, consistindo nos 
prossímios excluindo os társios, e em Haplorrhini, que são os társios e 

antropoides (GROVES, 2004).

O pequeno Eosimias

Os fósseis de Eosimias encontrados no leste da China, mais 
especificamente no Yellow River em 1995, oferecem novas evidências 
sobre controverso desenho da árvore genealógica dos primatas. A análise 
desses fósseis indica que eles são, possivelmente, a base da classificação 
dos primatas antropoides. A possibilidade dos primatas superiores 
terem evoluído a partir do Eosimias é grande, já que ele é datado cerca 
de 40 milhões de anos atrás, dando assim força para a disputa acerca da 
origem asiática dos símios ao invés da origem africana, que foi aceita 
por muitos anos. São pequenos animais chineses, pesando dez gramas  
de aproximadamente seis centímetros de comprimento (POUGH; 
JANIS; HEISER, 2008).

Os grandes Símios

Os símios ou antropoides são atualmente divididos em dois 
grandes grupos: os Platyrrhini (Fig.6a), macacos do novo mundo, e 

Catarrhini (Fig.6b), macacos do velho mundo. Essa classificação contribui 
para a sistematização do grupo, tendo em vista que a evolução dos 
símios originou a linhagem humana. Essas espécies estão dispostas 
nesse grupo, pois apresentam características compartilhadas como uma 
sínfise mandibular fundida e fechamento postorbital (STEIPER, 2009). 
Os Platyrrhini foram encontrados pela primeira vez no Oligoceno, 
na América do Sul. São mais primitivos do que os Catarrhini, pois 
apresentam três pré-molares em cada lado da mandíbula; narinas 
distantes entre si e voltadas para os lados e cauda preênsil. Divide-
se em dois grupos: Os Cebidae incluem os macacos-prego, saguis e 
micos-leões que têm, secundariamente, unhas na forma de garras em 
todos os dedos, exceto no polegar; molares simplificados e em geral 
são frugívoros (POUGH; JANIS; HEISER, 2008). Os Atelidae, que 
incluem os macacos-aranhas, macacos-barrigudos, bugios e uacaris que 
apresentam cauda preênsil bem desenvolvida e um modo de locomoção 
peculiar onde se mantém suspensos por meio da cauda (POUGH; 
JANIS; HEISER, 2008)  JANIS; HEISER, 2008) 

Os Catarrhini incluem os macacos do velho mundo, os símios 
e nós, seres humanos. Esses animais estão unidos nesse grupo, pois 
apresentam narinas próximas, voltadas para frente e para baixo; uma 
abertura óssea nasal no crânio; tendência ao crescimento corpóreo 
e cauda geralmente curta ou ausente (POUGH; JANIS; HEISER, 
2008).  Os mesmos estão divididos em dois clados: Cercopithecoidea 
e Hominoidea. Os Cercopithecoidea abrangem os macacos do 
velho mundo, que estão distribuídos em Colobíneos que incluem os 
colobos, macacos narigudos e os macacos dourados, pois apresentam 
como principal característica os dentes molares mais afiados; e os 
Cercopithecíneos que incluem os macaques, babuínos e macacos 
guenons, pois apresentam como principal característica incisivos 
maiores e molares planos (POUGH; JANIS; HEISER, 2008). 

A superfamília Hominoidea surgiu no início do Mioceno no leste 
africano (GEE, 2000).  Apresentam a maior variação corporal dentro da 
Ordem dos primatas, dos pequenos gibões aos grandes orangotangos.  
Apresentam como características o aumento lateral do tronco: ombros, 
tórax e costelas são mais amplos; escápulas planas e laterais; vértebras 
caudais reduzidas a vestígios; crânios com formações de sinos; corpo 
com maior flexibilidade; punho móvel; cotovelo flexível; joelhos e tórax 
amplos e membros peitorais longos (POUGH; JANIS; HEISER, 2008). 
Está dividida em duas famílias: Hylobatidae e Hominidae  (POUGH; 
JANIS; HEISER, 2008).

