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PRÓLOGO.
UM EXPERIMENTO EM SOLIDARIEDADE E
COOPERAÇÃO.
Professores e estudantes de antropologia biológica têm sofrido por décadas com o
problema da falta de um bom livro-texto em espanhol, assim como em português. Temos
usado livros obsoletos, atualizando as laterais das páginas para atualizar datas e mesmo
informações, como que a capacidade craniana de um ou outro hominídeo é diferente daquela
escrita. Outros utilizam livros-texto escritos em outros idiomas, o que cria uma óbvia
desvantagem para os estudantes que não estão familiarizados com tais idiomas, além do alto
custo para comprar um livro publicado no exterior.
Os organizadores deste livro eletrônico resolveram remediar estes problemas, propondo
à Asociación Latinoamericana de Antropologia Biológica (ALAB) o apoio de nossos esforços em
coordenar a edição de um livro que cubra a antropologia biológica em seus diversos temas,
escrito originalmente em espanhol por especialistas de diversos campos, e que seja colocado à
disposição dos estudantes sem nenhum custo.
Os capítulos que compõem este volume foram idealizados em parte por nós, e em parte
pelos membros da ALAB. Alguns colegas nos indicaram a inclusão de capítulos sobre um tema
que não havíamos considerado inicialmente, e assim foi feito. Solicitamos que os interessados
em escrever os capítulos nos enviassem resumos de capítulos de interesse, e escolhemos os
que nos pareciam mais apropriados. Os capítulos foram avaliados por dois especialistas no
tema, para assegurar-nos de que o material estava corretamente apresentado e atualizado,
resultando que alguns capítulos foram recusados pelos avaliadores, outros aceitos com
mudanças maiores, e outros com mudanças menores.
Este livro é o resultado da colaboração e esforço de muitas pessoas: os autores, os
avaliadores e os organizadores. Ninguém, nem sequer a ALAB, irá se beneficiar
financeiramente deste projeto. Portanto, vemos este primeiro esforço, mesmo possuindo
alguns defeitos ou lacunas, como um primeiro passo importante à democratização do
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conhecimento, onde o livro-texto não se publica com o fim do lucro, mas para o benefício dos
estudantes latino-americanos.
Os autores tomaram a responsabilidade de assegurar-se de que as figuras e fotografias
utilizadas não violaram nenhuma lei de direitos autorais. Da mesma forma, os autores também
são responsáveis pela veracidade da lista de fontes bibliográficas e do conteúdo dos capítulos.
Nós, organizadores, solicitamos à ALAB para que forme um comitê editorial a cada dois
anos, a fim de que avaliem estes capítulos e determinem quais devem ser escritos novamente,
com o objetivo de que acrescentem o necessário para cobrir as lacunas presentes no volume.
Idealmente, deveria haver uma edição nova a cada três anos, de tal forma que o estudante
latino-americano tenha acesso a um material que esteja em dia.
Nós agradecemos infinitamente aos autores e avaliadores, que ofereceram seu tempo e
esforço visando que a próxima geração tenha acesso a um material melhor do que tivemos
durante nossa própria formação. Além disso, agradecemos muito o apoio que nos deu Víctor
Acuña durante as fases iniciais do projeto. Por último, pedimos paciência aos leitores por
qualquer problema de formato, uma vez que a edição e preparação foram feitas somente por
nós dois. Lamentavelmente, nossos doutorados em antropologia não nos prepararam para a
edição e formatação de livros.
Em solidariedade,
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INTRODUÇÃO. A ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA.
ROLANDO GONZÁLEZ-JOSÉ1 LORENA MADRIGAL DÍAZ2
1

Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, Centro Nacional Patagónico. CONICET.
rolando@cenpat-conicet.gob.ar
2
Department of Anthropology. University of South Florida. madrigal@usf.edu

A antropologia é difícil de definir uma vez que está colocada entre as ciências sociais e
naturais e porque se pratica de maneira diferente de país para país. Nós definimos a
antropologia como o estudo da variação e evolução biocultural da humanidade. Dependendo
da corrente antropológica da instituição, um departamento de antropologia pode incluir
antropólogos sociais ou culturais, linguistas, arqueólogos e físicos ou biológicos. Na maior
parte da Europa, os antropólogos biológicos são parte dos departamentos de biologia,
enquanto que nos Estados Unidos, eles são parte dos departamentos de antropologia. Na
América Latina, visto que temos recebido influências Europeias e Norte-Americanas, vemos
ambas as situações. Uma vez que é importante conhecer nossa história, pedimos aos “Pais
Fundadores” da ALAB que nos descrevam como começou a associação que une os
antropólogos biológicos latino-americanos e espanhóis.
Aqui definimos a antropologia biológica como o estudo da evolução e variabilidade
biológica dos humanos no presente e no passado. Esta definição é bastante ampla, e por isto
pode incorporar todos os temas que incluímos neste volume, desde os fósseis à demografia.
Historicamente, o termo antropologia física foi utilizado mais inicialmente, sobretudo
antes de 1950. A partir da década de 50, a antropologia física incorporou a teoria evolutiva
como seu marco de referência teórico, passando de uma ciência descritiva para uma ciência
em que as hipóteses se submetem a provas rigorosas. Foi então que o termo antropologia
biológica começou a ser usado mais amplamente. Dado a importância da teoria evolutiva na
antropologia biológica, a primeira unidade do livro enfatiza tanto a genética como a teoria
evolutiva.
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A antropologia biológica tem muito em comum com outras disciplinas como a biologia
humana, a demografia, a paleontologia, e até a medicina. Talvez a melhor maneira de explicar
o que nos separa destas outras disciplinas seja a maneira que os antropólogos biológicos
focam suas pesquisas, visto que, seja qual for o tema de investigação, nós observamos desde
pontos de vista evolutivos, transculturais e bioculturais. Portanto, mesmo se estamos
estudando algo tão clínico como, por exemplo, o parto, a visão será buscada a partir destes
três pontos de vista: 1. Evolutivo: Qual é o papel da pelve na locomoção e no parto? Quando
em nossa história evolutiva os humanos começaram a caminhar de maneira bípede, afetando
desta maneira a pelve? Como parem os primatas não humanos? 2. Transcultural: De que
maneira as famílias, obstetras, parteiras e outros assistentes médicos ajudam às mães que
estão parindo em culturas ao redor do planeta? É possível que a maneira de parir típica da
biomedicina não seja a melhor para a mulher? 3. Biocultural: Como o estresse de estar parindo
em um hospital afeta o sucesso do parto para mulheres que estão desacompanhadas de sua
família? Poderíamos melhorar a saúde da mãe e do bebê incorporando práticas culturais da
mulher que está parindo? Em outras palavras, os antropólogos biológicos estudam um fato
biológico, como uma doença ou um gene, incorporando informação sobre seu passado
evolutivo em diferentes culturas-ecossistemas, estudando como a doença ou o gene afetam a
cultura onde se manifesta, e como a cultura os afetam.
Este enfoque (evolutivo, transcultural e biocultural) é óbvio nos capítulos que seguem. A
segunda unidade do livro é voltada aos estudos de primatas humanos e não humanos. A
primatologia é uma parte muito ativa da antropologia biológica, importante para a abordagem
de questões desde saúde (por exemplo, Aonde dormem todos os bebês primatas? Em berços
separados de suas mães e em outro quarto, ou muito próximos delas? Existe alguma outra
espécie além dos humanos em que as mães decidem que não vão amamentar seus bebês?),
pesquisa da origem da linguagem (Os chimpanzés podem transmitir seus pensamentos?), até a
conservação do ambiente (Como reagem os macacos à presença de humanos em zonas de
desenvolvimento turístico? Qual é a melhor maneira de proteger as populações de macacos
dos humanos, e os humanos dos macacos?).
O fato de que a antropologia biológica é uma ciência evolutiva está evidente na terceira
unidade do livro, que se direciona ao estudo da paleoantropologia. A paleoantropologia é,
talvez, a área mais transdisciplinar da antropologia biológica. Em um grupo de trabalho paleoantropológico se encontram arqueólogos, geólogos, palinólogos, especialistas em anatomia
humana e primata, etc. O material destas pesquisas é analisado não somente no laboratório
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de anatomia, mas também em laboratórios de análises químicas e físicas, onde se determina a
idade do material estudado. Lamentavelmente não incluímos um capítulo sobre técnicas de
datação e escavação, motivo pelo qual o estudante terá que buscar tal informação em outra
fonte. Devido à rapidez com que a paleoantropologia muda e ao crescente registro de fósseis,
decidimos dividir a seção em vários capítulos, para que os autores possam discutir o tema
amplamente.
A antropologia biológica também estuda diversos aspectos da epidemiologia, da saúde
pública e da demografia humana. A quarta unidade do livro inclui capítulos que, por meio
destas disciplinas, nos permitem entender a variabilidade biológica humana. É nesta área da
antropologia biológica que muitos de nossos colegas se encontram trabalhando fora da
academia, como em ministérios da saúde, agências governamentais e não governamentais, em
definições de projetos de desenvolvimento, etc. Tais antropólogos biológicos podem ser
chamados de antropólogos aplicados, dado que estão aplicando conhecimentos como a
evolução e a variabilidade no corpo humano em trabalhos de relevância imediata, como é o
caso com a antropologia forense e nutricional. Em vários capítulos desta unidade, os autores
buscam motivar os antropólogos a se incorporarem a estes tipos de instituições, um chamado
que nós apoiamos. Os antropólogos biológicos estão particularmente bem treinados para
desenhar um programa de assistência nutricional em uma comunidade de recursos escassos,
visto que temos conhecimento da evolução nutricional da espécie, da variedade de dietas em
diferentes culturas, assim como do valor cultural e ideológico da comida.
Em resumo, a antropologia biológica apresenta interesses muito diversos, que se
assemelham a interesses de outras disciplinas. O que nos faz diferentes é a nossa ampla visão,
que vê o Homo sapiens como o produto mais apaixonante da evolução, aquela que incorpora a
cultura como um traço sem igual, e que tem se adaptado de maneira biocultural a diversos
ambientes e paisagens.
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CAPÍTULO 1. O DESENVOLVIMENTO DA
ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA NA AMÉRICA
LATINA E A FUNDAÇÃO DA ALAB.
FRANCISCO M. SALZANO1 E FRANCISCO ROTHHAMMER2
1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. E-mail: francisco.salzano@ufrgs.br
Universidad de Chile e Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto, Arica, Chile. E-mail:
frothham@med.uchile.cl
2

1. ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA NA AMÉRICA LATINA
O começo das investigações em Antropologia Biológica no nosso continente remonta à
história desta disciplina no resto do mundo. Comas (1966) atribui a A.J.F. Blumenbach (1753 1840) a primeira utilização da palavra antropologia, no sentido da antropologia física
(biológica), na terceira edição de seu livro De humani generis nativa varietate, publicado em
1795. Pouco tempo depois, antropólogos de várias nacionalidades começaram a publicar
trabalhos científicos referentes a populações latino-americanas. Estando conscientes dos
riscos que corremos ao citar nomes de personalidades científicas e países onde pensamos
terem se iniciado as primeiras investigações bioantropológicas relevantes, pedimos desculpas
por possíveis erros de omissão que possam ter ocorrido (Tabela 1). Em seguida, revisaremos
brevemente alguns dos primeiros estudos realizados na América Latina e seu posterior
desenvolvimento.

2. ARGENTINA
Os estudos paleoantropológicos desenvolvidos entre 1874 e 1876 por F. Moreno em
crânios humanos e artefatos antropológicos da Patagônia e dos Vales Calchaquíes foram
mencionados por Carnese et al. (1997) entre os primeiros que desenvolveram-se na Argentina
no período de 1860 a 1920. Entre 1921 e 1960, certamente merece menção a figura
paradigmática de José Imbelloni (1885 - 1967). Posteriormente (1961 - presente) foram
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realizados estudos de polimorfismos genéticos, características morfológicas e medidas
cranianas, liderados por inúmeros pesquisadores, entre os quais se destacam Francisco R.
Carnese, Héctor M. Pucciarelli, José Alberto Cocilovo e, mais recentemente, Nestor Bianchi.

TABELA 1: Aspectos selecionados da história da Antropologia Biológica em sete nações Latino-americanas
País

Estudos mais antigos

Períodos principais de desenvolvimento

Referência

Argentina

F. Moreno, 1874-1876

(a) 1860-1920; (b) 1921-1960; e (c) 1961-presente

1, 2

Brasil

P.W. Lund, 1835-1844

(a) 1835-1933; (b) 1934-1955; (c) 1956-1997; e (d) 1998presente

3

Chile

J.T. Medina, 1882

(a) 1882-1954; (b) 1955-1972; (c) 1973-1981; e (d) 1982presente

4

Cuba

F. Poey, 1850

(a) Anterior a 1868; (b) 1868-1902; (c) 1903-1958; e
(d) 1959-presente

5

México

F.L. de Gómara,
J. de Acosta,
século 16

(a) Anterior a 1867; (b) 1867-1929; (c) 1930-1959; e
(d) 1960-presente

6, 7

Uruguai

J.H. Figueira, 1892,
1900

(a) Anterior a 1900; (b) 1901-1975; (c) 1976-1990; e
(d) 1991-presente

8

Venezuela

J. Gumilla, 1745

(a) 1745-1899; (b) 1900-1953; (c) 1954-1987; e (d) 1988presente

9-11

Referências: 1. Carnese e Cocilovo (1993); 2. Carnese et al. (1997); 3. Salzano (2013); 4. Rothhammer & Aspillaga
(1997); 5. Weinker (1997); 6. López Alonso et al. (1993); 7. Serrano & Villanueva (1997); os períodos indicados na
referência anterior diferem um pouco dos apresentados na Tabela; 8. Sans (1997); 9. Díaz Ungría (1993); 10. Díaz
Ungría et al. (1993); 11. Castro de Guerra (1997).

3. BRASIL
A descoberta e análise de crânios da Lagoa Santa por Peter W. Lund entre 1835 e 1844
pode ser considerada uma das primeiras investigações importantes realizadas no Brasil
durante o período de 1835 - 1933. Outra figura chave desse período foi Fritz Müller (1822 1897), um alemão que emigrou para o Brasil e desenvolveu uma carreira científica
incrivelmente produtiva, a maior parte fora das instituições oficiais. A fundação da
Universidade de São Paulo em 1934 foi um marco na ciência brasileira como consequência da
forte ênfase na pesquisa científica que a caracterizou desde o começo. Entre 1934 e 1955, os
grupos sanguíneos e a anemia falciforme foram utilizados como marcadores da variabilidade
populacional, enquanto outras pesquisas se concentravam no crescimento e desenvolvimento
físico, na estrutura populacional e na epidemiologia genética. Figuras importantes deste
período foram F. Ottensooser (1891 - 1974), Ernani M. da Silva (1914 - 1948), PC Junqueira
(1916 - 2010), N. Freire-Maia (1918 - 2002) e O. Frota-Pessoa (1917 - 2010). A eletroforese de
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proteínas foi desenvolvida no início do período de 1956 - 1997 e transformou-se em uma
poderosa ferramenta para as investigações intra e inter-populacionais. Um programa amplo de
estudos foi desenvolvido por F. M. Salzano e colegas em Porto Alegre. Salzano, após trabalhar
com evolução utilizando como organismo experimental a Drosophila, realizou pós-doutorado
na Universidade de Michigan com James V. Neel, considerado nessa época o cientista
especialista em genética humana de maior destaque em nível internacional. Nos últimos anos,
W. A. Neves destacou-se gerando novas hipóteses sobre o povoamento da América, com base
em estudos craniométricos. Paralelamente, a caracterização direta do DNA tem sido realizada
por vários grupos de pesquisa na América do Sul, incluindo o Brasil (Salzano, 2013), e permitiu
testar modelos baseados em características morfológicas e morfoscópicas.

4. CHILE
Talvez a primeira publicação antropológica chilena importante, "Los Aborígenes de
Chile", se deve a José Toribio Medina (1852 - 1930) e apareceu em 1882. A fundação em 1912
do Museu de Etnologia e Antropologia Chilena em Santiago pelo eminente arqueólogo alemão
Max Uhle (1856 - 1944), considerado o pai da arqueologia andina, constituiu um avanço
significativo. Posteriormente, o Governo Chileno contratou o padre alemão Martin Gusinde
(1886 - 1969), que contribuiu significativamente para o estudo das populações nativas que
habitavam o extremo sul, e a Universidade de Concepción contratou na Alemanha o
antropólogo K. Henckel (1899 - 1984), que descreveu a existência de um gradiente soroantropológico para o sistema ABO associado à porcentagem de miscigenação indígena no
Chile. O segundo período de desenvolvimento disciplinar foi marcado pelas contribuições de J.
Munizaga no Centro de Estudos Antropológicos a partir de 1954 e, fundamentalmente, a partir
de 1955 e até 1972, por um grupo de pesquisadores vinculados à Faculdade de Medicina da
Universidade do Chile, entre os quais destacam-se Alexander Lipschutz, Ricardo Cruz-Coke,
Ronald Nagel e Pablo Rubinstein. O retorno de F. Rothhammer ao Chile, em 1972, depois de
uma estadia de pós-graduação de três anos nas Universidades de Michigan e Texas, levou ao
desenvolvimento do Programa Multinacional de Genética e Saúde de Populações Andinas,
coordenado por ele e por William J. Schull (da Universidade de Texas, Houston, EUA) entre
1971 e 1990. Com base nesse projeto, a partir de 1982 desenvolveu-se um ativo programa de
pesquisas em genética e evolução humana e uma estreita colaboração com muitos colegas da
América do Sul, que dura até hoje.
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5. CUBA
A história da antropologia física cubana pode ser dividida em quatro períodos (ver
Tabela 1). O primeiro período é dominado pela figura de Felipe Poey (1799 - 1891), que
estudou crânios pré-históricos e foi muito influente durante a última metade da década de
1800. Em seguida, Poey e Luis Montané (1849 - 1936) desenvolveram importantes estudos em
vestígios pré-históricos durante o que poderia ser chamado de um segundo período de
desenvolvimento da disciplina. Durante o terceiro período (1903 - 1958), vale mencionar
Frederick S. Hulse (1906 - 1990), um antropólogo físico norte-americano, e o cubano Manuel
Rivero de la Calle (1926 - 2001). O quarto período, a partir de 1959, reflete as profundas
mudanças políticas que ocorreram após o triunfo da revolução socialista. Vale mencionar
especialmente a realização de um levantamento nacional do crescimento das crianças cubanas
em colaboração com James M. Tanner (1920 - 2010) do Reino Unido, as investigações em
antropologia biomédica realizadas por Antonio Martínez e as investigações em genética de
populações realizadas por Pedro Hidalgo.

6. MÉXICO
Definitivamente, os primeiros a realizarem observações de cunho bioantropológico no
México foram Francisco Lopez de Gómara (1510 - 1560) e José de Acosta (1539 - 1600).
Durante o segundo período (1867 - 1929), devemos mencionar Théodore Hamy (1842 - 1908),
cuja obra "Anthropologie du Mexique", publicada em 1884, foi uma importante contribuição
anterior ao conhecimento das populações nativas mexicanas. Também vale mencionar Nicolás
León (1859 - 1929) que publicou em diversas áreas temáticas fora da antropologia biológica,
como a etnologia, linguística, arqueologia e medicina. Durante um longo período (1930 - 1959;
1960 - presente), a figura dominante foi Juan Comas (1900 - 1979), um cientista chave no
desenvolvimento da antropologia biológica mexicana tanto por suas publicações científicas,
como por seu papel na criação de instituições científicas dedicadas a esta área do
conhecimento. Entre os pesquisadores deste período que continuam contribuindo com seus
conhecimentos para o desenvolvimento atual da disciplina, devemos mencionar Santiago
Genovês, Carlos Serrano e Luis A. Vargas, no âmbito das pesquisas morfológicas, e Rúben
Lisker, em genética de populações.
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7. URUGUAI
Anteriormente à 1900, vale mencionar José H. Figueira (1860 - 1946), que estudou as
características físicas de material esquelético do Uruguai, como evidenciado em publicações
datadas entre 1892 e 1900. Depois (1901 - 1975), o francês Paul Rivet (1876 - 1958) analisou,
em 1930, vestígios de charruas depositados em Paris, e membros da Escola de Humanidades e
Ciências da Universidade da República, em Montevidéu, trabalharam com dermatóglifos e
outras características morfológicas. Durante o período atual, destaca-se Mónica Sans, que
começou a trabalhar como arqueóloga, posteriormente obteve doutorado em genética e está
realizando relevantes pesquisas genético-populacionais.

8. VENEZUELA
O livro de Joseph Gumilla Español (m. 1750), "El Orinoco Ilustrado", com observações
sobre os aborígenes venezuelanos, pode ser considerado como o início das pesquisas em
antropologia física na Venezuela. Outra figura chave é Gaspar Marcano (1850 - 1910) que
realizou investigações em craniometria e osteometria. Uma fonte importante para a realização
de pesquisas no começo do século XX foi a compilação de publicações de antropologia física
venezuelana realizada por T. López Ramírez em 1946. O Departamento de Sociologia e
Antropologia da Universidade Central da Venezuela foi criado em 1953 e, nos anos seguintes,
o descobrimento do fator sanguíneo Diego abriu novas perspectivas para o estudo de grupos
sanguíneos, proteínas séricas e do complexo principal de histocompatibilidade na Venezuela.
Os nomes Miguel Layrisse (1918 - 2002), Zulay Layrisse e Tulio Arends (1918 - 1990) estão
associados a estas importantes investigações. Outro nome de destaque foi Adelaida Diaz
Ungría (1913 - 2003). A partir da década de 1980, Dinorah Castro de Guerra, no Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas, colocou em andamento um importante projeto de
genética (genômica) de populações venezuelanas que continua até o presente; e Adelaida
Struck desenvolveu estudos sobre diversos aspectos da Antropologia Biológica.
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9. A ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA
(ALAB)
Durante a década dos anos oitenta, a bioantropologia havia alcançado um
desenvolvimento que justificava a existência de uma sociedade científica cuja missão era
consolidar as conquistas obtidas. Assim, a ALAB nasceu espontaneamente, não como o
resultado de algum convênio interinstitucional assinado por funcionários de universidades ou
pertencentes a instituições governamentais relacionadas ao desenvolvimento científico, mas
sim como um acordo entre bioantropólogos amigos com interesses científicos em comum.
Pensamos que, de algum modo, essa forma de surgir teve um impacto positivo sobre seu
funcionamento inicial. Com isso, no começo da ALAB, embora fosse basicamente um clube de
amigos, critérios importantes sobre como fazer ciência bioantropológica eram compartilhados.
Desde então, todos nós não concordávamos com a antiga abordagem tipológica, que na
década de oitenta ainda vagava como um fantasma em muitos laboratórios de antropologia
física na América Latina. Também estávamos conscientes da falta de conhecimentos em
estatística e, sobretudo, em genética, por muitos antropólogos físicos, que limitavam-se a
aceitar o convite de arqueólogos, na sua maioria autodidatas, para elaborar um anexo
adicionado aos seus trabalhos, mas raramente levado em conta. Éramos poucos fundadores
da ALAB, mas havíamos tido a oportunidade de receber uma boa formação nos melhores
centros da América Latina e Estados Unidos. Certamente, havia entre nós geneticistas de
populações e bioantropólogos com sólidos conhecimentos de genética, biologia humana e
estatística. Alguns de nós havíamos nos conhecido no exterior durante nossos estudos de pósgraduação, outros em reuniões científicas e visitas a centros de pesquisa. Começamos a nos
reunir para organizar memoráveis encontros periódicos na Argentina, Brasil e Chile, para em
seguida, sem muita pompa, oficializar as atividades da ALAB durante uma reunião realizada em
Santiago, no Instituto Chileno Norteamericano de Cultura (1988). Após a reunião, foi eleita a
primeira Comissão Diretora e então decidiu-se organizar o primeiro congresso em
Montevidéu, Uruguai.
O resto é história. A Tabela 2 apresenta os Congressos e as respectivas Comissões
Diretoras da ALAB. Vinte e cinco anos se passaram desde que a primeira Comissão Diretora
iniciou seus trabalhos em 1989 e o 13º Congresso acontecerá enquanto escrevemos esse
texto. A Tabela 3 resume os locais onde os congressos foram realizados, bem como os
integrantes das Comissões Diretoras. Conforme indicado, os 13 congressos foram organizados
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em oito países, três na América Central e cinco na América do Sul. Aproximadamente metade
dos membros das Comissões Diretoras da ALAB eram do Brasil, Chile, Argentina e Colômbia,
enquanto o restante eram profissionais de outros países. Foram abordados durante os
congressos muitos aspectos da antropologia biológica, proporcionando grandes oportunidades
para a interação entre pesquisadores experientes e jovens. O resultado foi uma importante
contribuição para o desenvolvimento dessa área de estudo na América Latina. As Figuras 1 a 3
ilustram eventos importantes relacionados ao início da ALAB e os cientistas que participaram
ativamente neles.

TABELA 2: Lista dos Congressos e Comissões Diretoras da Associação Latino-Americana de Antropologia Biológica
(ALAB), 1989-presente.
I Congresso, Montevidéu, Uruguai (Outubro, 1990)
Comissão Diretora, 1989-1990
Presidente: Francisco Rothhammer (Chile)
Vice-Presidente: José A. Cocilovo (Argentina)
Secretário: Mónica Sans (Uruguai)
Tesoureiro: Sidia M. Callegari-Jacques (Brasil)
Suplente: Francisco R. Carnese (Argentina)
II Congresso, Villa de Leyva, Colômbia (Setembro, 1992)
Comissão Diretora, 1990-1992
Presidente: Francisco M. Salzano (Brasil)
Vice-Presidente: Sonia Guillen (Peru)
Secretário: Jaime Bernal (Colômbia)
Tesoureiro: Mario Castro (Chile)
III Congresso, Rio de Janeiro, Brasil (Outubro, 1994)
Comissão Diretora, 1992-1994
Presidente: José A. Cocilovo (Argentina)
Vice-Presidente: Jaime Bernal (Colômbia)
Secretário: Carlos E.A. Coimbra Jr. (Brasil)
Tesoureiro: Genoveva Keyeux (Colômbia)
IV Congresso, Buenos Aires, Argentina (Setembro, 1996)
Comissão Diretora, 1994-1996
Presidente: Walter A. Neves (Brasil)
Vice-Presidente: Ramiro Barrantes (Costa Rica)
Secretário: Francisco R. Carnese (Argentina)
Tesoureiro: Héctor M. Pucciarelli (Argentina)
V Congresso, La Habana, Cuba (Outubro, 1998)
Comissão Diretora, 1996-1998
Presidente: Francisco R. Carnese (Argentina)
Vice-Presidente: Carlos Serrano (México)
Secretário: Antonio Martínez (Cuba)
Tesoureiro: Pedro Hidalgo (Cuba)
VI Congresso, Piriapolis, Uruguai (Outubro, 2000)
Comissão Diretora, 1998-2000
Presidente: Antonio Martínez (Cuba)
Vice-Presidente: Héctor M. Pucciarelli (Argentina)
Secretário: Mónica Sans (Uruguai)
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Tesoureiro: Isabel Barreto (Uruguai)
VII Congresso, México, DF, México (Outubro, 2002)
Comissão Diretora, 2000-2002
Presidente: Mónica Sans (Uruguai)
Vice-Presidente: Adelaida Struck (Venezuela)
Secretário: Carlos Serrano (México)
Tesoureiro: María Magalí Civera (México)
VIII Congresso, Caracas, Venezuela (Outubro, 2004)
Comissão Diretora, 2002-2004
Presidente: Carlos Serrano (México)
Vice-Presidente: Silvia Quevedo (Chile)
Secretário: Adelaida Struck (Venezuela)
Tesoureiro: Dinorah Castro-de-Guerra (Venezuela)
IX Congresso, Ouro Preto, Brasil (Outubro, 2006)
Comissão Diretora, 2004-2006
Presidente: Adelaida Struck (Venezuela)
Vice-Presidente: Héctor M. Pucciarelli (Argentina)
Secretário: Fabricio Rodrigues dos Santos (Brasil)
Tesoureiro: Maria Cátira Bortolini (Brasil)
X Congresso, La Plata, Argentina (Outubro, 2008)
Comissão Diretora, 2006-2008
Presidente: Francisco R. Carnese (Argentina)
Vice-Presidente: Fabricio Rodrigues dos Santos (Brasil)
Secretário: Héctor M. Pucciarelli (Argentina)
Tesoureiro: Evelia Edith Oyhenart (Argentina)
XI Congresso, Bogotá, Colômbia (Outubro, 2010)
Comissão Diretora, 2008-2010
Presidente: Evelia Edith Oyhenart (Argentina)
Vice-Presidente: Dinorah Castro-de-Guerra (Venezuela)
Secretário: José V. Rodríguez (Colômbia)
Tesoureiro: Clemencia Vargas (Colômbia)
XII Congresso, San José, Costa Rica (Novembro, 2012)
Comissão Diretora, 2010-2012
Presidente: Dinorah Castro-de-Guerra (Venezuela)
Vice-Presidente: José V. Rodríguez (Colômbia)
Secretário: Ramiro Barrantes (Costa Rica)
Tesoureiro: Bernal Morera (Costa Rica)
XIII Congresso, Santiago, Chile (Outubro, 2014)
Comissão Diretora, 2012-2014
Presidente: Ramiro Barrantes (Costa Rica)
Vice-Presidente: Maria Cátira Bortolini (Brasil)
Secretário: Maurício Moraga (Chile)
Tesoureiro: Sergio Flores (Chile)
Fonte: Salzano (2013).

10. ALGUMAS REFLEXÕES E UMA AVALIAÇÃO CRÍTICA
Ao escrever essas linhas, não podemos deixar de abrir um parêntese e comparar a ALAB
daqueles tempos com a forma como se desenvolve o trabalho científico na atualidade. Embora
este parêntese pudesse ser interpretado como recordação nostálgica de um passado
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idealizado, ao enfatizar o clube de amigos queremos destacar a diferença de valores existente
em relação aos congressos atuais e ao trabalho científico geral. Sem deixar de reconhecer
aspectos positivos, o mundo globalizado tem tido como consequência muitos cientistas que se
veem cada vez mais expostos à concorrência acirrada e desleal de colegas exageradamente
gananciosos, que colocam seriamente em risco o maior atrativo de fazer ciência, que é
desfrutar tranquilamente da indagação e da descoberta de novas verdades transitórias,
compartilhá-las com os amigos interessados e divulgá-las para o conhecimento das próximas
gerações de cientistas e cidadãos. Recordemos que a ciência, uma das atividades motoras do
desenvolvimento cultural da humanidade, registra um início surpreendentemente recente e
deve ser zelosamente protegida. Muitos pensam hoje em dia que fazer ciência significa
publicar muito, ter muitos projetos, participar de muitos congressos e ser responsável por
muitos estudantes de pós-graduação. Este seria realmente o caso ou estamos nos
transformando em autômatos que agem de acordo com os ditames dos burocratas, cuja
missão é implementar algum novo modelo econômico que se encontra em fase experimental?
Será que justamente a corrida para terminar trabalhos e cumprir prazos para entregar
relatórios, muitas vezes inúteis, que são criticamente revisados por funcionários que ignoram
como se faz ciência, não está produzindo um efeito oposto ao desejado, que tem mais relação
com potencializar esta atividade?

Figura 1. Fotografía de alguns dos participantes do primeiro Congresso da ALAB. Da esquerda para a direita, F.R.
Carnese (Argentina), F. Rothhammer (Chile), M. Sans (Uruguai), S.M. Callegari-Jacques (Brasil), F.M. Salzano (Brasil)
e J.A. Cocilovo (Argentina).
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TABELA 3: Informação resumida das localidades onde ocorreram os congressos da ALAB e a composição de suas
Comissões Diretoras por país.
Países

Locais dos Congressos

Nº de membros, Comissões
Diretoras

Argentina

Buenos Aires, La Plata

4

Brasil

Rio de Janeiro, Ouro Preto

6

Chile

Santiago

5

Colômbia

Villa de Leiva, Bogotá

4

Costa Rica

San José

2

Cuba

La Habana

2

México

Cidade do México

2

Peru

-

1

Uruguai

Montevidéu, Piriapolis

2

Venezuela

Caracas

2

Fonte: Salzano (2013).

Figura 2. Alguns dos pesquisadores mencionados no texto que participaram de um Colóquio realizado em 1990 na
Universidade Autônoma do México, no qual foi avaliada a Antropologia Latino-Americana. Da esquerda para a
direita, C. Serrano (México), F.M. Salzano (Brasil), J.A. Cocilovo (Argentina), A.G. de Díaz Ungría (Venezuela), M.
Rivero de la Calle (Cuba) e A.J. Martínez (Cuba).
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11. CONCLUSÕES
A história da antropologia biológica na América Latina e o desenvolvimento da ALAB
indicam que esta área está desenvolvendo-se de acordo com as tendências regionais e
mundiais. O momento atual da nossa disciplina encontra-se muito bem documentado nos
capítulos desse livro e permite que nos aventuremos a predizer um futuro promissor, apesar
das surpresas que a história dos países do nosso continente pode nos porporcionar. Mas
somos otimistas, o desenvolvimento exponencial dos meios de comunicação, que começou
560 anos atrás com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg (c. 1398 - 1468), tem
tornado possível a organização de redes globalizadas de pesquisadores, reduzindo
substancialmente a brecha de oportunidades para a realização de pesquisa científica entre os
países em nível mundial. Um bom exemplo em nossa região é a recente organização do
Consórcio para a análise da diversidade genética e evolução da América Latina (CANDELA),
composto por cientistas da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, e liderado por
Andrés Ruiz-Linares.

Figura 3. Comissão Diretora do I Congresso da ALAB, com algumas das pessoas identificadas na Figura 1.
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1. INTRODUÇÃO
Chamamos de evolução biológica o processo que produziu, através do tempo e a partir
de um ancestral comum, a diversidade de seres vivos do planeta. Mas a evolução não envolve
somente os ancestrais dos organismos que sobreviveram durante muito tempo ou os que
deram lugar às formas de vida atualmente conhecidas. Também fez parte dela o incontável
número de organismos, populações e espécies extintas que deixaram descendência que
sobreviveu até se reproduzir, com características iguais ou diferentes. O termo “evolução” faz
referência às “mudanças” que foram transmitidas de uma geração a outra (em termos de
Darwin, descendência com modificação), compreendendo todas as que aconteceram no nível
morfológico (as mais conhecidas), como também as mudanças fisiológicas, comportamentais,
bioquímicas, genéticas, moleculares e até ecossistêmicas, considerando que, nas palavras de
Eldredge (1986), “a vida existe, em qualquer momento, organizada em sistemas ecológicos”.
Dessa maneira, desejamos introduzir o tema sem os conceitos prévios qualificativos da
evolução (adaptativa, gradual, benéfica, progressiva, etc.), assim como queremos prescindir,
na medida do possível, das obras sobre “a história das teorias evolutivas” − que transmi ram o
que “uns disseram sobre os outros” − a ﬁm de nos dedicarmos, ao menos no que se refere às
primeiras proposições científicas que nos chegaram tergiversadas, à análise das fontes
originais.
A realidade da evolução é indiscutível. A evolução é um fato e uma teoria (Gould, 1981),
mas também é um processo (Gregory, 2008). O que está em questão, sim, há alguns anos, são
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os mecanismos predominantes como condutores do processo, a importância de cada um deles
segundo o nível de atuação (molecular, fenotípico, macroevolutivo, etc.) e o momento do
desenvolvimento ontogenético em que agem, o tipo de transmissão dos caracteres e a
influência da interação com aquilo que, sob diferentes conceitos, é chamado de “ambiente”.
O objetivo é tenta explicar, em poucas linhas, como surgem, desaparecem e se
transformam as diferentes concepções, os diferentes conceitos importantes ou outros
aspectos considerados “errôneos” (ou mal interpretados) que podem ter delineado os
conceitos com os quais trabalhamos hoje à luz dos avanços científicos atuais. Para tanto, é
indispensável transcrever algumas sentenças das fontes originais e salientar (em letra cursiva)
os conceitos importantes que surgem ao longo da história. Nos limitaremos, por razões de
organização do presente livro, a um período que compreende desde os enfoques científicos do
século XVIII e seus principais expoentes, até o momento em que surge a mais popular das
correntes do pensamento na evolução, chamada teoria sintética, neodarwinista, ou teoria
selecionista da evolução. Ao mesmo tempo, o texto vai se estender naquelas ideias que são
menos (o mal) conhecidas, dando menos espaço (por razões de extensão do capitulo) às que
tiveram maior divulgação e aceitação entre os que escreveram a história da evolução.

2. FIM DO SÉCULO XVIII E PRIMEIRA METADE DO XIX: LUTAS CONTRA O
FIXISMO, CRIACIONISMO E CATASTROFISMO
Os últimos momentos do século XVIII, como consequência do iluminismo e de fortes
transformações sociais e ideológicas, caracterizaram-se por uma oposição constante dos
defensores da transformação dos seres vivos às concepções preponderantes até então, como
o fixismo. Além da crença em um Deus criador e na curta idade da terra (6.000 anos), o fixismo
sustentava a ideia de que as formas fósseis e as atuais apareciam por sucessivas criações. Para
explicar seu desaparecimento, recorriam a uma série de catástrofes que eliminariam grande
parte das espécies, ideia defendida por George Cuvier (1769-1832) no começo do século XIX.
No entanto, seu antecessor, Georges L. Leclerc Conde de Buffon (1707-1788), que já havia
elevado a história natural à categoria de ciência e foi um dos poucos a apoiar Lamark,
acreditava na mudança dos organismos, embora a explicasse por meio da ação direta do
ambiente (como muitos outros) e atribuísse à Terra uma idade muito mais antiga. A esse
respeito, James Hutton (1795) sustentou que os processos geológicos atuais tal como os
vemos são os mesmos que originaram todas as características terrestres, conceito que foi
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denominado “uniformismo”, que posteriormente ficou mais conhecido a partir das obras de
Charles Lyell (1797-1875). Lyell sustentava que a história da Terra era imensa e não seguia
nenhuma direção, quase não se diferenciando da história da vida, com períodos de surgimento
e extinção de espécies que tinham relação com o movimento dos continentes e com as
grandes mudanças no clima. Esta relação já tinha sido descrita por C. Linneo (1707-1778), que
também desenvolveu um sistema hierárquico de classificação natural, postulando claramente
a realidade das espécies.
O século se encerra com um líder intelectual (poeta, físico, naturalista, botânico e
filósofo), mais conhecido por ser o avô de um neto famoso: Erasmus Darwin (1731-1802). Ele
discutiu a ideia de como a vida evoluiu a partir de um ancestral comum, de como a competição
e a seleção sexual produziam mudanças nas espécies, e propôs em sua Zoonomia (Darwin
1794-96) que os animais de sangue quente se originaram de um filamento novo, o qual foi
adquirindo distintas partes “respondendo a estímulos ambientais que eram herdadas por
gerações” (mais do que avô de Charles, poderia ser chamado como um amigo do Lamarck!).
Assim, com a exceção de Cuvier, vislumbra-se o processo de mudança dos organismos
em consonância com as mudanças geológicas, sua organização numa hierarquia, a competição,
a primeira discussão sobre a realidade das espécies e a consideração das relações entre os
organismos e a relação entre eles com o meio. Mas a ideia de um “criador” continua ainda
irremovível, apesar dos demais avanços, dada a poderosa influência da Igreja sobre o
desenvolvimento da ciência, baseada, além disso, na ausência de explicações sobre as
variações e suas origens.