Gibão é o nome popular dado aos primatas pertencentes à 
família Hylobatidae. Eles são pequenos macacos arbóreos nativos do 
Sudeste Asiático, que divergiram de outros macacos aproximadamente 
entre 15 e 18 milhões de anos. As linhagens existentes irradiaram-se e 
estão organizadas em quatro gêneros (Hylobates, Hoolock, Symphalangus 
e Nomascus) constituídos por aproximadamente 17 espécies. Acredita-
se que a linhagem dos gibões teria divergido da linhagem dos grandes 
símios cerca de 16 milhões de anos atrás, e representam um valioso 
link entre os grandes macacos do velho mundo e os grandes símios  

(MEYER et al., 2012).

Dentro da Superfamília Hominoidea outra família está incluída, 
a Hominidea, onde estão inclusos os grandes primatas que apresentam 
caudas vestigiais e geralmente são maiores em tamanho corporal. Os 
Hominidea dividem-se em duas subfamílias: Ponginae e Homininae, e 
ambas as subfamílias apresentam animais com polegar opositor e dedos 
com unhas achatadas, sendo esta uma das características que distingue o 
grupo, além do peso, que varia entre 48 e 270 Kg. As Relações filogenéticas 
dos membros fósseis e existentes da superfamília primata Hominoidea 
são avaliadas usando técnicas convencionais (morfológicas) e cladísticas 
(incorporando dados morfológicos e temporais). Cladogramas apontam 
distinções mais claras entre os primatas mais antigos e os hominídeos, 
sustentando a distinção entre os clados Homininae e Ponginae 
(FINARELLI; CLYDE, 2004). Os primeiros Ponginae apareceram no 
Mioceno, Sivapithecus e Khoratpithecus, seis ou sete milhões de anos 
antes da evidência de orangotangos, que só foram encontrados a partir 
do Pleistoceno, no Sudeste Asiático e no Sul da China. Os orangotangos 
atuais dividem-se entre os Orangotangos de Sumatra que são, em sua 
maioria, arbóreos e os Orangotangos de Bornéu que permanecem no 
solo (POUGH; JANIS; HEISER, 2008).

A subfamília Homininae
A subfamília Homininae encontra-se dividida em duas grandes 

tribos: Gorillini e Hominini. Compreendem todos os hominídeos que 
surgiram após os orangotangos (subfamília Ponginae) a partir da linha 
de grandes símios. Os gorilas e chimpanzés vivem em florestas tropicais 
da África central. Ambos são terrestres e no solo, eles se movem como 
quadrúpedes pela nodopedalia, uma forma de locomoção na qual 
sustentam o peso de seu corpo sobre a superfície dorsal dos dígitos 
(POUGH; JANIS; HEISER, 2008).

Os gorilas (da Tribo Gorillini) são os maiores primatas e 
são muito sociáveis, vivendo em grandes grupos. Apresentam um 
grande dimorfismo sexual e são folívoros. Inclui os gêneros Gorilla e 
Chororapithecus (Extinto) e três espécies: O gorila do ocidente; o gorila 
do oriente e o gorila das montanhas. Os gorilas são os nossos parentes 
mais próximos depois dos chimpanzés e são de imensa importância 
para o estudo da origem humana e evolução (SCALLY et al., 2012). 
Já a tribo Hominini inclui gêneros Pan e Homo que possuem muitas 
semelhanças bioquímicas, anatômicas e genéticas. São macacos sociais 
que apresentam grande dimorfismo sexual e dieta variada. O gênero Pan 
inclui duas espécies conhecidas atualmente: os bonobos e os chimpanzés, 
nossos parentes mais próximos. O ramo formado pelos gêneros Homo e 
Pan é relativamente curto e sugere uma  especiação rápida, ocorrendo, 
provavelmente no início de evolução dos Hominídeos. Estudos 
moleculares modernos têm afirmado que as relações entre relações 
o chimpanzé comum (Pan troglodytes) e bonobo (Pan paniscus u 
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Figura 2. Desenho de um Plesiadapiforme, possivelmente um de nossos primeiros ancestrais. 
 Imagem: Sisyphos23/wikiwand

Fig. 5.  Representante dos Társios (Tarsius syrichta). Imagem de Wikipédia Commons, domínio público.

Fig. 4. Representante dos Lóris (Loris tardigradus). Foto de David Haring.