3. SÉCULO XIX: O TRANSFORMISMO EM CRESCIMENTO E A CONSTRUÇÃO DAS
PRIMEIRAS TEORIAS CIENTÍFICAS SOBRE A EVOLUÇÃO
No ano 1802, W. Paley publicou “Natural Theology”, título que prenuncia sua ideia de
que a natureza de Deus pode ser entendida com referência a sua criação, sendo esta o mundo
natural, e exemplifica isso fazendo a comparação com um relógio, claramente guiado por um
propósito (poderia Paley estar pensando em termos do que Darwin chamaria adaptação?), cuja
complexidade somente poderia ser entendida pensando em um Criador. Ao se referir aos
seres vivos, afirmou que somente um designer inteligente pode conceber algo complexo “tão
grandioso que ultrapassa todos os cálculos”. Paley dedica grande parte do seu estudo ao
planejamento e sentido da correlação e a integração das partes dos organismos e, embora não
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utilize os termos “estrutura” nem “sistema”, exemplifica-os com vários sistemas biológicos ou
mesmo ecológicos. Enxerga a correlação entre as partes de um animal, destas com as de outro
individuo da espécie e, além disso, que a constituição e propriedades deles possuem
importante e estreita relação com a natureza que os rodeia. Como se pode deduzir, Paley não
apenas percebeu o organismo como um sistema, como também o incluiu em algo que hoje
poderíamos denominar um “ecossistema”. Uma abordagem similar, porém, mais
estruturalista, surgiu com L. Agassiz (1859), que estabelece as bases da taxonomia, à qual se
refere como “a mais elevada das ciências, considerando que as espécies encarnam ideias na
mente de Deus, e os organismos reais são configurações transitórias que representam essa
ideia”. Para ele, as relações taxonômicas entre as espécies revelam a estrutura do pensamento
de Deus traduzida para a linguagem humana, que a descobre. Ao falar de transitório, referia-se
à extinção abrupta das espécies através de catástrofes e sua substituição com novas criações.
Infelizmente, embora surjam com esses dois cientistas, novos e importantíssimos
conceitos sobre as relações intra-organismo, inter-organismos e ecossistêmicas, isso fica
esquecido na história por causa da ideia do Criador, o que representava naquele momento um
retrocesso no tempo, considerando que os helenistas da Grécia antiga como Anaximandro,
Empédocles e Epicuro já falavam de evolução ou mudança biológica.
No entanto, o maior retrocesso foi produzido por Cuvier, que continuou fazendo valer
sua hegemonia e suas ideias reacionárias fixistas, a ponto de camuflar com a perspectiva de
“avançadas” algumas das suas conjecturas, a exemplo do tratamento da homologia como
semelhança por descendência (ou Bäuplane). Ele justificou a impossibilidade da transformação
ou evolução em razão da estreita correlação funcional entre as partes, em que qualquer
pequena transformação significava a reestruturação total da organização do indivíduo como
sistema em si mesmo, em uma ação conjunta para um propósito definido por reação recíproca
(Cuvier, 1818). Sua soberba científica, causa do enfrentamento com Geoffroy de Saint-Hilaire
sobre se o conceito de organização era funcional ou estrutural (Caponi, 2006), não permitiu
vislumbrar suas contribuições para a teoria evolutiva, bem como suas tentativas de apagar da
história a primeira pessoa que construiu um verdadeiro corpus teórico sobre a evolução dos
seres vivos: Lamarck.
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), como é conhecido pelo seu nome reduzido, não se
pode dizer que seja desconhecido, mas, com toda certeza, é um “mal conhecido”, conforme se
nota pelos comentários sobre sua obra feitos em muitos livros sobre evolução. Sua “Filosofia
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Zoológica” (1809) é livro que vale a pena ler e reler, à luz dos conhecimentos atuais em
matéria de retrovirus, herança horizontal, epigênese, transposons, etc.
Conhecemos Lamarck tanto pelo que disse de “supostamente” errado, embora tenha
sido partilhado por figuras destacadas na história (como Darwin), quanto pelo que nunca foi
dito por ele. O porvir histórico é também uma evolução influenciada pela seleção e pelo acaso
(poderíamos considerar também “contingências”, no sentido de Stephen Gould, 1989). Neste
caso, a figura de Lamarck foi selecionada “contra” a de Cuvier, quem o atacava diretamente e
silenciava seus trabalhos. Mas também houve outro fator pelo qual foi quase proscrito: sua
supostamente errada herança dos caracteres adquiridos e o conceito de uso e desuso das
partes. Para sermos fiéis e mostrarmos sua coerência, a única opção é transcrever algumas das
suas frases a respeito.
Com relação à mudança e à aquisição dos caracteres, escreveu: “As circunstâncias
influem sobre a forma e a organização dos animais”... “Certamente, se essas expressões
fossem tomadas ao pé da letra, ser-me-ia atribuído um erro, porque quaisquer que sejam as
circunstâncias, nenhuma modificação opera diretamente sobre a forma e a organização dos
animais. Mas grandes mudanças nas circunstâncias produzem grandes mudanças nas
necessidades dos animais, gerando, assim, mudanças nas suas ações. Logo, se as novas
necessidades chegam a ser constantes, ou permanecem por muito tempo, os animais adquirem
novos hábitos, que vão permanecer tanto tempo quanto as necessidades que permitiram seu
surgimento (Lamarck, 1809, p. 167). Como pode ser comprovado, ele mesmo advertiu sobre a
interpretação errada, que logo lhe foi atribuída como postulado. Nesse sentido, devemos
entender que as mudanças nas condições criam necessidades que produzem novos hábitos, os
quais perduram desde que as circunstâncias não mudem e, assim, produzir-se-ia uma mudança
na forma. Mais adiante, Lamarck esclarece que isso acontece caso se tenha estendido por
muitas gerações, a ponto de ser constante para uma raça de animais (portanto, cabe salientar
que não se centrou exclusivamente no indivíduo), e logo sustenta que, se a mudança acontece
no “estado de desenvolvimento”, e se atingiu os “dois sexos”, pode ser transmitida, assim,
para seus descendentes. Assim explicado, interpreta-se que estaria falando sobre populações
(não do indivíduo), da transmissão de caracteres por ambos os progenitores e de muito tempo
de estabilidade para que o traço seja difundido. Também sustenta que, diante de uma nova
mudança ambiental, os indivíduos devem acomodar-se novamente, produzindo uma nova
“configuração”. Sua menção constante a “organização”, “configuração” e “inter-relações” nos
dá uma clara ideia da sua visão (sistemas). Lamarck faz referência a uma característica
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relacional do ser vivo: sua organização e sua forma, e não a uma caracteristica ou parte
considerada separadamente (Lahitte et al, 1991).
Essa ideia se manifesta também quando fala da espécie como “coleção de indivíduos
semelhantes, que a geração perpetua no mesmo estado, enquanto as circunstâncias da sua
situação não mudam o suficiente para gerar mudanças nos seus hábitos, seus caracteres e sua
forma” (op. cit, p. 65). Fica claro, assim, que Lamarck percebeu a mudança como voltada a
manter a adaptação, pois deveria primeiramente aparecer a necessidade da função para
depois construir a forma. Contudo, se deixarmos de lado o conceito de herança mendeliana
(sobre a qual se basearam seus críticos, embora fosse desconhecida na época de Lamarck),
qual foi o erro de Lamarck, que as gerações seguintes transformaram em “quase pecado”?
Poderia ele ser criticado por não ter levado em conta a genética, e nem tampouco o que
posteriormente se denominou “barreira de Wiesmann” (que postulava um único sentido de
transmissão da informação, do genótipo ao fenótipo ou do plasma germinal ao soma)? Qual foi
seu erro ao sugerir a influência do ambiente sobre a expressão dos caracteres nas futuras
gerações dos indivíduos que o experimentaram? O sentido único “genótipo a fenótipo” foi
revisado por C. Waddington (1957), quando sugeriu a possibilidade de que situações geradas
por fatores de estresse específicos ao longo do desenvolvimento poderiam gerar mudanças no
material genético, reguladas por um sistema “epigenético” conservativo. E mais ainda: quanto
podemos desacreditar Lamarck, uma vez que suas frases foram incluídas no contexto de
trabalhos atuais sobre epigênese? Ele sustentava que “a organização da vida de um ser vivo
somente é possível se conserva suas conexões com o meio, isto é, com suas circunstâncias da
vida” (Lamarck, 1809). Precisamente, seu Capítulo II intitula-se “Importância da consideração
das conexões”. E em tais conexões também incluem-se os humanos, de cujas capacidades
trata amplamente, mas com perguntas surpreendentes − ques onando, por exemplo, se a
postura ereta seria “completamente natural” − e citando, além disso, que o mais aperfeiçoado
dos animais, comparado com o homem, é “o orangotango de Angola” (Simia troglodytes,
Linn.). Agora sabemos que se trata do chimpanzé!
Diante do exposto até aqui, pode-se ver claramente que Lamarck nunca afirmou que o
ambiente externo mudava diretamente a forma, uma vez que argumentou que um organismo
não está “confrontando” com um meio, mas está conectado com ele, e que o conjunto de suas
conexões com o meio são as suas “circunstâncias”. Por acaso, não são familiares esses
conceitos aos que surgiram posteriormente, como o de “nicho” de um organismo ou o de
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organismo como sistema? A ciência deve a si mesma e a Lamarck uma reconsideração da
critica à herança dos caracteres adquiridos à luz dos conhecimentos atuais.
O mesmo vale para a ideia do uso e desuso dos órgãos (também aceita por Darwin), tal
como temos entendido e transmitido (fora de contexto) nas obras de Lamarck, que a
expressou por duas leis, como segue: 1) “Em todo animal que não ultrapassou o final do seu
desenvolvimento, o uso mais frequente e contínuo de um órgão qualquer fortalece pouco a
pouco este órgão, desenvolve-o, aumenta seu tamanho e gera uma potência proporcional ao
tempo do seu uso, enquanto que o defeito constante do uso do órgão, enfraquece-o
sensivelmente, deteriora-o, reduz progressivamente suas faculdades e até leva-o a
desaparecer”. Até este ponto, e sem considerar a questão do desaparecimento do órgão,
Lamarck esteve tão errado? Ele nunca disse que isto acontecera nos organismos adultos já
desenvolvidos, mas, sim, nos que não ultrapassaram o estado de desenvolvimento. Essas
ideias, tão criticadas, não deveriam ser revistas à luz do corpo de conhecimento denominado
como “evo-devo”? Especificamente no que diz respeito ao uso e desuso, autores da atualidade
(Lamb & Jablonka, 2014) sugerem que isso pode ser descrito nos novos termos da lei de
“plasticidade biológica”, segundo a qual o novo traço não é o resultado da seleção no passado.
Segundo as autoras, Lamarck detectou ajustes no organismo e, por razões óbvias – como a
falta de informação na sua época –, não conseguiu diferenciar entre distintas estratégias de
plasticidade, algumas das quais são de grande interesse atual. 2) O que Lamarck (1809, p. 175)
denominou “segunda lei”, por sua vez, expressa que “tudo o que a natureza fez os indivíduos
adquirirem ou perderem pela influência das circunstâncias às quais sua raça se encontrou
exposta durante longos períodos de tempo e, por consequência, pela influência predominante
de tal órgão, ou pelo defeito constante no uso daquela parte, ela o conserva pela geração de
novos indivíduos, desde que as mudanças adquiridas sejam comuns aos dois sexos ou aos que
tenham produzido esses novos indivíduos”. Hoje se sabe que, em termos de herança
mendeliana, na reprodução sexual, tais mudanças poderiam ou não se incorporar às células
germinativas para serem transmitidas à descendência. Na reprodução assexuada (e inclusive
em algumas plantas e fungos que incorporam células somáticas à linhagem germinativa) é
possível que as mudanças que acontecem nos pais por pressão ambiental sejam transmitidas a
seus filhos. Os diferentes mecanismos de herança durante o desenvolvimento, como por
exemplo, variações epigenéticas, envolvem hoje diferentes disciplinas biológicas, incluindo a
epigenética médica, epigenômica comportamental e coevolução cognitiva-sociocultural
(Jablonka and Lamb, 1995, 2013). Também a origem das organelas da célula eucariótica a
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partir de bactérias simbiontes ou “Teoria da Endosimbiose Seriada” de Margulis (1970)
inevitavelmente nos lembra Lamarck.
Finalmente, a respeito do “uso da parte” pode-se verificar que Lamarck não faz
referência a um só indivíduo, mas fala no plural e reafirma-o ao falar “sua raça”. Também não
fala da vida de um indivíduo, mas salienta que sua raça esteve submetida por muito tempo às
circunstâncias (inter-relações), durante o qual a parte é conservada nas sucessivas gerações se
as circunstâncias não se modificarem. Neste ponto, é inevitável relacionar o anterior com uma
linha de pensamento evolutiva posterior (os Equilíbrios Pontuados, que será visto no capítulo
seguinte), que sustenta que depois de uma mudança as espécies têm uma longa estase
evolutiva, ou seja, mantêm-se sem variação (Eldredge, 1983).
Chega-se, assim, ao célebre exemplo da girafa, que, segundo cremos, esticava o pescoço
para alcançar as folhas e seus descendentes nasciam com pescoços compridos. Este exemplo,
usado sempre para explicar (e demonstrar) sua teoria, ocupa na Filosofia Zoológica somente
um parágrafo, no qual também salienta o hábito mantido depois de muito tempo em todos os
indivíduos da sua raça.
Passamos, por fim, à última grande crítica sobre a ideia da tendência ao “progresso” na
evolução. No entanto, essa tendência não é para Lamarck uma perfeita ortogênese,
perspectiva que também lhe foi atribuída. Isso fica explícito quando comenta o seguinte:
“Será, de fato, evidente que o estado em que vemos a todos os animais é, de um lado, o
produto de uma composição crescente da organização, que tende a formar uma gradação
regular (conceito retomado por Darwin) e, de outro, que corresponde às influências de
múltiplas circunstâncias muito diferentes, que tendem continuamente a destruir a
regularidade na gradação da composição recente da organização” (Lamarck, 1809, pág. 107). É
mais do que evidente que pensava, por um lado, em uma linha principal básica que (além de
utilizar como método de ensinar e aprender “as partes da arte” nas ciências naturais) tendia a
uma complexidade crescente, e por outro, em desvios que se isolavam e levavam à adaptação.
O que faltou, segundo Gould (2002), foi somente uma explicação consistente na qual Lamarck
unisse as duas forças. O próprio Gould (1999) inclusive, esclarece que Lamarck, em seu livro
posterior, “Histoire naturelle des animaux sans vertèbres” (Lamarck, 1815-1822), anuncia sua
conversão ao processo de ramificação, em contradição com seu antigo modelo linear, dizendo
que a natureza não executou uma série única e simples (o que se assemelharia
significativamente à “árvore da vida”, de Darwin) e, posteriormente, esclarece que a influência
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das circunstâncias, que geram os ramos taxonômicos, conduz os caminhos da evolução. Isto
significou reconhecer sem preconceitos seu próprior erro lógico anterior o que,nas palavras de
Gould (1999), faz considerar Lamarck “one of the finest intellects in the history of biology”. Ao
ler sua “Filosofia Zoológica” pode-se comprovar que foi o primeiro a postular uma teoria
consistente e completa da evolução e, segundo Corsi (1988) (apud Gould, 2002), “a primeira
grande síntese evolucionista da biologia moderna”.
Grande parte das suas ideias foram compartilhadas por Étienne Geoffroy St. Hilaire
(1833), que postulou o poder do mundo exterior na alteração da forma dos corpos, alterações
que eram herdadas; se estas fossem prejudiciais, os animais morriam, e outra forma diferente,
que se adaptava ao novo ambiente, os substituía. Mas, além disso, St. Hilaire pensava que toda
organização dos vertebrados podia referir-se a um tipo uniforme que era descoberto através
das relações entre eles, o que posteriormente foi definido por R. Owen como homologia.
Coincidentemente, no mesmo ano de publicação de Filosofia Zoológica, nasce a figura
que iluminou a segunda metade do século XIX e que ainda na atualidade é quase sinônimo do
termo evolução: Charles Darwin (1809-1882), quem produziu importantes mudanças no
pensamento evolutivo. Ele teve o grande mérito de reunir inúmeras observações e provas
sobre o fato evolutivo, geradas a partir da suas experiências e de outras disciplinas e autores,
razão pela qual, a partir da sua obra, a evolução (no seu caso, por seleção natural) passou a ser
um fato irrefutável. Além disso, é reconhecido pela intensa correspondência com o meio
científico, a respeito das explicações possíveis aos fatos demonstrado por ele (Harvey, 2009).
Com o objetivo de evitar a “típica contraposição” com as ideias de Lamarck, comum nos
livros didáticos, e que o leitor por si mesmo possa deduzir as semelhanças, começaremos a
análise com dois parágrafos do Capítulo 5 de “Origem das espécies” (Darwin, 1859): “A
mudança de condições geralmente motiva uma variabilidade flutuante, mas algumas vezes
causa efeitos diretos e definidos, que com o tempo podem chegar a se apresentar muito
marcados, embora não tenhamos provas suficientes sobre este ponto... O hábito de produzir
peculiaridades constitucionais, o uso para fortificá-las e a desuso enfraquecendo-a e
diminuindo os órgãos, parecem, em muitos casos, ter sido causas potentes para produzir tais
efeitos”...”quando uma espécie com algum órgão extraordinariamente desenvolvido se
converte em ancestral de muitos descendentes modificados, processo que, na nossa opinião,
precisa ser muito lento, precisando um grande intervalo de tempo, a seleção natural consegue
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dar um caráter fixo ao órgão”. Se extraímos o termo que significou sua grande contribuição
(seleção natural), podemos contrapor tanto ambos autores?
Darwin começa “A origem das espécies” falando sobre a variação, elemento
fundamental para sua teoria, tentando explicar suas causas. Devemos lembrar que o
nascimento da genética e da herança mendeliana foi posterior a ele, portanto, não tinha
provas para explicar a variação e, assim como Lamarck, teve que recorrer à mudança no meio
ambiente e à exposição dos seres orgânicos ao longo de gerações para explicar o surgimento
da variação e a continuidade desta durante muitas gerações, embora mais adiante sustente
que o meio ambiente tem uma “importância relativa em comparação com a natureza do
organismo”. Supôs que a variação deve ser atribuída aos elementos reprodutivos do macho e
da fêmea que teriam influenciado previamente à concepção. E esclarece mais no Capítulo 5,
sobre as leis da variação, em que ele mesmo fala algumas vezes da “acaso” (existe extensa
discussão sobre o sentido que ele conferiu a essa palavra; ver Eble, 1999), expressão que
considera incorreta, que exemplifica a ignorância da causa que, qualquer que seja, resulta em
que “... A constante acumulação de variações vantajosas tem sido a origem de todas as
modificações importantes na estrutura conforme aos hábitos próprios de cada espécie”
(Darwin, 1859, p.66). Se aqui omitíssemos a última parte em cursiva (que, sem dúvida, lembra
as ideias de Lamarck) surge um dos principais conceitos que Darwin usa como prelúdio do
fenômeno da adaptação: as variações proveitosas. A respeito da herança dos caracteres, ele
postulou a teoria da pangênese, segundo a qual todas as células do organismo enviavam
pequenas partículas (gêmulas) pelos fluidos aos órgãos sexuais, que eram transmitidos e
reproduzidos na descendência (Darwin, 1868). Isto foi mostrado como um dos seus erros;
porém, à luz do atual conhecimento sobre ácidos nucleicos circulantes e príons, esse “erro”
merece uma nova revisão (Liu, 2008). Darwin também previu o que posteriormente foi
denominado “herança suave”, na qual os filhos eram intermediários dos pais.
Mas não se deve ignorar que Darwin também descreveu outro tipo de variação (e de seu
significado evolutivo), que parece antecipar as ideias surgidas nos anos 60 em oposição aos
selecionistas radicais: a teoria neutralista. Darwin sustentou que as variações que não são úteis
nem prejudiciais não são afetadas pela seleção natural e permanecem como elemento
flutuante ou se fixam, de acordo com a natureza do organismo e as condições externas. E
acrescenta no capítulo 7 que, como esses caracteres não influenciam o bem-estar da espécie,
não estão submetidos à seleção; mas achamos aí uma declaração inusitada: “Chegamos, assim,
a um estranho resultado... que os caracteres de pouca importância vital para as espécies são
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os mais importantes para o sistematizador!” (Darwin, 1859, p.79). Teria intuído uma evolução
molecular muitas vezes independente do fenótipo?
Também tratou da espécie, esclarecendo que utilizava o termo arbitrariamente (assim
como Lamarck, não acreditava na sua existência real) e, por conveniência, como conjunto de
indivíduos semelhantes, o que leva a pensar que tinha uma concepção que muitos anos depois
se chamaria “nominalista”, a respeito da existência ou não da espécie. Isto surgiu
fundamentalmente quando situou-se diante das espécies que chamou “duvidosas” , nas quais
se encontravam duas ou mais formas diferentes sem que houvesse entre elas uma variante
intermediária produzida por uma mudança gradual entre variedades, subespécies e espécie,
postulando que as diferenças de um grau a outro resultam da natureza do organismo e do
longo tempo de exposição a uma condição ambiental diferente, mas que, quanto aos
caracteres importantes para a adaptação, podem ser atribuídos à ação acumulativa da seleção
natural e aos resultados do uso e desuso crescentes do órgão.
No Capítulo 1, Darwin discute amplamente a variação em estado doméstico. Ele já
observava que as espécies domésticas que são devolvidas ao seu estado selvagem retornam
sempre e gradualmente ao tipo original, e sustentou firmemente a natureza hereditária de
todos os caracteres, embora acabe por esclarecer que não é possível concluir nada importante
das variedades domésticas a respeito das espécies.
Assim como outros que o precederam, Darwin viu claramente o organismo a partir do
ponto de vista sistêmico, o que denominou “variação correlativa” durante o crescimento e
desenvolvimento, sobre a qual a seleção agiria em bloco (Cap. 5), acumulando as variações
benéficas. Quanto ao grande mecanismo explicativo da evolução, a seleção natural, também
Darwin em alguns momentos foi mal interpretado ao ser referir ao “mais forte” e à “luta pela
existência” (sendo que ele mesmo advertiu que utilizava esta última expressão em sentido
amplo e metafórico), quando, na realidade, sua ideia não diferia substancialmente do conceito
atual. Considerou como elemento chave a variação existente entre os indivíduos de uma
espécie, e sustentou que a evolução é produto de taxas diferenciais de sobrevivência e
reprodução das distintas variantes, cujas frequências relativas variam através do tempo. Tendo
em mente a ideia de que, dos muitos indivíduos que nascem, somente uns poucos sobrevivem,
e que não há a correspondente progressão dos recursos (ideia tomada de T. Malthus [1798]),
deriva que o “princípio segundo o qual toda leve variação, se é útil, é conservada (embora mais
adiante, no livro, acrescente a destruição das que são prejudiciais), eu o denominei de seleção
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natural” (Darwin, 1589, p.32). Em especial, refere-se à seleção efetuada pelo homem − que, de
acordo com ele, agia com extrema lentidão − mas comenta que mais exata, e algumas vezes,
conveniente, é a definição dada por Herbert Spencer (1867) no sentido da sobrevivência dos
mais aptos.
Finalmente, e diante da impossibilidade de nos estendermos sobre a evolução humana,
vale a pena ler “Descent of man” (Darwin, 1871) para comparar os inúmeros detalhes
(capacidades mentais, ontogenia, distribuição geográfica, etc.) que Darwin levou em conta ao
comparar o homem com outros animais para demonstrar suas relações e, finalmente, concluir
que suas características “...são idênticas àquelas dos animais do nível imediatamente inferior
da escala” e que “...são todas, necessariamente, o resultado da herança ininterrupta a partir
de um progenitor comum assim caracterizado, ou de subsequente reversão” (Darwin, 1871, p.
133). E logo adiciona que, da concordância com os caracteres dos Catarrinos, pode-se inferir
que um antigo membro dos antropomorfos deu origem aos humanos.
Sobre Darwin pode-se concluir que, apesar de sua contribuição com milhares de
exemplos derivados de suas observações durante a viagem no Beagle, a seleção natural como
mecanismo novo, assim como muitas das ideias aqui relatadas, que foram construtivas e
transcendentes na teoria evolutiva , não se deve negar que, como qualquer pesquisador na
sua época, cometeu erros de lógica que a ciência deve analisar (Harvey, 2009). Deve-se
lembrar que, mesmo sem reconhecer isso, tomou de Lamarck boa parte das explicações, o que
não foi devidamente difundido ao público em geral nem na biologia em particular.
Isto leva a reavaliar outra figura, nascida quatorze anos depois de Darwin, mas quase
apagada nos tempos atuais: Alfred Wallace (1823-1913). Costuma-se ainda mencioná-lo como
“o outro homem” da teoria evolutiva, que serviu meramente como estímulo a Darwin, e cujo
espiritualismo e concepções socialistas fizeram emudecer seu pensamento biológico. (Berry
and Brown, 2008). Os autores destacam que foi Wallace, no entanto, o único a ganhar uma
medalha de ouro da Sociedade Linneana de Londres, em 1908, em comemoração ao
cinquentenário da apresentação conjunta com a de Darwin, nessa mesma sociedade, em 1858.
Além disso, ele fundou as bases da Biogeografia.
Não serão tratadas aqui a popular história da carta de Wallace escrita a Darwin antes da
apresentação conjunta na Sociedade Lineana de Londres, em 1858, nem sua viagem pela
Malásia (fatos que figuram na maioria dos livros didáticos), mas as ideias e conceitos
explicados em alguns dos seus escritos. Um exemplo é sua analogia da seleção natural com o
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regulador centrífugo da máquina de vapor, que “verifica e corrige qualquer irregularidade
antes mesmo que se manifeste” (Wallace, 1858) já que, no reino animal, uma deficiência se
faria sentir desde o momento da seu aparecimento e, portanto, nunca chegaria a uma
magnitude perceptível. Seu conceito de seleção natural não é o do princípio regente, linear e
progressivo, mas de um circuito de retroalimentação e interação com o ambiente, em que as
variações aleatórias vão ser controladas pela seleção (Lahitte & Hurrell, 1994), que era para
Wallace a causa da evolução.
Wallace também aplicou sua leitura de Lyell sobre as mudanças geológicas, ao mesmo
tempo em que criticou fortemente Lamarck. Porém, sustentou que “[…] se consideramos como
a superfície da terra e o clima sofrem, lentamente, mudanças permanentes; e estas são, sem
dúvida, alterações que iniciam ou impõem alterações, talvez primeiramente na distribuição e,
posteriormente, na estrutura e nos hábitos das espécies […] a seleção natural preserva a fixidez
de sua média ou condição mediana por meio da eliminação do menos adaptado e,
consequentemente, da sobrevivência do mais apto” (Wallace, 1859; Wallace, 1871). Mas em
1870 ele reconhece que pode ser corrigida a ideia de evolução “permanentemente preguiçosa,
o que permite supor que a mudança morfológica no mundo orgânico age mais rapidamente do
que havíamos acreditado ser possível” (Wallace, 1870). Novamente, e como dito
anteriormente sobre Lamarck, o reconhecimento de erros anteriores e de novas propostas
explicativas mostra a grandeza intelectual desses personagens da história da evolução.
Quanto ao mecanismo de eliminação/sobrevivência, seu conceito tinha alguma
diferença (ou especificação concreta) em relação ao de Darwin, pois postulava que “a
sobrevivência do mais apto é, realmente, a eliminação do não apto” (Wallace, 1890), o que,
segundo Smith (2011), marcaria mais claramente a agenda evolutiva. Wallace sustenta que a
luta é tão dura, tão incessante, que o mínimo defeito ou fraqueza física em qualquer momento
é fatal. E essa mesma seleção ao nível dos indivíduos duma população é levada claramente ao
nível das variedades e das espécies num grupo maior. E essa mesma seleção, no nível dos
indivíduos de uma população, claramente transfere essa mesma população ao nível das
variedades e das espécies em um grupo maior. Ou seja, surgindo dentro de uma espécie uma
variedade com uma capacidade levemente maior para a sobrevivência diante de uma
mudança ambiental, essa variedade aumentaria numericamente e, caso permanecessem as
mesmas condições, terminaria por substituir a espécie maior. Wallace expõe, assim, que a
partir das leis gerais que regulam a existência dos animais na natureza, derivam-se em uma
progressão e uma divergência contínuas (poder-se-ia pensar em um retorno às ideias de
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Lamarck?). Realmente, mais adiante sustenta que no animal selvagem, “utilizadas até o limite
suas faculdades e capacidades para satisfazer as necessidades da existência, toda melhora é
favorecida pelo seu exercício e também deve modificar ligeiramente a alimentação, os hábitos
e a economia total da raça”. E acrescenta que a velocidade dos cavalos de corrida e a potência
dos de carga resultariam inúteis e os levariam à extinção, se fossem liberados nos campos, ou
os animais “perderiam aquelas qualidades extremas que não seriam jamais utilizadas” e
reverteriam ao estado em que, “pelo exercício total de cada parte da sua organização, o animal
se mantivesse sobrevivendo” (Wallace, 1890). Surpreendentemente, volta ao exemplo da
girafa, mas explicando-o pela seleção natural (não se sabe com quanta convicção, já que,
conforme comentado anteriormente, também falava da influência das mudanças ambientais).
Em seu texto dirigido a Darwin “Sobre a tendência das variedades a separarem-se
indefinidamente do tipo original” (Wallace, 1859), descreve igualmente que, aquelas
produzidas por domesticação, quando liberadas, têm a tendência a retornar à forma da
espécie parental. Mas quando a variedade a substitui por estar melhor organizada, não pode
retornar ao tipo original, e prevalecem em número até que as condições ambientais
regressem. Ele também distingue as variedades que vão surgindo sem mudança ambiental e
apresentam tendência a retornar à média, e prevê que poderia ocorrer variação em partes
“não importantes” de efeito imperceptível, que teriam um curso paralelo e sobreviveriam (por
acaso não é familiar ao conceito de genes ligados? Ou ao de genes neutros?).
Como se pode ver, continua se repetindo nos autores a ideia de “retorno ao original”
(talvez o preludio das “constrições” de Stephen Gould?), retomada e fundamentada por
Francis Galton (1886, 1892), primo de Darwin que, junto a Thomas Huxley (amplamente
conhecido como “o bulldog de Darwin”) foram os continuadores da seleção natural. Mas o
estudo pioneiro de herança quantitativa de Galton (1886, 1892) em especial a “regressão à
média” e a exemplificação da variação com um polígono de lados desiguais, em que alguns
davam grande estabilidade evolutiva e outros poderiam dar um “salto” a um novo estado,
levou finalmente a este último postular a variação descontínua em ampla escala.

4. PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX: A VARIAÇÃO CONTÍNUA VERSUS AS
DESCONTINUIDADES EVOLUTIVAS
Nesse momento, a variação contínua já havia sido conhecida e explicada por outro dos
grandes pensadores esquecidos, criador do termo “genética”, William Bateson (1861-1926),
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que também inicialmente foi darwinista mas, ao procurar exaustivamente e não encontrar
correlação entre as formas e o ambiente, abandonou essa linha. Assim, sustentou que a
descontinuidade morfológica das espécies não correspondia com as variações nas condições
ambientais, e que os caracteres usados para classificar as espécies não possuem uma função
adaptativa. Ora, este último ponto não era o mesmo pensamento de Darwin? A evidência de
descontinuidades anteriores às mudanças ambientais levou-o a pensar em configurações, ou
potencialidades para expressar as formas (poderiam ser “constrições”, segundo Stephen
Gould, ou “forma” e “módulos”, usados em antropologia biológica?). Hoje se sabe que grande
parte das mudanças evolutivas se deu por duplicação de segmentos e genes em tandem
(Goffeau, 2004) e que a evolução da complexidade morfológica depende de proteínas ou RNA
reguladores, assim como de mecanismos do tipo de genes “homeobox” (Robertson, 2010).
Também, Bateson sustentava que “nenhuma variação, por pequena que seja, pode ocorrer
numa parte sem que aconteça outra variação correlacionada nas demais partes (referia-se a
um “sistema”?). Para Bateson, a herança estava no padrão da forma, e ele chegou a sustentar
que o transmitido era a capacidade de conseguir reproduzi-la (Lahitte & Hurrell, 1994). Como
se poderia ler isso hoje, à luz do sistema genético concebido como “redes de interações e
capacidade de ser reconstruído nas seguintes gerações” (Jablonka & Lamb, 2013).
Enquanto isso, outros cientistas que se opunham aos “Mendelianos”, como Bateson,
estavam obcecados pela medida da variação biológica contínua e pela ação que sobre esta
exercia a seleção natural, pelo que se tornaram os “Biométricos”. Grandes personalidades
dessa corrente, mais conhecidas na antropologia biológica pelos seus desenvolvimentos e
provas estatísticas, foram R. Fisher (1890-1962), assim como S. Wright (1889-1988), e J. B. S.
Haldane (1892–1964) por suas contribuições à genética de populações. Fisher (1932), por
exemplo, afirmou que as mutações são predominantemente desfavoráveis e que a mudança é
o resultado de uma série de “equívocos”. Wrigth, nos anos 30, estabeleceu matematicamente
que genes neutros podem aumentar sua frequência entre gerações em razão de qualquer
processo estocástico. E em temas mais relacionados à antropologia, Haldane demonstrou que
a seleção contra a doença hemolítica em recém-nascidos não leva ao equilíbrio estável entre
Rh+ e Rh-. Crow (2008) afirmou que eles estabeleceram uma impressionante teoria
matemática da variação genética e da mudança evolutiva, posicionando a seleção natural
como o fator guia da evolução.
A “escola biométrica” desenvolveu, traduziu em algoritmos e analisou exaustivamente
grande parte dos conceitos atuais sobre os coeficientes de seleção e a oportunidade de
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atuação por meio da fecundidade e mortalidade, a estrutura genética populacional, o tamanho
efetivo, os componentes da variância genética, a deriva e o fluxo gênico, etc. Alguns não
reconheceram a influência decisiva que tiveram sobre a denominada “Síntese moderna”, e
outros ainda desacreditaram esse corpus de conhecimento sobre a genética de populações;
(Mayr, por exemplo, chamou-os “beansbagtheorie”, ao comparar a teoria com a extração de
ervilhas coloridas de um saco). Porém, ao final da sua vida, reconheceu que a Síntese não teria
se desenvolvido sem essa base (2004).

5. A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX E A SÍNTESE
Chega o momento de falar dessa última corrente (chamada também Teoria Sintética ou
Teoria Selecionista, pela excessiva ênfase dada à seleção como fator quase exclusivo do
processo evolutivo e pelo deslocamento da deriva e da variação não adaptativa), que será a
última tratada neste capítulo. Não é simples analisar cada uma das generalizações que ela
estabeleceu e que constituem as ideias principais gravadas firmemente, seja na mentalidade
de muitos cientistas, seja na do público amplo interessado no estudo da evolução no século
XX, bem como na maioria dos livros didáticos que abordaram a temática. Considerando essa
amplíssima divulgação, só indicaremos aqui seus principais postulados e falaremos do seu
profundo efeito sobre o desenvolvimento posterior da teoria evolutiva, deixando por conta do
leitor a consulta dos numerosos trabalhos que a reavaliaram, ampliaram e, muitos deles, a
criticaram (entre outros Wassermann, 1978; Lewin, 1980, Beatty, 1984; Kutschera & Niklas,
2004; Pennisi, 2008). Ela surge nos anos 40, como uma conjunção das contribuições e dos
livros de destacadas figuras provenientes das distintas disciplinas envolvidas no tema:
Theodosius Dobzhansky (1937), Ernst Mayr (1942), Julian Huxley (1942), George G. Simpson
(1944), e outros seguidores imediatamente posteriores. Resumindo essas contribições, eles
retomam a obra de Darwin (e, por isso, também são denominados Neo-darwinistas), mas a
convertem em uma ideia única e fechada do processo evolutivo por meio da seleção,
produzindo quase uma militância que ofuscou novas ideias dissonantes.
Resumindo, a Teoria Sintética postulou que as mudanças nos caracteres eram
produzidas pouco a pouco por mutações que, se melhoravam o ajuste dos indivíduos,
substituíam as características originais resultando, finalmente, na adaptação. Acumuladas no
tempo e com mecanismos de isolamento no meio, levavam à especiação. Centrada
especialmente na genética de populações, a teoria derivou, como sustenta Eldredge (1995),
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em um enfoque reducionista do processo evolutivo e em uma visão super simplificada e
distorcida do mundo natural. Essa super simplificação chegou até a Paleontologia, com
Simpson (1944) sustentando que a evolução genética é compatível com a macroevolução e
que as transições podem ser detectadas nos estados intermediários. O resultado do processo
evolutivo por seleção natural e adaptação derivou num paradigma que Gould & Lewontin
(1979), ambos darwinistas, chamaram de “programa adaptacionista”.
Como resposta a este encerramento do Neodarwinismo, surgem posteriormente novas
contribuições que, somadas ao crescente avanço em genética e sequenciamento do genoma,
genes neutros, fatores de transcrição e duplicação, na regulação gênica, elementos móveis e
transposons, assim como na biologia do desenvolvimento, no enfoque “evo-devo” e no novo
campo da epigenética, mudaram substancialmente a perspectiva do(s) processos evolutivos,
os quais serão tratados no capítulo seguinte.
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1. INTRODUÇÃO
No presente capítulo são resumidos os antecedentes que dão a origem à teoria sintética
da evolução durante a primeira metade do século XX, e apresenta-se o estado atual do
desenvolvimento que esses componentes tiveram a partir da segunda metade do século XX,
reconhecidos todos como uma necessária extensão ou expansão da teoria sintética.
No que se refere à teoria sintética da evolução, avaliaremos o papel desempenhado na
sua gestação pela Genética clássica junto ao legado dos naturalistas darwinianos, em que se
destacam as obras de Alfred R. Wallace (1823-1913) e August Weismann (1834-1914). As
evidências da genética de populações mostraram que o caráter gradual da evolução descrito
por Charles Darwin (1809-1882) poderia ser entendido como a acumulação no longo prazo de
pequenas mutações que, em seu conjunto, poderiam chegar atribuir uma vantagem seletiva
aos portadores das tais mudanças. De outra parte, os naturalistas resgataram de Darwin sua
visão populacional dos processos evolutivos, reformulando a partir desse enfoque a resposta à
pergunta sobre os mecanismos que podiam dar origem às novas espécies de organismos.
A partir desses antecedentes, focalizaremos nossa atenção na definição do conceito de
espécie, no estudo das causas da especiação e no papel que as mutações e a seleção natural
desenvolvem nesse processo. Em comparação com o darwinismo clássico, a teoria sintética da
evolução mostrou que, para entender as causas da origem das espécies, não bastava explicar a
origem da variação no nível intrapopulacional; seria necessário conhecer, também, a origem
do isolamento reprodutivo entre as populações (escala interpopulacional).
Mas a excessiva importância atribuída à seleção natural como fator da mudança
evolutiva e ao papel determinante da genética de populações para se entender a natureza da
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variação fenotípica incentivou, a partir da segunda metade do século XX, a revisão dos
princípios sobre os quais se sustentou a teoria sintética da evolução. Particularmente, nas
últimas décadas acumularam-se numerosas evidências que mostram a importância que têm na
evolução dos seres vivos: 1) os processos epigenéticos ou modificações pós-transcricionais 2) a
variação fenotípica, especialmente nos primeiros estágios de desenvolvimento do indivíduo
(enfoque Evo-Devo), 3) o crescimento alométrico e o desenvolvimento heterocrônico, e 4) as
mudanças macroevolutivas da natureza intermitente. Considerando sua relevância e
atualidade, dedicaremos a segunda parte deste capítulo à revisão deste conjunto de novos
conhecimentos. O enfoque Evo-Devo integra a genética do desenvolvimento e o conhecimento
sobre o papel das mudanças epigenéticas para explicar a origem e evolução da diversidade
biológica (Gilbert, 2010). Junto com hipóteses e modelos recuperados dos “bastidores” da
teoria sintética da evolução, o que se aplica particularmente ao enfoque Evo-Devo, este
conhecimento constitui o que muitos autores definem como a extensão ou expansão da teoria
sintética da evolução (Handschuh & Mitteroecker, 2012; Pigliucci, 2007; Pigliucci & Müller,
2010).