Fig. 3. Representante dos Lêmures (Lemur catta). Imagem de Wikipédia Commons, domínio público

Fig. 6. a Representante dos Platyrrhini (Leontopithecus rosalia); Fig. 6. b  Representante dos Catarrhini (Gorilla gorilla). 
Imagens de Wikipédia Commons, domínio público.

 Fig. 6. a  Fig. 6. b

Fig. 1. Cladograma ilustrando as relações de parentesco entre os grupos pertencentes à ordem dos Primatas
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ou chimpanzé pigmeu) são muito próximas, sendo eles nossos 
parentes evolutivos vivos mais próximos. Os chimpanzés são, portanto, 
uma fonte de conhecimento para nos ensinar sobre nós mesmos, tanto 
em termos de suas semelhanças e diferenças. Possuímos características 
comportamentais incrivelmente parecidas, mas também possuímos 
particularidades, como o nosso bipedalismo (CONSORTIUM, 2005). 
Evidências genéticas e fósseis indicam que a colocação dos eventos de 
especiação entre chimpanzés e humanos teria ocorrido entre cerca de 6 
e 10 milhões de anos atrás. Análises dos genes que codificam proteínas 
revelam aproximadamente 500 genes que mostram a evolução acelerada, 
em cada uma das linhagens de gorilas, chimpanzés e humanos, e as 
evidências para a aceleração são encontradas, especialmente, nos genes 
envolvidos na audição (SCALLY et al., 2012).

O que difere os Prossímios dos Símios?

Lêmures, társios e os antropoides possuem muitas características 
compartilhadas que suportam a monofilia dos euprimatas e indicam que 
o ancestral que se encontra na base do grupo sofreu uma reorganização 
de seu esqueleto, possivelmente marcada por transformações em 
seu aparato locomotor (DAGOSTO, 1988). Algumas análises dos 
tarsos indicam que o ancestral direto dos primatas diferencia-se dos 
plesiadapiformes devido à maior capacidade de saltar e subir em árvores, 
por exemplo, usando uma protuberância óssea na base opositora dos 
dedos denominada hallux (DAGOSTO et al., 1988). O ancestral que se 
encontra na base da ordem dos primatas originou dois grandes grupos 
com características comuns aos primatas, porém, com peculiaridades 
evolutivas. O grupo dos prossímios abrange os primeiros primatas 
verdadeiros, incluindo os lêmures, os társios e os lóris. A datação dos 
fósseis indica que esses animais são encontrados desde o Eoceno, na 
América do Norte, na Eurásia e no norte da África. 

Os animais que pertencem a esse grupo são pequenos (quanto 
ao tamanho corporal), apresentam hábitos noturnos, focinhos longos 
e encéfalos menores quando comparados aos antropoides (POUGH; 
JANIS; HEISER, 2008). O grupo dos símios ou antropoides inclui os 
Platyrrhini - os macacos do Novo Mundo - e os Catarrhini - os macacos 
do Velho Mundo. Os antropoides apresentam características cranianas 
particulares que refletem um tamanho cerebral grande; uma dieta com 
fibras (caracterizada pela dentição peculiar que indica a necessidade de 
maior mastigação); parede óssea atrás da órbita e ossos que compõem 
as duas metades da mandíbula inferior e não apresentam a garra no 
segundo dedo. Acredita-se que os primeiros símios apareceram no 
Eoceno, implicando em um grande debate sobre a origem africana ou 
asiática dos antropoides (POUGH; JANIS; HEISER, 2008).

Os primeiros hominídeos e o bipedalismo

O Sahelanthropus tchadensis é um grande marco na história da 
nossa evolução. O Homem de Toumai, como é vulgarmente conhecido, 
foi descrito em 2002 e, possivelmente, é o hominídeo mais antigo 
da linhagem humana. Ele é considerado por muitos pesquisadores 
como o Elo perdido entre os chimpanzés e os hominídeos do gênero 
Australopithecus, pois o fóssil encontrado estava em um grande lago com 
florestas ao seu redor, habitat totalmente contrário ao deserto que era 
imaginado pelos pesquisadores. Além do habitat o homem de Toumai 
seria a forma intermediária entre a nodopedalia e o bipedalismo, pois 
seu foramem magno, logo abaixo do cérebro é um indício do andar 
sobre duas pernas (GUY et al., 2005).  Possivelmente começaram a 
andar apoiando-se nas duas pernas, pois como seu habitat era uma 
deslumbrante floresta, conseguiam agilidade nas árvores. Porém, não 
adquiriram uma postura ereta e começaram a andar. Estudos indicam 
que seria um bipedalismo primitivo cheios de ajustes que a evolução 
moldou ao longo dos anos.