2. ANTECEDENTES DA TEORIA SINTÉTICA DA EVOLUÇÃO
De acordo com a teoria sintética, a evolução é um processo gradual, que ocorre a partir
de leves mudanças de base hereditária — mutações e recombinação, no caso das espécies
com reprodução sexual —, as quais se expressam como variantes fenotípicas que são
submetidas no nível populacional à ação da seleção natural, onde o estudo dos eventos que
ocorrem na escala ecológica, no nível de populações e espécies (microevolução), deveria ser
suficiente para entender as mudanças observadas na escala geológica, no nível de linhagens de
espécies (macroevolução) (Manríquez & Rothhammer, 1997). Esse enfoque reflete o resultado
de uma longa e contínua discussão gerada entre os geneticistas clássicos e os naturalistas
neodarwinianos ao longo das primeiras décadas do século XX sobre a natureza da mudança
evolutiva e suas causas subjacentes, o papel das mutações do material hereditário e da seleção
natural, assim como sobre quais eram os problemas de pesquisa prioritários da teoria fundada
graças aos trabalhos de J.B. Lamarck (1809), Ch. Darwin (1859) e A. R. Wallace (1889). O termo
“Neodarwinismo” foi cunhado por George J. Romanes en 1895 (apud Reif, 2000), e se refere a
“the pure theory of natural selection to the exclusion of any supplementary theory", conforme
indicavam os naturalistas darwinianos do final do século XIX, representados por Wallace e,
especialmente, Weismann, cujos trabalhos teriam refutado para sempre as teorias sobre a
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transmissão somática do material hereditário (pangênese) e a herança dos caracteres
adquiridos (lamarckismo). Erroneamente, vincula-se “Neodarwinismo” (Romanes, 1895) com
“Teoria sintética da evolução” (Huxley, 1942). Para uma extensa discussão sobre as bases
históricas e teóricas desta diferença, ver o trabalho de Reif et al. (2000).

3. A VISÃO DA GENÉTICA E DOS NEODARWINISTAS SOBRE A EVOLUÇÃO
Os princípios de Mendel foram redescobertos em 1900 por Karl Correns, Erich von
Tschermack e H. de Vries, enquanto que Haldane escreveu a primeira tradução para o inglês
do trabalho de Mendel. Geneticistas como H. de Vries (1906) e W. Bateson (1909) propuseram
que a mudança evolutiva se dava em saltos, devido ao papel preponderante que as mutações
teriam como agente dessa mudança em comparação com a seleção natural, que teria um
papel passivo ou secundário, participando somente da manutenção das variantes mais
vantajosas e da eliminação das mutações deletérias ou prejudiciais. Da mesma forma, o novo
conhecimento da genética mendeliana sobre o modo de herança e a natureza do material
hereditário colocou em dúvida a validade do conceito de espécie utilizado por Darwin, que
equiparava o termo ao de variedade, em contraposição ao conceito tipológico predominante
na sua época. Quanto às mutações, de Vries (1906) aponta que estas não só representam o
principal fator evolutivo que explicaria a origem de novas espécies, como também que a
geração de novas espécies a partir de formas pré-existentes se produziria por “saltos
repentinos”. De sua parte, Bateson (1909) salienta a importância que possui o enfoque da
Genética na compreensão do conceito de espécie, já que permite distinguir a variação real, de
tipo genético, da variação “flutuante”, ocasionada pelo ambiente ou outros fatores que não
podem ser transmitidos à descendência.
Assim, os geneticistas consideravam que um problema prioritário da teoria da evolução
era conhecer a origem das mutações do material hereditário (variantes alélicas) e entender
como a mudança das frequências gênicas no nível populacional poderia explicar a mudança
evolutiva. Para realizar essas tarefas, deu-se grande ênfase ao uso de novas técnicas
experimentais desenvolvidas no modelo da mosca do vinagre (Drosophila melanogaster) e na
elaboração de modelos matemáticos para explicar e predizer objetivamente a mudança das
frequências gênicas. Tratava-se de uma contraposição à inferência baseada na observação que
a maioria dos naturalistas da época aplicava. Isso fica claro nas palavras de Thomas H. Morgan,
pronunciadas em 25 de Agosto de 1932, no encerramento de sua conferência no VI Congresso
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Internacional de Genética, dedicadas a resumir as primeiras três décadas de desenvolvimento
desta disciplina, desde o redescobrimento dos princípios mendelianos, no ano de 1900. Nesta
reunião, Morgan afirmou que um dos problemas mais importantes da Genética no futuro
imediato era conhecer a natureza do processo mutacional e o papel que nele desempenham
as modificações físico-químicas. Entre as causas da distância existente entre geneticistas
mendelianos e naturalistas darwinianos, Mayr aponta a Th. Morgan como um dos maiores
responsáveis. Segundo Morgan, os evolucionistas que não faziam uso do método experimental
dedicavam-se unicamente a “filosofar” (cf. prólogo em Mayr & Provine, 1998).
Em contraposição com essa visão da genética mendeliana clássica, os naturalistas
darwinianos eram gradualistas, e consideravam que a seleção natural era o principal fator da
mudança evolutiva. Nesse contexto, o papel das mutações no material hereditário era
condição necessária, mas não suficiente, já que só fornecia a “matéria prima” da evolução,
embora não representasse em si um fator evolutivo que promovesse ativamente a formação
de novas espécies. Segundo A. R. Wallace (1889), a condição mais importante para que
aconteça a especiação é que as variações ocorram em quantidade suficiente, que sejam de
bastante diversidade e estejam representadas em um grande número de indivíduos, a fim de
fornecer boa quantidade de material para que a seleção natural aja e dê origem a novas
espécies.
De acordo com os pesquisadores representantes desta visão, o fator evolutivo
responsável pela especiação é a seleção natural. Neste aspecto, os neodarwinistas
diferenciaram-se claramente do próprio Darwin, que manteve uma posição mais eclética a
esse respeito. Em “A Origem das espécies” Darwin, além de considerar que as espécies eram
meras variedades, reitera sua convicção de que, junto à seleção natural, as “leis do
crescimento” (i.e., alometrías) podem ser causa da variabilidade dos seres vivos, como
também a herança de caracteres adquiridos ao longo da vida dos indivíduos em resposta às
mudanças ambientais (lamarckismo). Essa ideia foi desenvolvida extensamente por Wallace
(1889), em sua obra “Darwinismo”, onde considera como ponto de partida do processo de
especiação o fenômeno da “divergência de caracteres”, o aumento da frequência dos
indivíduos de uma mesma espécie que são portadores de variantes que conferem maior
subsistência e deixam maior descendência em determinadas condições ambientais, em
comparação com os demais membros da mesma espécie. O exemplo clássico, tomado do
Darwin, é o dos besouros ápteros da Ilha da Madeira, onde, devido aos fortes ventos da sua
costa, mais de 200 das 550 espécies da família Scarabidae apresentam asas reduzidas ou não
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as apresentam, diferentemente dos besouros da Europa continental que, praticamente não
apresentam tal característica. Diante da impossibilidade de que os besouros sem asas,
partindo do continente, tenham povoado a ilha (única possibilidade de povoamento,
considerando esse cenário geográfico), o mais provável é que, nas ilhas, tenha se dado a
divergência desse caráter sob a ação da seleção natural a partir de um ancestral com asas que
chegou do continente. De acordo com Wallace (1889), sob determinadas circunstâncias, esse
processo poderia levar à formação de novas espécies por meio da seleção dos atributos que
potencializam ou promovem a infertilidade entre as espécies incipientes, eliminando os
eventuais híbridos nas novas espécies que não expressam o fenótipo totalmente adequado
(não voar), aumentando assim o isolamento reprodutivo, condição essencial para que a
especiação aconteça. Assim, pela perspectiva dos neodarwinistas, quando o caráter
modificado é de grande importância porque atinge diretamente a existência de muitas
espécies, tornando muito difícil sua subsistência, a menos que desenvolvam uma mudança
considerável da sua estrutura ou nos seus hábitos, sendo que essa mudança poderia dever-se,
em alguns casos, à seleção natural, e teria como resultado a formação de novas variedades e
espécies. A seleção contra os híbridos e que leva à especiação é conhecida como “efeito
Wallace”, e tem sido comprovada experimentalmente em populações naturais de origem
vegetal (revisado por Ollerton, 2005) e animal (revisado por Ritchie, 2007).
Segundo Wallace (1889), e diferentemente do que afirmavam os geneticistas clássicos
centrados na análise das causas da variação e a herança do material hereditário, para os
naturalistas neodarwinianos, o problema prioritário da teoria da evolução consistiu em
elucidar e entender as causas da origem das espécies, bem como analisar o papel que caberia
à seleção natural neste processo.

4. A TEORIA SINTÉTICA E A ORIGEM DAS ESPÉCIES
Como resultado das pesquisas experimentais e de campo realizadas por geneticistas,
zoólogos e botânicos, no final da década de 1940 já haviam sido publicados os principais
trabalhos de integração entre os conhecimentos fundadores da teoria cromossômica da
herança e da visão populacional e biogeográfica, características estas decorrentes do
pensamento darwiniano (Tabela 1).
Esse novo enfoque, definido como a teoria sintética da evolução (Huxley, 1942),
permitiu superar as diferencias aparentemente inconciliáveis entre os pontos de vista dos
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geneticistas clássicos e dos naturalistas neodarwinianos. Entre as principais contribuições da
teoria sintética para o conhecimento sobre as causas da evolução e de seus fatores
determinantes, destacam-se: i) a definição operacional de conceitos centrais da teoria da
evolução/ espécie, modelos de especiação, mecanismos de isolamento reprodutivo (pré e pószigótico), seleção estabilizadora, fluxo gênico, acervo (pool) genético, etc., ii) a demonstração
matemática e posterior confirmação empírica de como uma pequena vantagem seletiva
poderia, a longo prazo, chegar a ter um impacto evolutivo maior para a adequação biológica
da população, iii) a demonstração experimental de que a variação fenotípica contínua era
causada por mudanças mutacionais de natureza discreta, iv) a demonstração da constituição
heterozigota e altamente variável da maior parte das variantes genéticas presentes nas
populações naturais, v) o estabelecimento da base hereditária das variações geográficas
(altitudinais, clinais, etc.) de valor adaptativo, vi) a descrição de padrões gerais da mudança
evolutiva na escala geológica. Considerando a diversidade e a importância de cada um desses
tópicos, e diante da impossibilidade de abordá-los mais amplamente dentro dos limites do
presente capítulo, nos concentraremos a seguir na definição do conceito de espécie e nos
fundamentos dos “modelos” de especiação como um dos exemplos mais ilustrativos da
contribuição da teoria sintética da evolução para o desenvolvimento da teoria evolutiva do
século XX.

TABELA 1. Principais trabalhos relacionados com os antecedentes do darwinismo e o neodarwinismo (1809-1930), e
o estabelecimento (1930-1966) e expansão (1966-2010) da teoria sintética da evolução.
Ano

Autor

Trabalho

Contribuição

1809

J.B. Lamarck

Philosophie zoologique

1858

Ch. Darwin

On the perpetuation of varieties
and species by natural means of
selection

Apresenta evidências da evolução como
processo natural. Levanta a primeira
hipótese sobre a origem filogenética dos
vertebrados.
Definem a seleção natural como fator
evolutivo e estabelecem as condições para
que ela aconteça (superfecundidade,
variação e herança).

A. R. Wallace

On the tendency of varieties to
depaert indefinitely from the
original type

Ch. Darwin

The Origins of Species by means
of natural selection, The Descent
of Man and Selection in relation
to Sex

1859,
1871

Desenvolve integralmente as teorias de
seleção natural, seleção sexual e
descendência
com
modificação,
apresentando as evidências que as
sustentam, incluindo o caso da nossa
espécie. Propõe o sistema de classificação
da diversidade biológica baseado em
relações “genealógicas”, ilustrado pela
metáfora da “árvore da vida”.
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1889

A. R. Wallace

Darwinism

1893

A. Weismann

The Germ-Plasm. A theory of
heredity

1930

R. A. Fisher

Genetical
selection

1932

S. Wright

The
roles
of
mutation,
inbreeding, crossbreeding and
selection in evolution.

J.B.S. Haldane

The time of action of genes, and
its bearing in some evolutionary
problems

1937

Th. Dobzhansky

Genetics of the origin of species

1942

E. Mayr

Systematics and the origin of the
species

J. Huxley

Evolution.
synthesis

1944

G. G. Simpson

Tempo and mode in evolution

1950

G. L. Stebbins

Variation
plants

1966

G.C. Williams

Adaptation
selection

and

1972

N. Eldredge; S.J.
Gould

Punctuated
alternative
gradualism

equilibria:
an
to
phyletic

1978

S.J. Gould;
& R. Lewontin

The Spandrels of San Marco and
the Panglossian: A critique of the
adaptationist programme

1983

M. Kimura

The neutral theory of molecular
evolution

1970

L. Margulis

Origin of eukaryotic cells

theory

of

The

and

natural

modern

evolution

in

natural

Sugere que a seleção natural que leva à
divergência de caracteres é a principal
causa da formação de novas espécies.
Sugere que só as variações que ocorrem
nos tecidos embrionários são transmitidas
às seguintes gerações e, portanto,
possuem valor evolutivo.
Demonstra que o valor da aptidão
biológica (fitness) é proporcional à variação
genética de uma população (Teorema
fundamental da seleção natural).
Desenvolve o modelo da evolução das
mutações como uma paisagem de “picos”
e “vales” com diferentes valores
adaptativos.
Estuda
as
bases
celulares
(vias
metabólicas)
da
expressão
gênica
diferencial e discute seu papel na evolução.
Define as espécies como unidades naturais
e a especiação como processo de
isolamento reprodutivo das variantes
geneticamente polimórficas com valor
adaptativo.
Desenvolve os modelos de especiação
(alopátrica, simpátrica, peripátrica, etc.)
em relação a cenários geográficos que
limitam o fluxo gênico entre as
populações.
Resume o conhecimento da genética
mendeliana
e
o
naturalismo
neodarwiniano e formaliza os conteúdos
da teoria sintética da evolução.
Propõe que, na escala geológica, a taxa de
mudança evolutiva é dependente do
tempo e da acumulação de novas
mutações no nível populacional.
Apresenta a unicidade (padrões gerais de
especiação) e especificidade (séries
poliplóides) da mudança evolutiva nas
populações de vegetais.
Discute que a seleção natural age
unicamente no nível individual e
desenvolve o conceito de seleção grupal.
Discutem que o gradualismo é o único
processo que explica a mudança
filogenética e desenvolvem o modelo
alternativo da evolução pelo equilíbrio
pontuado.
Discutem o programa adaptacionista e
argumentam a necesidade de estudar o
papel
dos
fatores
estruturais,
ontogenéticos e filogenéticos para explicar
a mudança evolutiva.
Apresenta o papel das mutações
seletivamente neutras na evolução e a
importância da deriva gênica como
mecanismo alternativo à seleção natural.
Discute a visão da evolução como sendo
exclusivamente uma competição por
recursos, e desenvolve a visão alternativa
da formação de novas linhagens por
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1995

E. Jablonka; M. L.
Lamb

Epignetic
evolution

inheritance

1997

J. Gerhart; M. W.
Kirschner

Cells, embryos and evolution

2002

S.J. Gould

The structure of evolutionary
theory

2010

M. Pigliucci; G.B.
Müller

Evolution.
synthesis

The

and

extended

endossimbiose
de
organelas
e
complementaridade celular.
Apresentam a importância para a evolução
das modificações epigenéticas do genoma
devidas a causas ambientais, póstrancricionais. Discutem o caráter universal
da herança mendeliana.
Apresentam o papel das mudanças que
ocorrem ao longo do desenvolvimento e
dos ambientes celulares extranucleares na
variação e evolução fenotípicas.
Estabelece as condições que devem ser
satisfeitas para que aconteça uma nova
síntese evolutiva, define os componentes
centrais do darwinismo e sua vigência.
Resume o programa de pesquisa da teoria
evolutiva expandida, que incorpora as
críticas feitas nos últimos cinquenta anos
aos pressupostos básicos da teoria
sintética.

Como resultado do caráter gradual que atribuiu à evolução, Darwin não demarcou
diferenças entre espécie e variedade, o que influenciou fortemente sua concepção das
espécies como ”meras variações”, deixando pendente o problema sobre as causas da origem
das espécies. Segundo Darwin (1859) “O único critério a seguir para determinar se uma forma
deve ser classificada como uma espécie ou uma variedade é a opinião dos naturalistas com
bom discernimento e ampla experiência”. Segundo Mayr (1982), se há algum avanço em
comparação ao que acontecia na época de Darwin quanto ao conceito de espécie, é a clareza
que se tem hoje sobre os pontos não consensuais nessa definição. Porém, salientam-se dois
aspectos consensuais de interesse.
Em primeiro lugar, na atualidade, a grande maioria das definições de espécie são, do
ponto de vista lógico, mais reais do que nominais, e em segundo lugar, de acordo com a visão
de mundo da qual partem essas definições, predomina o enfoque evolucionista sobre o
tipológico. A definição real de um conceito é um juízo que explica o conteúdo do conceito e
tenta resolver um problema ontológico. Por exemplo, considerando que a espécie é uma
entidade real, o problema ontológico a ser resolvido é: o que é a espécie? A solução para o
problema ontológico é operacional; entre seus requisitos, está a elaboração de critérios que
permitam testar a definição do conceito (embora não as suas causas). Exemplos de definições
reais do conceito de espécie são ilustrados na Figura 1. Em relação ao conceito de espécie,
desde a consolidação da teoria sintética da evolução até cerca de duas décadas atrás, utilizouse de maneira quase exclusiva a definição baseada em critérios “biológicos” de espécie.
Grande parte das divergências que existe em torno da adoção de uma definição em particular
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do conceito de espécie ocorre porque não se explicitam as suas dimensões, as hipóteses
fundamentais nem os pressupostos paradigmáticos que as sustentam (Figura 1). E isso é
relevante para entender o processo que dá origem a novas espécies. Como aponta Wiley
(1981), a definição do termo espécie é construída sobre a base do conceito espécie, e o
próprio conceito afeta profundamente a forma como os pesquisadores abordam a origem das
espécies que estudam.
Por outro lado, foram propostos modelos paradigmáticos que tentam explicar as causas
da especiação, conhecidos a partir de Mayr (1942) como “modelos” de especiação (conferir
Box 1).

5. EXTENSÕES DA TEORIA SINTÉTICA DA EVOLUÇÃO
O chamado corpus da teoria sintética da evolução inclui em seu núcleo a natureza
particulada (mutacional) da variação, o mecanismo mendeliano da herança, o papel
dominante da seleção natural como fator evolutivo e o caráter gradual da mudança evolutiva.
Há consenso quanto à necessidade de integrar ao corpus ou “componentes centrais” da
teoria sintética da evolução o conhecimento obtido nas últimas décadas sobre o papel que
desempenham na evolução: 1) a herança epigenética, 2) a variação fenotípica, especialmente
a expressada durante os primeiros estágios do desenvolvimento do indivíduo, 3) o crescimento
alométrico e o desenvolvimento heterocrônico, e 4) as mudanças macroevolutivas de natureza
intermitente. De acordo com Pigliucci & Müller (2010), esses são os componentes da teoria
estendida da evolução que, com os elementos que constituem tanto o darwinismo clássico
(Figura 3, I) quanto a teoria sintética (Figura 3, II), conformariam em seus aspectos centrais o
estado atual do conhecimento sobre as causas da mudança evolutiva (Figura 3, III).
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Figura 1. Dimensões, hipóteses subsidiárias e pressupostos paradigmáticos utilizados para definir o conceito de
espécie no contexto da teoria sintética da evolução.

BOX 1: Causas da origem das espécies. São reconhecidos, pelo menos, cinco fatores dos quais
depende o “modelo” de especiação: 1) o tipo de coesão que os membros da nova espécie
apresentam (demográfica vs. interna ou transiliente), 2) a força evolutiva que age
predominantemente durante a especiação (seleção v. deriva genética), 3) o tipo de separação
ou descontinuidade que se estabelece entre as novas espécies (no nível genômico, ecológico,
etológico ou geográfico), 4) o tipo de isolamento reprodutivo predominante (pré-cópula ou
pós-cópula, e 5) o tamanho populacional (grande ou pequeno). A Figura 2 ilustra que um tipo
ou “modelo” de especiação em particular é resultado da interação diferencial desses fatores e
da distribuição que tinham no momento da especiação. Assim, o conhecimento obtido no
marco da teoria sintética da evolução permite entender a especiação como o processo de
divergência de populações de seres vivos que perdem coesão genética e continuidade
biológica devido à ação de fatores gênicos (por exemplo, reguladores da expressão gênica),
cromossômicos (principalmente fusões robertsonianas), reprodutivos (como modificações na
expressão do dimorfismo sexual), ecológicos (mudanças na norma de reação e da plasticidade
fenotípica) e/ou etológicos (evolução dos sistemas de isolamento reprodutivo pré-zigóticos),
podendo ter como resultado posterior distribuições geográficas alopátrica, simpátrica,
peripátrica, entre outras. Não se pode esquecer que, como acontece em outras áreas da
ciência, a discussão sobre as causas da especiação está longe de ser concluída.
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Figura 2: Fatores relevantes (eixos) e modelos (interior) propostos no marco da teoria sintética da evolução para
explicar o processo de formação de novas espécies.

6. HERANÇA EPIGENÉTICA
Os mecanismos epigenéticos são sistemas de controle que modificam de forma indutível
e persistente os padrões de desenvolvimento do organismo, e não dependem diretamente de
mudanças estruturais da molécula de DNA (Jablonka & Lamb, 2010). É relevante salientar que,
para que uma mudança epigenética possua verdadeiro valor evolutivo, uma vez induzida, deve
ser transmitida de maneira persistente às gerações filhas, bem como conferir aptidão biológica
(fitness relativo) ao seu portador.
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Figura 3: Componentes da teoria estendida da evolução que, junto com os elementos constituintes do darwinismo
clássico (I), e da teoria sintética (II), constituem em seus aspectos centrais o estado atual do conhecimento sobre as
causas da mudança evolutiva (III).

No nível celular, essas modificações constituem, pelo menos, em quatro sistemas de
herança epigenética (EIS, na sigla em inglês) (Jablonka & Lamb, 2005): 1) os sistemas baseados
em circuitos de regulação por mecanismos de retroalimentação (o produto de um gene
indutível ativa sua própria transcrição para ser transmitido pelo citoplasma às células-filhas
após a divisão celular), 2) os que envolvem a participação de moldes estruturais (estruturas
tridimensionais pré-existentes, como os príons, agem como molde para a produção de novas
estruturas, que se tornam parte das células-filhas), 3) sistemas de marcação da cromatina
(pequenas estruturas químicas se unem por ligação covalente a uma das fitas de DNA,
modificam sua capacidade de transcrição − no caso dos grupos me l, silenciando-a − e são
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transmitidas de maneira semiconservativa à geração seguinte), e 4) herança mediada por
moléculas de RNA (pequenos fragmentos de RNA silenciam a expressão gênica por meio da
degradação da molécula de mRNA, seja por pareamento e metilação, seja por deleção de uma
sequência de DNA homólogo).
Entre os processos de base epigenética que ocorrem nos níveis de organização biológica
de maior complexidade que o celular (níveis organísmicos, societais, biosféricos), encontramse (Avital & Jablonka, 2000): i) a transmissão, durante a gravidez e a lactância, de substâncias
que podem determinar as preferências de alimentação da descendência, ii) a transmissão de
comportamentos de pais para filhos por meio do aprendizado por imitação, e iii) a transmissão
de informação por meio de sistemas simbólicos complexos como a linguagem. Quando os
processos de transmissão epigenética ii) e iii) estão acompanhados de comportamentos
altruístas, ocorre o aumento da aptidão biológica do grupo (fitness inclusivo). Curiosamente,
Darwin (1871) foi um dos primeiros a chamar a atenção para o papel desses comportamentos
na evolução das sociedades H. sapiens: “Para que os primeiros homens, os progenitores símios
humanos, chegassem a ser sociais, tiveram primeiramente que adquirir os mesmos
sentimentos que impelem os outros animais a viver em comunidade, devendo todos também
manifestar a mesma disposição geral. Como consequência, eles se sentiriam inquietos ao se
separarem dos seus companheiros, pelos quais já tinham certa afeição, avisariam uns aos
outros dos perigos e, nos ataques e defesas se ajudariam mutuamente, fatos que supõem
simpatia, fidelidade e coragem” (...) “Os povos egoístas jamais formarão um todo compacto e,
portanto ,jamais farão alguma coisa importante, pois a fonte de todo progresso é a união”. É
interessante perceber que esse enfoque darwiniano da evolução das sociedades humanas
relaciona-se diretamente com os problemas que preocupam a Antropologia Física no que se
refere à natureza biocultural da evolução do H. Sapiens, e do lugar que a obra de Ch. Darwin
ocupa nesse aspecto (Manríquez, 2010).
Todos esses casos, desde o nível celular até o societário, são exemplos de herança de
atributos adquiridos ao longo da vida do indivíduo, geralmente nos primeiros estágios da
ontogenia sem a participação de mutações que atinjam diretamente a sequência de DNA. Em
outras palavras, os sistemas de herança epigenética representam exemplos de herança do tipo
lamarckiano, ou herança “suave”, como foi definida na teoria sintética da evolução (Mayr,
1982), para referir-se às mudanças induzidas por fatores ambientais que facilitam sua
transmissão às gerações seguintes. Assim, o reconhecimento da existência da herança
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lamarckiana é um importante avanço para expandir o horizonte da teoria evolutiva para
processos nos quais o papel dos fatores epigenéticos é fundamental.

7. VARIAÇÃO FENOTÍPICA
Ao lado do problema dos modos de herança (consultar parágrafos anteriores), uma
pergunta que tem justificado nas últimas décadas a necessidade de expandir a teoria sintética
é qual é a natureza da variação fenotípica? Quais fatores a determinam? No marco teórico da
genética e da biologia evolutiva clássicas, os fenótipos variam devido a mutações do material
hereditário e são o produto da interação dos componentes genético e ambiental, da ação da
seleção natural e de outros fatores evolutivos. Um aspecto colocado em segundo plano por
muito tempo por essa visão foi o efeito que possui o “mapa”, que vai do genótipo ao fenótipo,
de três processos que agem sobre os organismos durante seu desenvolvimento (Oster &
Alberch, 1982; Pigliucci & Schlichting, 1998; Kirschner & Gerhart, 2010): 1) a expressão gênica
diferencial (interações epistáticas, efeitos pleiotrópicos, efeitos do genoma residual, etc.), 2) a
modulação epigenética (imprinting e modificações pós-transcricionais) e 3) a covariação do
tamanho e da forma (alometrias, heterocronias, alomorfias, etc.). O enfoque Evo-Devo
(Alberch, 1980; Gould, 1977; Reiss et al., 2008) salienta o fato de que os fenótipos são o
resultado da integração desses três processos nos estágios iniciais da ontogenia.
Desta visão deriva o conceito de norma de reação ontogenética, que se refere à variação
fenotípica diferencial de um mesmo genótipo a diferentes ambientes, e que é explicado pelo
conjunto de fatores que determinam as trajetórias ontogenéticas ou rotas que os fenótipos
seguem durante sua ontogenia: os genes, o ambiente interno do indivíduo e suas condições
ambientais externas (Pigliucci & Schlichting, 1998). Nesse contexto, as novidades evolutivas
são explicadas por modificações (mutações) genéticas de tipo mais regulador do que estrutural
e, no nível epigenético, por diferenças no tipo de interação que os produtos gênicos
estabelecem entre si, sua duração no tempo e o microambiente (celular ou tecidual) específico
no qual essas interações acontecem. Mas por que são tão relevantes as mudanças do padrão
de desenvolvimento para a evolução? A primeira resposta a essa pergunta se encontra nos
trabalhos do naturalista estoniano Karl Ernst von Baer que, no começo do século XIX, lançou as
bases da embriologia comparada.
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De acordo com von Baer (apud Gilbert, 2010): 1) no estado embrionário, primeiro
aparecem os caracteres mais comuns de um determinado grupo de animais, e somente depois
as suas caraterísticas mais específicas. Por exemplo, o sistema excretor, a notocorda e as
brânquias, comuns em todos os vertebrados, surgem imediatamente após a gastrulação,
enquanto que os carateres que distinguem os mamíferos de répteis, aves, anfíbios e peixes se
expressam nos estágios mais tardios do desenvolvimento, 2) as características menos comuns
se desenvolvem a partir das mais comuns ou gerais. As extremidades se formam a partir de
cristas germinativas similares em todos os vertebrados tetrápodes, e somente nos estágios
tardios de diferenciação adotam as formas especializadas, como ocorre nos tipos específicos
de locomoção próprios de cada grupo (natação, voo, caminhada, etc.), 3) os embriões de cada
espécie em particular, ao invés de repetir durante seu desenvolvimento os estados adultos de
outros animais, afastam-se desses estados e, como consequência 4) o embrião inicial de um
animal nunca é parecido com o animal adulto ancestral, mas sim a um embrião mais novo da
sua própria espécie. Assim, o embrião humano nunca repetirá ao longo do seu
desenvolvimento os estados adultos dos embriões de um peixe, de um anfíbio, de uma ave ou
de outro mamífero. Cabe notar que, fiel à tradição dos naturalistas e taxonomistas de sua
época, Darwin (1859) aplicou os conhecimentos embriológicos de von Baer para explicar a
origem dos “picorocos” (Austromegabalanus psittacus: Balanidae, Crustacea) por meio da
comparação das larvas deste animal com os estágios larvais de moluscos e crustáceos. As
evidências embriológicas foram as únicas provas diretas da evolução como processo de
descendência com modificação que Darwin entregou.
A integração da genômica, da biologia evolutiva e da biologia do desenvolvimento
permitiram avançar no conhecimento sobre as condições e os mecanismos que explicam o
observado por von Baer, corroborando a ideia central do enfoque Evo-Devo, que afirma que as
principais mudanças evolutivas nem sempre requerem grandes modificações da estrutura do
material hereditário; também podem depender da expressão diferencial durante os primeiros
estágios da ontogenia, a partir de uma informação hereditária muito similar entre os membros
de grupos filogenéticos próximos. Mas, quais são condições e os mecanismos que permitem
gerar variação fenotípica de importância evolutiva? Uma primeira condição é que o
desenvolvimento aconteça modularmente, de modo que, sob um mesmo estímulo, partes do
organismo respondam de maneira distinta em comparação a outras estruturas do mesmo
organismo. Exemplos disso são os campos morfogenéticos presentes nas extremidades que
dão origem às aletas, às asas ou às patas nas diferentes classes de vertebrados e aos discos
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imaginais de muitos insetos holometábolos (de desenvolvimento completo). Como será visto
mais adiante, essa condição caracteriza a evolução por encefalização do crânio dos
hominídeos. Uma segunda condição é a “parcimônia molecular” (Gilbert, 2010), ou uso
durante os estágios iniciais do desenvolvimento de um número e tipo delimitado de moléculas,
que determinam características comuns a grandes grupos filogenéticos, como o plano corporal
bilateral e o eixo céfalo-caudal de vertebrados e invertebrados. Nesse caso, essa condição é
determinada pela expressão de sequências de DNA altamente conservadas na evolução, nas
quais as mudanças entre um grupo filogenético e outro se devem à duplicação do material
hereditário mais do que à aparição de novas sequências (genes homeóticos).
Quanto aos mecanismos que facilitam a variação fenotípica, distinguem-se (Arthur,
2004): 1) as heterotopias, que consistem em modificações do lugar em que ocorre a expressão
gênica, 2) as heterometrias, ou mudanças na quantidade de material celular disponível para a
formação de uma determinada estrutura e 3) as heterocronias, ou modificações temporais da
expressão gênica, antecipando ou atrasando a ativação de determinados genes. Arthur (2004)
inclui um quarto mecanismo, definido como “heterotipia”, para designar as mudanças que
ocorrem na região codificadora de um gene. Um exemplo de heterotopia é a formação de
diferentes estruturas pentadactilares na região distal das extremidades dos tretrápodes
(Gilbert, 2009). O crescimento alométrico, por sua vez, é um caso particular de heterometria,
que ocorre quando as estruturas de um organismo diferem de maneira significativa em suas
respectivas taxas de crescimento, obtendo como resultado uma mudança na forma dessas
estruturas (Huxley, 1932). Esse tipo de crescimento, comum em praticamente todos os
metazoários, explica a crescente encefalização ou aumento do volume encefálico observado
nos restos fósseis pertencentes ao género Homo (H. habilis, H. ergaster, H. heidelbergensis, H.
neanderthalensis, H. sapiens, entre outros) em comparação com os restos fósseis de
austrolopitecíneos (i.e. Australopithecus africanus, A. sediba) e de primatas atuais como
chimpanzé, gorila e orangotango. No que concerne às heterocronias, os membros do gênero
Homo nos caracterizamos por apresentar um desenvolvimento neotênico, uma forma de
heterocronia que tem como resultado o retardamento geral do desenvolvimento do tecido
somático, mantendo no estado adulto as características juvenis. Essa condição seria, inclusive,
uma das causas da evolução dos cordados a partir de larvas neotênicas de tunicados que
teriam retido a capacidade de mobilização autônoma e de diferenciação de tecidos em um
eixo céfalo-caudal que persiste no estado adulto. Assim, os indivíduos adultos de H. Sapiens,
partilhamos com um chimpanzé juvenil: escassa pilosidade corporal, dentes de tamanho
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pequeno, posição central do foramen magnum, forma quadrangular da pélvis, braquicefalia
(crânios mais largos do que compridos), maior tamanho relativo do encéfalo em relação ao
resto do corpo.

8. MUDANÇAS MACROEVOLUTIVAS DA NATUREZA INTERMTENTE
Uma das principais objeções feitas a Charles Darwin quando publicou “A origem das
espécies” foi que sua teoria não explicava a ausência de formas intermediárias no registo fóssil
de cada linhagem. Darwin respondeu a seus oponentes que o número de “elos” ou variedades
intermediárias entre todas as espécies vivas extintas deve ter sido “inconcebivelmente
grande”, mas essas variedades não são encontradas nos estratos geológicos devido à “extrema
imperfeição” do registro fóssil. A predição derivada da teoria da evolução de Darwin
pressupõe que, se a ação da seleção natural é contínua e prolongada, e durante esse processo
ocorre a substituição de determinas formas por outras, então o registro fóssil da origem de
uma nova espécie deveria consistir em uma sequência de formas intermediárias que unem
gradualmente as formas ancestral e as derivadas. O carácter “imperfeito” do registro fóssil
refletiria, dessa forma, a ausência das formas intermediárias que alguma vez existiram. Essa
explicação, incorporada posteriormente por George G. Simpson à teoria sintética da evolução,
refere-se ao tempo ou ritmo das mudanças evolutivas, e constitui um elemento central da
visão gradualista da evolução em nível supraespecífico, também conhecida como gradualismo
filético (Manríquez & Rothhammer 1997).
A teoria do equilíbrio pontuado proposta por Eldredge & Gould (1972), surgiu
inicialmente como resposta à interpretação gradualista do ritmo evolutivo. Por essa razão, os
autores ilustraram sua teoria com uma “árvore” evolutiva cujas ramificações quebram-se de
forma abrupta, e não, imperceptivelmente. Atualmente, a teoria consiste em um conjunto de
hipóteses e modelos alternativos às explicações que predominaram durante muito tempo na
visão do gradualismo filético sobre o ritmo da evolução (hipótese do ritmo intermitente), o
modo como acontece a especiação (hipótese da especiação por peripatria), os mecanismos
genéticos associados com o surgimento de novas espécies (hipótese das revoluções genéticas)
e as principais tendências macroevolutivas (hipótese da seleção de espécies) (Tabela 2).
Paradoxalmente, as hipóteses sobre o modo e os mecanismos genéticos da especiação são
proposições originais de Ernst Mayr, um dos fundadores da teoria sintética. Essas duas
hipóteses foram incorporadas pela teoria do equilíbrio pontuado para explicar as mudanças
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evolutivas que acontecem na escala geológica. Assim, antes de ser uma nova descoberta, essa
teoria é uma reinterpretação dos dados que a teoria sintética não considerou (problema da
estase do registro fóssil), e um conjunto de hipóteses novas e outras já existentes, às quais a
teoria sintética atribuiu um papel secundário na explicação dos processos macroevolutivos.

TABELA 2. Comparação entre as principais hipóteses (H) das teorias do gradualismo filético e do equilíbrio
pontuado para explicar o ritmo (1), modo de especiação (2), mecanismos genéticos (3) e tendências da
macroevolução (4) (Manríquez & Rothhammer, 1997).

1

2

GRADUALISMO FILÉTICO

EQUILIBRIO PONTUADO

(Ch. Darwin, G. Simpson)

(N. Eldredge e S. J. Gould)

As novas espécies surgem por transformação

As novas espécies surgem por transformação rápida da

gradual, lenta e contínua de uma população

linhagem ancestral, e depois permanecem durante

ancestral (a estase é um “artefato” do registro

longos períodos sem modificação (a estase é um dado do

fóssil)

registro fóssil)

A população parental é dividida por uma barreira

Uma pequena subpopulação resulta isolada na periferia

geográfica em duas ou mais subpopulações

da linhagem parental por migração e/ou surgimento de

(subespécies), as quais se diferenciam

barreiras ecogeográficas (população ou indivíduo

gradualmente até atingir um nível de isolamento

fundador). Essa subpopulação, portadora de uma fração

reprodutivo que se reforça e completa em uma

da variabilidade genética da população parental, atinge

etapa de contato secundário (alopatria- simpatria).

em poucas gerações um isolamento reprodutivo pleno
(peripatria).

3

A base genética da especiação são mutações que

Na especiação, participam mutações que afetam

afetam de forma gradual, contínua e majoritária as

drasticamente a integridade e a coesão do genoma

sequências gênicas que codificam produtos

(revolução genética) e, em geral, têm como alvo

difusíveis (genes estruturais). Devido à grande

sequências reguladoras encarregadas de controlar as

dimensão da população parental, durante a

etapas iniciais da ontogenia. A deriva ao acaso pode

especiação, os fenômenos de deriva ao acaso não

exercer um papel determinante nas etapas iniciais da

exercem um papel de grande importância.

especiação.

O surgimento e a extinção dos grandes grupos

A microevolução está “desacoplada” da macroevolução.

taxonômicos (macroevolução) é controlada pelas

O surgimento e a extinção das espécies não é

mesmas causas que explicam os processos que

necessariamente adaptativa e se explica por uma seleção

acontecem intrapopulacionalmente

que tem como alvo, mais do que suas populações

anagenéticas (lenta transformação da linhagem

As mudanças macroevolutivas são de tipo cladogenético

ancestral em uma linhagem derivada) e possuem

(rápida multiplicação de espécies) e não possuem valor

valor adaptativo.

adaptativo.

4 (microevolução). As mudanças macroevolutivas são constituintes, as próprias espécies (seleção de espécies).
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9. CONCLUSÃO
O desenvolvimento da teoria evolutiva durante o século XX esteve marcado pela visão
da teoria sintética da evolução, com ênfase nos mecanismos genéticos da variação fenotípica,
no papel predominante da seleção natural nesses mecanismos e no caráter gradual da
mudança evolutiva. Essa visão, conhecida como teoria sintética da evolução, não considerou
totalmente ou, melhor dizendo, unicamente atribuiu um papel secundário aos mecanismos de
herança epigenética, às causas da variação fenotípica nos primeiros estágios do
desenvolvimento, ao papel da covariação de tamanho e forma na evolução e ao caráter
intermitente da mudança evolutiva. Esse novo conhecimento, sustentado por numerosa
evidência experimental e extensas discussões teóricas levou a considerar a necessidade de
uma extensão ou expansão da teoria sintética da evolução. O estudo dos processos de
mudança evolutiva com ferramentas da biologia do desenvolvimento (enfoque Evo-Devo) teve
um papel fundamental neste processo de geração de novo conhecimento.
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1. INTRODUÇÃO
Neste capítulo se analisará a política seguida pelos conquistadores europeus sobre os
indígenas da América latina e o marco teórico positivista que assumiram para justificar o
racismo e a depredação do patrimônio material e cultural desses povos. Além disso, dentro
dos marcos conceituais da genética de populações se discutirá o conceito de raça biológica e
as classificações raciais, bem como o grau de incerteza que estas geram ante a impossibilidade
de estabelecer diferenças entre as populações humanas. Serão analisadas as causas que
determinam essas descontinuidades que, por outro lado, questionam a a existência de raças
humanas como categorias biológicas reais e confirmam a ideia de que são construções sociais
historicamente determinadas. Porém, o conceito de raça biológica continua sendo aplicado em
diversas disciplinas científicas. Este trabalho tentará responder criticamente este conceito,
considerando o conhecimento recente da biologia molecular. Por último, serão discutidas as
causas que contribuem para as práticas racistas nas sociedades latino-americanas
contemporâneas.
Os ideólogos mais importantes sobre o racismo do século XIX foram Joseph-Arthur
Gobineau (1816-1882), com sua obra “Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas” (18531855), Houston Steward Chamberlain (1855-1927), com um de seus livros mais importantes
“Os Fundamentos do século XIX” (1899) e Georges Vacher de Lapouge (1854-1936), criador da
Escola antropo-sociológica e membro eminente da “Sociedade de Eutanasia” da França. Esses
autores influenciaram significativamente no desenvolvimento de conceitos racistas de sua
época e também no século XX, particularmente sobre Hitler, idealizando o “mito ariano” e a
“raça germânica”. Há vasta literatura acerca dessa tématica, explorada exaustivamente,
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incluindo livros-texto estimulantes como o de Juan Comas (1966), que líamos quando
estudantes de antropologia nos anos 60 do século passado. Vale esclarecer, porque neste
capítulo não nos dedicaremos a trabalhar a problemática e o surgimento do racismo no
mundo, mas nos centraremos em analisar a política racista que os conquistadores europeus
exerceram sobre os povos originários da América Latina, o positivismo como fundamento
teórico dessas concepções e a discussão e crítica do conceito de raça.