 Várias hipóteses sugerem que o bipedalismo surgiu a partir da 
constatação de que era mais eficiente do que quadrupedia em longas 
distâncias em um tipo de locomoção terrestre, e foi favorecida quando os 

recursos se tornaram escassos e mais amplamente espalhados durante 
a secagem das florestas africanas no Mioceno. Além de possibilitar 
a Proteção contra predadores; liberação das mãos permitindo 
que os hominídeos carreguem objetos e construam ferramentas e 
termorregulação (ISBELL et al., 1996).

     E nós, os seres humanos? 

Todas as informações que possuímos acerca dos primeiros 
hominídeos, foram obtidas a partir de registros fósseis, análises 
moleculares e de paleobiologia, sendo assim, pouco se conhece sobre 
como o mundo funcionava naquela época. Alguns dos principais 
protagonistas do Cenozoico foram eles, os nossos ancestrais.  
Seguindo a linha cronológica dos fósseis, o Ardipithecus ramidus (Fig. 

7) foi descoberto em 1994 e datado entre 5 e 4 milhões de anos. Cerca 
de 125 ossos foram encontrados (fragmentos do crânio, dentes, 
dedos) e dentes com espessuras e formatos intermediários. Evidências 
encontradas nos fósseis também sugerem que eles já se locomoviam 
através do bipedalismo, pois andavam sob duas pernas no solo mas 
eram ágeis em árvores (WHITE et al., 2009). Em 1970 os fósseis do 
Australopithecus afarensis que foram datados entre 3 e 3,9 milhões de 
anos. Este famoso fóssil, que ficou conhecido como Lucy, possuía um 
cérebro pequeno, porém evidências do bipedalismo também foram 
encontradas, pois pegadas nas cinzas de um vulcão africano, próximo 
ao sítio fossilífero em que foi encontrado, indicam o andar sobre duas 
pernas (JUNGERS, 1982) . Em 2013 os fósseis do Homo naledi (Fig.8) 

foram encontrados em uma caverna eu ficou conhecida como Câmara 
Dinaledi, onde os corpos foram depositados há 2,8 ou 2,5 milhões de 
anos atrás. O fato dos corpos terem sido depositados em um local de 
difícil acesso indica que eles possuíam um comportamento complexo 
para uma espécie primitiva. Cerca de 1550 ossos foram encontrados, 
incluindo crânios, mandíbulas, costelas e dentes. Os naledi já ficavam 
em pé e eram totalmente bípedes indicando uma característica 
particular do grupo (BERGER et al., 2015). Em 1964 fósseis do Homo 
habilis, cujo nome significa homem habilidoso, pois possui capacidade 
de confeccionar e utilizar ferramentas viveu aproximadamente 
entre 2,1 a 1,5 milhões de anos. Possuíam cérebros grandes, quando 
comparados com outros hominídeos e mãos habilidosas muito úteis 
para o estilo de vida nômade que possuíam. Os fósseis do Homo erectus 
foram encontrados em 1965 na África e foram datados entre 1,8 
milhões e 50.000 anos. Possuíam o tamanho corporal de um homem 
moderno e viviam em comunidades organizadas com uma divisão de 
tarefas bem estabelecidas. Possuíam habilidade com o fogo e também 
utilizavam de maneira habilidosa ferramentas que construíam de 
maneira primitiva (TOBIAS et al., 1987). Os Homo neanderthalensis 
(Fig. 9) foram descobertos em 1863 e viveram aproximadamente entre 
300.000 e 29.000 mil anos na Europa e na Ásia. Possuíam cérebros 
grandes e adaptações em sua garganta que indicavam uma projeção 
para a fala. Desenvolveram uma linguagem própria e eram mais 
inteligentes do que os demais hominídeos (LEÓN et al., 2001). E 
finalmente os fósseis do primeiro Homo sapiens foram descobertos 
em 1964 e são encontrados em diversas partes do mundo. Possuem 
um crânio desenvolvido e o maior cérebro entre os hominídeos. Com 
dentes e mandíbulas menores, surge o queixo e além de possuírem 
capacidades cognitivas e intelectuais mais desenvolvidas, essa espécie 
também é conhecida como grandes artistas, pois pintavam seu modo 
de vida em paredes de cavernas, manifestações artísticas conhecidas 
como pinturas rupestres, faziam esculturas e estatuetas (WHITE et 
al., 2003). Sendo assim, os nossos ancestrais de cérebros menores 
tentavam se equilibrar em duas pernas para que a nossa linhagem 
percorresse o caminho da nossa evolução.