2. ESTEREÓTIPOS MORFOLÓGICOS E CULTURAIS DOS NATIVOS AMERICANOS
NA ÉPOCA DA CONQUISTA EUROPEIA
Com a finalidade de reforçar a identidade europeia e justificar a exploração predatória
das riquezas da América e o genocídio dos nativos americanos, os conquistadores europeus
difundiram, entre os séculos XVI e XVIII, representações monstruosas do indígena americano a
partir de imagens produzidas por documentadores e viajantes da Europa. Essas expressões
eram representações mitológicas das características morfológicas e culturais dos povos
originários. A esse respeito, Amodio escreveu: “As categorias europeias medievais foram
largamente utilizadas na percepção-construção do outro asiático e africano. Uma vez
descoberto o Novo Mundo, estas mesmas qualidades foram utilizadas para a construção da
imagem sobre os povos originários. Nestas categorias foram adicionadas as informações
provenientes da América, produzindo uma mistura de dados reais que serviam de base para
elaboração da imagem, e dados míticos, que tinham a função de reforço da identidade
europeia” (Amodio, 1993). Entre os casos mais extremos de formas monstruosas estavam os
acéfalos, os orelhudos, as pessoas com cauda e os gigantes. Os primeiros, como o nome indica,
eram homens sem cabeça, seus olhos e bocas eram no peito, por isso, o personagem era a
encarnação do mal e devia ser considerado danoso ou diabólico (Magasich-Airola & De Beer,
2001; Rojas Mix, 1992). Segundo Rojas Mix (1992), os chamados orelhudos foram vistos nas
ilhas que rodeavam a Península de Yucatán e na Califórnia. As pessoas com cauda são referidas
por Colón quando descreve os índios da Ilha Santa Juana (Fernandez, 1941), enquanto o
gigantismo foi relatado pela primeira vez por Vespucio, que havia observado o fenômeno em
Curaçao. Segundo Vespucio, foi em Curaçao onde "encontramos uma população de umas doze
casas, onde haviam umas sete mulheres, de estatura tão grande que não havia ninguém que
não tivesse um palmo e meio maior que eu... E enquanto estavamos nisso, vieram 36 homens
e entraram na casa onde bebíamos, e eram tão grandes que cada um deles era mais alto de
joelhos do que eu em pé" (Rojas Mix, 1992, se respeita o original ao não acentuar o termo
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‘estávamos’). Na Patagônia, esse estereótipo foi difundido por Pigafetta (Carnese & Pucciarelli,
2007).
Posteriormente, a partir de informações empíricas, o estereótipo da monstruosidade
física dos indígenas americanos se desarticulou. Devido a isso, os colonizadores reforçaram a
alteridade entre a civilização europeia e indígena, criando novos monstros, os monstros
culturais. A prática mais difundida entre elas era o canibalismo, que na verdade alguns grupos
indígenas praticavam e que, no entanto, não era comparável ao consumo cotidiano de comida
europeia, mas que respondia, em geral, a cerimônias de caráter ritual. Foi Colombo quem
começou a difundir tais mitos, mas foi Vespúcio quem comparou as práticas de cozinha
europeia com as práticas canibais, tentando estabelecer uma equivalência entre práticas não
comparáveis, do ponto de vista etnográfico. O primeiro caso se trata de consumo cotidiano de
comida e o segundo, na verdade, trata-se de um consumo ritual, no contexto de cerimônias
tradicionais (ver Amodio, 1993). Outra prática que os europeus tinham repúdio era a
homossexualidade. Os cronistas do século XVI a difundiram como sendo uma das
características dos nativos americanos. Essas práticas foram reprimidas pela Inquisição assim
como os rituais religiosos, por considerar que os indígenas adoravam a outro deus, ou seja, ao
demônio (Carreño, 2008; Amodio, 1993).
Essas imagens sobre as práticas culturais “aberrantes” dos indígenas foram amplamente
difundidas na Europa e tiveram marcada influência sobre a percepção que os europeus tinham
sobre esses povos, a qual era uma forma, não a única, de justificar a erradicação das culturas e
o extermínio dos indivíduos que estavam “mais perto da natureza e da animalidade do que da
civilização”. As imagens são mais contundentes do que a escrita ou a transmissão oral para
refletir as práticas culturais de qualquer povo. Por essa razão foi tão utilizada durante a
conquista da América. Esse imaginário monstruoso segue sendo reproduzido na atualidade,
por outros meios, como a fotografia e o cinema das últimas décadas, em que o canibalismo e
as cerimônias pagãs são a representação visual dos povos originários (Carreno, 2008).

3. AS EXPOSIÇÕES ZOOLÓGICAS
Posteriormente, até meados do século XIX e primeiros anos do século XX, os estados
europeus realizaram exposições zoológicas humanas, onde se frisavam as diferenças
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morfológicas e culturais entre as “raças inferiores” e as “superiores europeias”. Nessa época a
Iberoamérica havia se libertado do colonialismo europeu e era governada por crioulos (salvo
alguns países da América Central como, por exemplo, Cuba, Porto Rico e Santo Domingo).
Entretanto, se instalou nas novas elites intelectuais e na classe dominante a concepção racista
dos conquistadores, que justificava os exércitos americanos a confrontar com os povos
originários a fim de exterminá-los e conquistar o território que ocupavam, e que realmente
lhes pertencia. Exemplos deste tipo de ação foram as denominadas Conquistas do Deserto na
Argentina, da Araucanía no Chile e do Oeste norte-americano nos Estados Unidos. Mais
adiante desenvolveremos esse tema e a influência que a filosofia positivista teve na
justificativa destas ações. Assim, foram vários os países europeus que, a partir de 1870,
começaram a realizar esses “espetáculos”. Em 1874, Karl Hagenbeck expôs indivíduos da
Samoa e Lapônia como populações a que chamou "puramente naturais" (aspas nossas). Dado
o sucesso dessas exposições, Geoffroy de Saint-Hilaire, diretor do Jardim de Aclimatação da
França, decidiu organizar em 1877 um destes “espetáculos” apresentando em Paris para
Núbios e Esquimós. A grande imprensa parisiense divulgava essas exposições dizendo tratar-se
de “bandas de animais exóticos, acompanhados por indivíduos não menos singulares” (Bancel
et al., 2000). Estes tipos de “espetáculos” (aspas nossa) se estenderam por quase todos os
países europeus, inclusive no início do século XX, e foi legitimado pela Sociedade de
Antropologia da França, criada em 1859, onde vários de seus membros a visitaram para
efetuar investigações em antropologia física.

Box 1. O etnocentrismo e a xenofobia. Acreditamos que seja necessário esclarecer que os
estereótipos negativos e as atitudes depreciativas de um grupo étnico sobre outro não foram
uma prática exclusiva dos colonizadores europeus sobre os povos originários e
Afrodescendentes. O etnocentrismo se manifestou sempre desde os primórdios da
humanidade, e é a crença de que o grupo étnico a que pertence seja superior culturalmente ao
outro, ao distinto. Essa prática se estende universalmente em todos os povos e nações do
mundo e se aprofunda se entre os grupos envolvidos existe uma relação assimétrica de poder
econômico, político e social. Cavalli’Sforza (1999), que trabalhou com pigmeus na África,
comentou que estes eram considerados verdadeiros animais por seus vizinhos. Em nossa
experiência, enquanto estávamos organizando um plano de trabalho de campo em Santa
Vitória do Leste, na Província de Salta, Argentina, e trocando ideias para serem executadas
com um líder wichi desse local, aproximou-se uma pessoa de origem mestiça, que era vizinho
70

do nosso interlocutor, e recriminou-lhe que era injusto que lhes dessem as terras que estavam
tentando obter, porque “vocês wichi são desocupados e bêbados e que não iriam trabalhar a
terra”. Há muitos exemplos sobre estas atitudes. Em um trabalho recente de Alaminos et al.
(2010) foram analisadas as diferentes formas que o etnocentrismo e a xenofobia adotaram em
15 países do mundo, incluindo europeus e latino-americanos.

De acordo com Bancel et al. (2000) “o aparecimento dos zoológicos humanos, assim
como seu auge e o entusiasmo que despertaram, resulta da articulação de três fenômenos
concomitantes: em primeiro lugar, a construção de um imaginário social sobre outrem
(colonizado ou não); logo, a teorização científica da “hierarquia de raças”, consecutiva aos
avanços da antropologia física; e, por último, a edificação de um império colonial em pleno
crescimento”.
Estas ideias sobre a hierarquização das raças humanas, dentro de um marco teórico
evolucionista-positivista, tiveram um impacto significativo entre os integrantes das elites e da
intelectualidade europeia da época. Essas concepções se expandiram também na América
latina e predominaram tanto em círculos científicos como em instituições acadêmicas.

4. DARWINISMO E POSITIVISMO NA AMÉRICA LATINA
O darwinismo teve uma influência preponderante nos meios acadêmicos e institucionais
de quase todos os países latino-americanos em meados do século XIX. Essas ideias foram
assumidas pela maioria dos pesquisadores que provinham, principalmente, de países europeus
e que, posteriormente, se relacionaram com pesquisadores nativos da região. Na América
latina há antecedentes da difusão do darwinismo desde 1866, poucos anos depois da primeira
edição da Origem das Espécies de Darwin, publicada no ano de 1859. Na Argentina, esse livro
foi conhecido no mês de sua publicação, em 24 de novembro do mesmo ano, enquanto que
em 1866, Otto Wucherer, foi um dos primeiros a desenvolver temas de evolução darwiniana,
na Universidade de Medicina da Bahia, Brasil (Glick, 1989). Nesses primeiros anos de
desenvolvimento das concepções evolucionistas se destacaram vários pesquisadores que
introduziram a teoria darwiniana na ciência e no ensino universitário. Estas ideias,
paradigmáticas em sua época, foram duramente criticadas por setores distintos do
catolicismo. Algumas das personalidades que inicialmente se destacaram por suas posições
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evolucionistas foram, entre outros, Florentino Ameghino (1854 -1919) na Argentina, Fritz
Muller (1822-1897) no Brasil, Teodoro Wolf (1841-1924) no Equador, Justo Sierra (1848-1912)
no México, Adolfo Ernst (1832-1899) na Venezuela e José Pedro Varela (1845-1879) no
Uruguai (Glick, 1989). Nos capítulos 2 e 3 deste livro são discutidas a teoria darwiniana e o
neodarwinismo. Nesta seção nos referiremos brevemente ao mecanismo da seleção natural
proposto por Darwin para explicar os processos evolutivos.
Um dos atores de significativa influência no pensamento de Darwin foi o economista
inglês Thomas Robert Malthus (1766-1834) que, na sexta edição do seu famoso livro “Ensaio
sobre o princípio de populações” (1945, [1789-1823]), sustentava que as populações humanas
aumentam de tamanho em progressão geométrica e os alimentos em progressão aritmética.
Por essa razão, considerou que se deve controlar o aumento das populações humanas para
evitar os problemas sociais e econômicos que essa situação acarretaria. A leitura desse livro
deu a Darwin argumentos para elaboração de sua sub-teoria da seleção natural. Darwin
observava que na natureza as espécies são muito prolíficas e que o aumento constante de seu
número populacional não se ajustaria à existência de recursos naturais suficientes para manter
a sustentabilidade do sistema. Por isso, ele considerou que esse crescimento deveria ser
controlado por algum mecanismo que denominou seleção natural. A seleção originará, então,
uma mortalidade e sobrevida diferencial, ou seja, que na luta pela existência, sobreviverão
aqueles organismos que melhor se adaptam às circunstâncias ambientais. Para alguns autores,
a luta pela vida impõe o mais forte sobre o mais fraco, enquanto que outros que se aproximam
do pensamento de Darwin sustentam que os mais adaptados são aqueles organismos que
possuem maior descendência fértil e que passam suas características às gerações futuras (ver
capítulos sobre Genética neste mesmo livro). Essa interpretação sobre o controle populacional
mediante a ação da seleção natural foi transposta para as populações humanas. Até meados e
fins do século XIX essas ideias foram assumidas por pesquisadores que sustentavam
concepções positivistas, ideologia que era predominante nos círculos acadêmicos e científicos
da época e, deram lugar, como veremos mais adiante, ao surgimento do racismo e da
xenofobia.
O pensamento positivista se estendeu desde o México até o Cone Sul e os autores que o
assumiram seguiram tanto as ideias de Comte como as de Spencer. Na América Latina essa
filosofia foi hegemônica a partir da segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do
século XX.
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A inclusão do subcontinente dentro dos cânones das economias capitalistas gerou
conflitos e tensões nas diversas tendências ideológicas e políticas. Neste marco, os positivistas
se propunham a diagramar modelos de países onde suas instituições traçaram um limite entre
os setores dispostos a integrar-se à modernidade frente às sociedades pré ou extra-capitalistas
relutantes a incorporar-se a essas novas estruturas nacionais (Terán, 1987).

Box 2. Malthus e o crescimento demográfico. Contudo, é interessante mencionar que essas
concepções sobre como evitar o crescimento descontrolado das populações humanas tiveram
sua expressão precocemente, antes que Malthus as divulgasse. No ano de 1767, Brückner já
admitia a luta pela existência entre os sujeitos para eliminar os inaptos e os fracos (Ver o
prólogo do livro de Malthus, 1945).
Além disso, Malthus se preocupava com o crescimento da população da América
(especificamente os Estados Unidos), porque havia duplicado seu tamanho em 25 anos, e
propunha como solução separar os índios para o interior da Terra “até que a sua raça se
extinga” (aspas nossas). Continua dizendo que essas considerações devem ser aplicadas a
todas as regiões do mundo em que o solo seja cultivado de maneira imperfeita.“Não é possível
admitir a destruição e extermínio da maior parte dos habitantes da Ásia e África; mas também
seria uma tarefa árdua e longa, e de êxito aleatório, civilizar as tribos de tártaros e negros ou
encaminhar sua indústria” (Malthus, 1945). Como se pode observar, neste parágrafo Malthus
vacila entre essas duas alternativas, ainda que ambas pareçam de difícil aplicabilidade e
eticamente insustentáveis.
A ideologia de Malthus respondia os interesses da classe dominante da sua época e, como fiel
intérprete desta, estava realmente preocupado pela crise gerada pelo aumento da população.
Para ele, esta seria a causa dos conflitos, e não a má distribuição da riqueza que gerava a
pobreza na população inglesa, e temia uma saída revolucionária como a da França de 1789
(para mais informação sobre esse tema, ver a parte introdutória do livro de Malthus).

Esses setores eram, obviamente, os povos originários estigmatizados como raças
inferiores, tanto a nível biológico como cultural e, portanto, incapazes de se adaptar à
modernidade. Seguindo esse pensamento, o autor venezuelano César Zumeta (1860-1955)
comenta em seu livro “O Continente Doente”, que o atraso ou as frustrações modernizantes
de países como México, Bolívia ou Peru se deve ao elevado componente nativo de suas
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populações. Por sua vez, Alcides Arguedas (1879-1946) publica um livro sobre a Bolívia que
denomina “Povo Doente”, no qual sustenta que esse país está condenado a uma decadência
irrefreável por seu legado genético indígena, absolutamente impermeável aos impulsos
modernizantes. Por outro lado, Alberdi (1810-1884) considerava que a América Latina está
dividida em duas frações “os indígenas, quer dizer, os selvagens e os que nascemos na América
e que falamos espanhol e cremos em Cristo e não em Pillán, o deus dos indígenas”. Sarmiento
(1811-1888), por sua vez, agregava que à bárbarie deve incluir-se, além dos indígenas, o negro,
o espanhol e o mestiço, raças que estão fora da civilização e alheias ao progresso (Zea, 1980).
Para o alcance desse objetivo, ou seja, o progresso, devia ser criado na América Latina um
sistema educativo que superasse os hábitos e costumes retrógrados impostos pela colônia,
particularmente, os dogmas negativos gerados pelo clero. Benjamin Constant (1836-1891) no
Brasil e os mexicanos Justo Sierra (1848-1912) e José Maria Luis Mora (1794-1850) tinham
ideias similares para se chegar ao progresso, mediante a educação, e conseguir a emancipação
mental frente ao poder político da Colônia. Este último autor sustentava que haveria que
superar a ordem colonial herdada para a ordem industrial ou positiva (Zea, 1980). Para se
concretizar essa industrialização haveria que desenvolver uma burguesia seguindo os modelos
dos Estados Unidos e da Europa. Essas posições eram sustentadas na Venezuela por Adolfo
Ernst (1832-1899) e Rafael Villavicencio (1832-1920). No Equador, em contrapartida, se
adotavam as ideias de Sarmiento, seguidas pelos spencerianos Juan Agustín Garcia (18621923) e José Ramos Mejía (1849-1914), de apoiar uma oligarquia com ideias liberais e
positivistas que, mediante a educação e a imigração civilizadora europeia, permitiria alcançar
esses objetivos (Zea, 1980).

Box 3. O positivismo. O criador do positivismo foi Auguste Comte (1790-1857), que sustentava
que “o caráter fundamental da filosofia positivista consiste em considerar todos os fenômenos
como sujeito às leis naturais invariáveis. A explicação dos fatos, reduzidas a seus termos reais,
não vai além de outra coisa que a coordenação estabelecida entre os diversos fenômenos
particulares e alguns fatos gerais, que as diversas ciências limitarão ao menor número
possível” Comte (1981 [1830]). As duas ideias básicas da filosofia positivista foram sintetizadas
por José Manuel Revuelta no prólogo do livro de Comte, a primeira delas se refere à
necessidade de “organizar as ciências em uma grande escala enciclopédica” e a segunda a de
apontar à “reorganização da sociedade partindo de resultados de uma sociologia, por fim,
positiva” (Comte, 1981 [1830]). Para Comte há três métodos de se filosofar que se excluem
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mutuamente: o teológico, o metafísico e o positivismo. O primeiro tenta explicar os fenômenos
por ação de agentes sobrenaturais, no segundo a razão adquire maior extensão mas persiste
uma parte especulativa exagerada e uma tendência à argumentação ao invés da observação
(Comte, 1980 [1884]). O positivismo, por sua vez, se dedica a “descobrir, com uso bem
combinado da razão e da observação, suas leis efetivas, ou seja, suas relações invariáveis de
sucessão e similaridades” (Comte, 1981 [1830]).