A evolução da nossa linhagem

Os primatas apresentaram ao longo de sua evolução diversos 
traços que apontam suas tendências evolutivas ao longo dos anos, 
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como a vida arborícola; evolução da mão, incluindo habilidades 
manuais cada vez maiores (primeiro dedo oponível); visão binocular 
ou estereoscópica (proximidade entre os olhos, na região frontal do 
crânio); visão em 3D; presença de cones na retina; vida em sociedade e 
cuidado com a prole: quanto mais recente o primata, maior o período 
de tempo que o jovem permanece dependente dos parentais (maior 
tempo de aprendizado); tendência à postura ereta: sendo a postura 
bípede mais recente; membros superiores livres para manuseio de 
objetos e carregar os filhotes, são algumas das características que 
indicam como o passado evolutivo de nossos parentes mais próximos 
nos possibilita entender traços de nossa própria evolução como espécie, 
tendo em vista que várias de nossas características são encontradas, 
mesmo que primitivamente, em cada um deles.

A evolução da nossa linhagem não pode ser representada como 
uma série de eventos e modificações lineares em que um acontecimento 
sucede o outro, ou que uma linhagem precisou ser extinta para que 
outra surgisse, pelo contrário, a evolução da nossa linhagem foi e é 
repleta de ramificações, ancestrais em comum que divergiram ao 
longo de milhões de anos atrás. Portanto não “surgimos” dos macacos, 
porém possuímos um ancestral comum que divergiu e duas espécies 
próximas, mas distintas, se originaram. Fazemos parte de milhões de 
anos de competições, extinções e eventos históricos que levaram à 
ascensão de nossa espécie. A evolução não é um processo escalar e sim, 
uma sucessão de processos contínuos que se regulam e fazem parte de 
um grande sistema harmonioso chamado planeta Terra.

Glossário:

Glossário:
Grupo irmão: É um termo utilizado em sistemática para falar sobre grupos 

taxonômicos que incluem os parentes mais próximos numa árvore filogenética.
Parafilético: Em cladística, chama-se parafilético  um táxon que inclui um grupo 

de descendentes de um ancestral comum em que estão incluídos vários descendentes 
desse ancestral, porém não todos eles.

Clados: É um agrupamento que inclui um ancestral comum e todos os 
descendentes (viventes e extintos) desse ancestral.

Especiação:  Processos que levam à formação de novas espécies. 
Monofilético: É um clado que inclui todas as espécies derivadas de uma única 

espécie ancestral, incluindo esse mesmo ancestral.
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Fig. 5.  Figura 8. Desenho de um Ardipithecus ramidus, pertencente à nossa linhagem. Imagem 
de Smithsonian

Figura 9. Representação de um Homo naledi, pertencente à nossa linhagem. Imagem de 
National Geographic. 

Figura 10. Representação de um Homo neanderthalensis, pertencente à nossa linhagem. 
Imagem de Wikipédia Commons, domínio público.
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Ainda não se sabe quem dominava as florestas do final do Cretáceo, mas acredita-se que além das samambaias 
que cobriam todo o solo, pequenos terópodes carnívoros vivessem majoritariamente nesses ambientes. Imagem: 
EWilloughby.