Definitivamente, com diversas expressões, as concepções positivistas se expressaram
em toda a América Latina. Essas contribuições, entre outras, foram realizadas por Jorge
Lagarrigue no Chile (1854-1894), Pereira Barreto no Brasil (1840-1923), Gabino Barrera (18181923) no México, Javier Prado e Ugarteche (1971-1921) e Mariano Cornélio (1866-1942) no
Peru. Porém, no interior do positivismo, esse pensamento não era unívoco. Por exemplo,
positivistas mexicanos, que também viam o indígena como elemento negativo, consideravam
que ao se misturarem com a “raça superior” se convertiam em um fator positivo, dando lugar
ao mestiço, que é um componente dinâmico da história do México (Zea, 1980). Além disso,
González Prada (1844-1918) afirmava que não haviam raças inferiores, mas raças que haviam
sido submetidas à escravidão e aquelas que haviam sido negada a humanidade e que não
deveriam ser exterminadas, mas incorporadas à nação mediante a educação, e acrescentava
que “a redenção teria que partir deles mesmos, nada se pode esperar de redentores estranhos
que somente se aproveitaram em benefício próprio” (Zea, 1980).
Por outro lado, países do Caribe como Cuba, Porto Rico e Santo Domingo ainda
permaneciam, nessa época, sob regime colonial europeu. No entanto, em Cuba, José Antônio
Caballero (1765-1835), Félix Varela (1788- 1853), José Antônio Saco (1797-1879) e José de la
Luz Caballero (1800-1862), e Eugenio Maria de Hoyos (1839-1903) em Porto Rico, estavam
elaborando nessa época propostas para se opor à opressão da colônia inspirados na
experiência de libertação de outros países do continente. Hoyos também se opusera mais
adiante aos antilhanos que acreditavam que a solução era anexação das suas terras ao novo
colonialismo dos Estados Unidos. Em Cuba, um herdeiro desta tradição foi Enrique José Varona
(1849-1933), quem defendia que primeiro haveria de se desvencilhar das cadeias mentais e
depois das políticas, pois considerava que a libertação dos povos hispanoamericanos foi uma
revolução política realizada por somente uma classe da população, a nova oligarquia que
substituira àquela imposta pela Espanha. Varona dizia que “nada muda nestes povos: a mão
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servil continua na servitude, na miséria, na abjeção. Os mesmos instrumentos de opressão
continuam oprimindo” (Zea, 1980). É importante mencionar estas palavras tão significativas de
Varona porque, justamente, foram as oligarquias vernáculas e seus exércitos que continuaram
as políticas iniciadas pelos conquistadores europeus.
Em síntese, até agora vemos como o racismo foi sendo construído por estigmatizar o
“outro” mediante a criação de estereótipos mitológicos ou outro tipo de invenções como os
chamados monstros morfológicos e culturais, e a exposição de homens “exóticos” em
zoológicos humanos. Essa criação de condição de “outro” desenvolvida pelos colonialistas
europeus os permitiu justificar a apropriação das riquezas e o genocídio dos povos originários
da América.
Desta forma, o positivismo, que teve um papel destacado contra as concepções
teológicas e metafísicas que haviam constituído um obstáculo para o desenvolvimento do
pensamento científico e do progresso, foi, paradoxalmente, o sustento teórico das ideias
racistas e xenofóbicas, que contribuíram para estigmatizar os povos nativos da América e
favorecer as políticas de discriminação que ainda persistem no nosso continente. Essa
discriminação baseou-se e baseia-se na suposta existência de raças e na superioridade de
umas sobre as outras, tanto biologicamente como em termos culturais. Para responder a essas
concepções, empregaremos a informação proporcionada pela genética de populações. Não
obstante, antes de começar a analisar esses temas, consideramos necessário conhecer e
discutir as diferentes definições do conceito de raça, a origem do termo e as classificações da
espécie humana baseados em traços morfológicos e genéticos.

Box 4. A sociedade segundo Spencer. Spencer tinha uma concepção extremamente biologicista
da sociedade. Considerava que o Estado não deveria intervir na sociedade e deveria deixá-la
livre à ação da seleção natural. Para Spencer o “progresso orgânico consiste no trânsito do
homogêneo ao heterogêneo, isto é, do simples ao complexo, mediante sucessivas
diferenciações”. Com essa definição, Spencer trata de demonstrar que “a lei do progresso
orgânico é a lei de todo o progresso, como as que se produzem na natureza, nas instituições
políticas, científicas, artísticas e em toda e qualquer manifestação humana” (Spencer, 1904).
Seguindo esse pensamento, Spencer chega à conclusão que entre os mamíferos, os marsupiais
seriam os que ocupam lugar inferior na escala da classe, enquanto que o mais elevado e
recente é o homem. Assinala que “é inegável que, desde o período em que a terra foi povoada,
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a heterogeneidade do organismo humano cresceu entre os grupos civilizados da espécie, assim
como também a heterogeneidade da própria humanidade, considerada como um todo, por
virtude da multiplicação das raças e a diferenciação destas entre si”. Afirma que há uma
diferença entre as raças no desenvolvimento relativo dos seus membros. Exemplifica
mencionando que os Papuas têm pernas extremamente curtas e os braços e o corpo bem
desenvolvidos, lembrando aos quatro-mãos, diferentemente dos europeus, que é muito visível
o maior alongamento e robustez das pernas, apresentando então uma maior heterogeneidade
entre essas extremidades e as superiores.Também assinalava as diferenças existentes entre o
desenvolvimento dos ossos do crânio e os da face entre o homem civilizado e o selvagem
(Spencer, 1904).

5. RAÇA. DEFINIÇÕES. CRÍTICAS
Os enunciados sobre o conceito de raça têm variado de acordo com as concepções
teóricas dos pesquisadores, com os paradigmas predominantes em cada época em que se
formularam e com traços morfológicos e/ou genéticos que foram empregados para sua
definição. Em geral, considerou-se que a raça é constituída por indivíduos que compartilham
determinados traços que diferem dos existentes em outros conjuntos humanos, que são
transmitidos de geração a geração e que se mantêm estáveis no tempo e no espaço. Para
cumprir esses requisitos era necessário admitir também a existência de cruzamentos
estritamente endogâmicos. Essas ideias correspondiam às concepções tipológicas que
predominaram durante grande parte do século XIX e XX, tanto na América Latina como na
Europa.
Mais recentemente, Luca & Francesco Cavalli Sforza (1999), seguindo o dicionário
etimológico de Cortelazzo & Zolli, definiram raça como “...um conjunto de indivíduos de uma
espécie animal ou vegetal que se diferenciam de outros grupos da mesma espécie em uma ou
mais características constantes e transmissíveis à descendência”. Dobzhansky (1955), a partir
da perspectiva genética, considerou raça como uma população que difere de todas as demais
na freqüência dos seus genes. Uma definição similar à de Dobzhansky é a proposta por Mayr
(1978), que as define como “Populações variáveis que diferem de outras análogas, da mesma
espécie, por seus valores médios e pela frequência de certos caracteres e genes”. Nesse
enunciado, o autor parece equiparar os conceitos de raça e população. Morner (1969) propôs
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que tal conceito deve ser reservado para designar a cada uma das grandes divisões da
humanidade, cujos membros compartilham certos traços fenotípicos e a frequência de
determinados genes. Porém, o autor tinha dúvidas sobre a possibilidade de se estabelecer
classificações raciais, devido ao fato de que a mestiçagem fez com que as distinções raciais
tivessem caráter vago.
Uma das primeiras críticas ao conceito de raça foi formulada por Darwin, que
considerava que era difícil encontrar características distintivas evidentes entre elas, já que
estas não são descontínuas. Darwin havia observado que certos autores divergiam sobre o
número de raças: Jacquinot & Kant (4), Blumenbach (5), Buffon (6), Hunter (7), Aggassiz (8),
Pikering (11), Boris Saint Vicent (15), Desmoulins (16), Morton (22), Crawfurd (60), Burke (63),
e a partir dessa observação concluiu que “essa diversidade de pareceres... demonstra que [as
raças] estão em gradação continua, sendo assim quase impossível distinguir entre elas os seus
caracteres distintivos bem determinados” (Darwin, 1939 [1871]). Além disso, acrescentava que
“Ainda que as raças humanas atuais difiram sob muitos aspectos, tais como a cor, os cabelos, a
forma do crânio, as proporções do corpo, etc., se considerar o conjunto da organização, se vê
que se parecem em alto grau por muitos aspectos” (Darwin, 1939 [1871]). Sustentava que
essas variações morfológicas poderiam ser explicadas em parte pela ação da seleção sexual e,
com relação à capacidade cognitiva, mencionava que “as raças diversas possuem forças
inventivas e mentais parecidas” (Darwin, 1939 [1871]).
Na atualidade, ou mais especificamente a partir dos anos 60 do século passado, aceitouse, em geral, que não há possibilidade de estabelecer categorias discretas na espécie humana,
porque tanto os traços físicos como genéticos encontram-se distribuídos em gradações
geográficas chamadas clinas. Quase todos os traços não covariam e são discordantes, o que
levou Livingstone (1962) a propor que “não há raças, mas somente clinas”. Por exemplo, se
seguirmos um critério tipológico e partirmos da base de que os grupos subsaarianos se
caracterizam por ter pêlos crespos e negros, lábios evertidos, pele negra, nariz achatado e
certo prognatismo, particulares marcadores genéticos, etc., vemos que, quando analisamos as
distintas populações que as compõem, nem todos esses caracteres variam em concordância.
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6. A ORIGEM DO TERMO RAÇA. CLASSIFICAÇÕES RACIAIS.
Com relação à origem do termo, discute-se se provém do latim generatio ou de ratio no
sentido de natureza, qualidade, casta ou qualidade da origem ou linhagem (Luca & Francesco
Cavalli Sforza, 1999). Na antiguidade grega, grupos humanos que possuíam cultura e religião
diferente eram designados empregando-se o termo “ethnos”, que significava “os gentios”, “os
pagãos”: (ta éthne). Ethnos vem do grego “etho”, que quer dizer: acostumar, e o particípio
“ethon”, que significa “segundo o costume”. Portanto, conclui-se que os diferentes “ethnos”
se diferenciavam por seus costumes. Além disso, utilizavam o termo “bárbaros” para se
referirem ao estrangeiro, sem considerar suas condições culturais, raciais ou religiosas (Larrain,
1993).
Os egípcios, os fenícios, os gregos e, posteriormente, os romanos observaram a
existência de variações fenotípicas entre os habitantes dos países do Mediterrâneo, Ásia e
África Subsaariana. Entretanto, não utilizaram a categoria de raça para caracterizá-los. Esse
conceito se encontra também ausente na tradição judaico-cristã, que empregava termos
“bárbaros” ou “infiéis” para referir-se a outros povos. Não se sabe com exatidão quando
começou a ser utilizado tal termo, alguns autores consideram que a origem da palavra data
provavelmente do século XV, enquanto outros sustentam que pode ser anterior a esta data.
Existem coincidências de que o conceito de raça acompanhou a expansão colonial europeia e
que Buffon o empregou pela primeira vez na literatura científica na França, no ano de 1749
(Malgesini & Gimenez, 2000). Porém, chama atenção que a categoria não havia sido
incorporada por Carl von Linneo (1707-1778) no seu Systema Naturae, que foi a primeira
classificação do mundo natural publicada no ano de 1735. Linneo dividiu o mundo natural em
três reinos: Reino Animal (Regnum animale), Reino Vegetal (Regnum vegetabile) e Reino
Mineral (Regnum lapideumen). No Reino Animal colocou os seres humanos junto com os
outros primatas. Na sua décima edição do ano de 1758 incorporou a nomenclatura binomial,
que consistia em definir as espécies com dois nomes, o primeiro designava o gênero e o
segundo a espécie, e no caso do homem empregou a palavra Homo para definir o gênero e
variedades para definir às variações fenotípicas observadas nos grupos humanos, mas não
introduziu o conceito de raça. Nesta classificação, Linneo considerou haver cinco variedades
humanas. A uma delas denominou Homo sapiens monstruosus, que compreendia as pessoas
afetadas por enfermidades congênitas. Para as outras, levou em conta a coloração da pele e a
distribuição geográfica das populações e as denominou: Homo europeus, Homo americanus,
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Homo asiaticus, Homo afer. Como conclusão, ainda em meados do século XVIII, a categoria
raça não formou parte do que foi a primeira classificação do mundo natural (Marks, 1997).
Mais tarde, tal categoria foi empregada na classificação racial elaborada pelo naturalista
Johann Frederick Blumenbach (1752-1840) em 1776, quem dividiu a humanidade em cinco
raças, segundo a coloração da pele: Caucasiana ou Branca, Mongólica ou Amarela, Etíope ou
Negra, Americana ou Vermelha e Malaia ou Parda. Como se pode observar, Blumenbach,
considerado o pai da antropologia biológica, enfatiza para essa sistematização as regiões
geográficas da origem das populações humanas.
É interessante notar que tanto na classificação de Linneo como na de Blumenbach, a
cultura teve uma influência importante na hora de estabelecer algumas das categorias
taxonômicas. Linneo definiu a classe mamífero por ser a lactância uma característica comum
compartilhada por todos os seus membros, mas a decisão de introduzir essa categoria foi
política, porque a ideia que Linneo defendia era que a função natural das mães é a
alimentação dos próprios filhos, e não serem enviados ao campo como faziam muitos ricos e
burgueses, para serem amamentados por nutrizes, fato que havia começado a ser criticado
nessa época e que, portanto, devia ser revertido (Marks, 1997). Por sua vez, a variedade
Caucasiana foi tomada por Blumenbach do Monte Cáucaso, especialmente a sua vertente Sul,
porque considerava que era a raça de homens mais bonita e com maior probabilidade de ser
as formas originais da humanidade (Gould, 1994). Mais adiante, o primeiro a utilizar medidas
craniométricas para elaboração da sua classificação racial foi Anders Retzius em 1840.
Posteriormente, esses estudos, baseados nestes critérios, continuaram a ser realizados até
meados do século XX.
No entanto, o número de raças estimadas variavam, segundo os autores, de 3 a 200 ou
mais. Essa variabilidade numérica indicava as dificuldades existentes para definí-las. Contudo,
pode-se argumentar que os caracteres empregados para determiná-las, ao serem de variação
contínua, não seriam adequados para mostrar eventuais segregações entre as populações.
Nas primeiras décadas do século XX começaram a se desenvolver pesquisas genéticosorológicas, que tiveram forte impacto nos estudos raciais. Os grupos sanguíneos haviam se
constituído numa ferramenta bastante útil para a sistematização racial, dado que permanecem
estáveis durante a vida dos seus portadores, são transmitidos segundo as leis mendelianas e
não se modificam pela ação de fatores ambientais, como os traços morfológicos, além de
possuírem uma distribuição diferencial entre as populações. Devido a isso, as variações
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observadas nos grupos humanos, tanto a nível regional como continental, poderiam ser
atribuídas a diferenças de caráter racial. A primeira classificação racial da espécie humana,
mediante a utilização de marcadores de grupos sanguíneos, foi feita pelo imunologista Boyd,
em 1950, seguindo, para sua elaboração, assim como outros pesquisadores, um critério
geográfico, dividindo a humanidade em 6 grupos raciais continentais: 1) grupo europeu
primitivo (hipotético), 2) grupo europeu (caucasóide), 3) grupo africano (negróide), 4) grupo
asiático (mongolóide), 5) grupo ameríndio e 6) grupo australóide (Boyd, 1952). Porém, com a
utilização desses marcadores genético-sorológicos e, posteriormente, com os provenientes da
biologia molecular, introduzidos em meados da década de 1980, tampouco foi possível
delimitar as populações humanas em entidades particulares. Por conseguinte, o grau de
incerteza que haviam alcançado as sistematizações raciais com base em traços morfológicos
continuou existindo até a atualidade, apesar da incorporação de modernas ferramentas
técnico-metodológicas.
Esses resultados são indicativos de que o problema não é de natureza técnicometodológica, mas técnico-conceitual, porque o que se tenta discriminar, as raças humanas,
não é exequível por não terem estas uma existência biológica real.

7. RAÇAS OU POPULAÇÕES HUMANAS
Se admitirmos que as raças humanas não têm existência biológica real, mas que são
construções sociais determinadas historicamente, que termo deveríamos utilizar para
substituí-lo? De acordo com Marks (1997), consideramos que o conceito de raça é um
problema conceitual não semântico, entendendo que não se pode resolver essa questão
substituindo o conceito pelo de “região étnica” como figurava na legenda da capa de “História
e Geografia dos Genes Humanos”, do Projeto Genoma Humano. Etnia é um termo de origem
cultural e uma etnia pode ser constituída por pessoas originárias da mesma ou de distintas
regiões geográficas e, também, por indivíduos pertencentes a um grupo étnico determinado,
que aderem a outro voluntariamente, como acontece em países que receberam um número
importante de imigrantes como, por exemplo, a Argentina, Brasil e Estados Unidos, entre
outros. Estes grupos humanos formam populações mais ou menos endogâmicas ou
exogâmicas e podem apresentar características particulares que as diferenciam de outras,
conforme pautas culturais e a história demográfica das mesmas.
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Com base nesses critérios, o conceito de população seria mais adequado para substituir
o de raça, porque nessas populações operam fatores microevolutivos como as mutações, a
seleção natural, a deriva genética e o fluxo gênico, que originam mudanças direcionais ou
aleatórias, dependendo da estrutura demográfica-genética das mesmas. As variações
observadas não se devem a diferenças raciais, mas são consequências da ação desses fatores,
que modificam, tanto no tempo como no espaço, a composição genética dos grupos humanos.
Na atualidade, os antropólogos biológicos em geral aceitam que a espécie humana se encontra
organizada em populações locais, que essas entidades reais constituem as unidades
operacionais de estudo, que não são estáticas porque variam espacial e temporalmente, que
entre elas existem relações de parentesco suscetíveis de serem estimadas e que a evolução se
produz por seleção, deriva genética e migração (Carnese et al. 1991-1992).

8. O QUE NOS DIZEM OS ESTUDOS GENÉTICO-POPULACIONAIS SOBRE AS
RAÇAS HUMANAS
Os primeiros estudos genético-populacionais basearam-se na determinação dos grupos
sanguíneos, enzimas eritrocitárias e séricas e sua distribuição em distintas populações do
mundo. A partir dessa informação, Lewontin (1984) analisou a diversidade genética total da
espécie humana e comprovou que 85% corresponde a variação entre indivíduos no interior de
uma nação ou tribo e que o resto da variação se reparte uniformemente nas que existem entre
nações dentro de uma mesma raça e na que se dá entre raças principais. Esse trabalho foi um
marco na história de genética de populações porque demonstrou que a variabilidade genética
interpopulacional explicava a maior parte da variação genética da espécie e, portanto,
questionava a possibilidade de dividir a humanidade em entidades discretas (Tabela 1).
Mais adiante, com a contribuição da biologia molecular, por meio da análise de
marcadores genéticos uni e biparentais, chegou-se a obter resultados similares aos obtidos
com marcadores sorológicos (ver Barbujani, 2005). Além disso, o conhecimento do genoma
humano permitiu demonstrar que nossa espécie humana compartilha 99,9% do genoma.
Portanto, as nossas diferenças são de 0,1%. Mas, 86-90% deste 0,1% é a diversidade genética
que existe entre os membros da mesma população, enquanto que 10 a 14% restante é a
diferença que se dá entre populações que habitam um mesmo continente (4%) ou em
diferentes continentes (10%). Logo, a divergência que os grupos humanos apresentam a nível
intercontinental é de 10% deste 0,1%, ou seja, 0,01%. Se admitirmos que existem 2,5 bilhões
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de sítios nucleotídicos, as diferenças implicam somente 250.000 desses sítios (Barbujani,
2005).

TABELA 1. Proporção da diversidade genética existente no seio de populações e raças e a diversidade entre as
mesmas.
Proporção
Dentro das
Em raças entre
Entre raças
populações
populações
Hp
0,893
0,051
0,056
Ag
0,834
-Lp
0,939
-Xm
0,997
-Ap
0,927
0,062
0,011
6PGD
0,875
0,058
0,067
PGM
0,942
0,033
0,025
Ak
0,848
0,021
0,131
Kidd
0,741
0,211
0,048
Duffy
0,636
0,105
0,259
Lewis
0,966
0,032
0,002
Kell
0,901
0,073
0,026
Lutheran
0,694
0,214
0,092
P
0,949
0,029
0,022
MNS
0,911
0,041
0,048
Rh
0,674
0,073
0,253
ABO
0,907
0,063
0,030
Média
0,854
0,083
0,063
Fonte: Lewontin R. (1984) La diversidad humana. Barcelona. Prensa Científica.
Gene

Dentro da
espécie
0,994
0,994
0,639
0,869
0,989
0,327
0,758
0,184
0,977
0,938
0,994
0,189
0,153
1,000
1,746
1,900
1,241

Caberia perguntar: Por que as diferenças genéticas entre as populações humanas não
são suficientes para poder detectar descontinuidades significativas entre elas? A resposta a
essa pergunta merece alguns comentários. De uma parte, nossa espécie Homo sapiens
descende de uma população que migrou da África há aproximadamente 70.000-60.000 anos,
tempo escasso para que a humanidade se diferencie em entidades discretas, raciais. Por outra
parte, uma das características principais que a distingue é sua grande capacidade migratória,
que facilitou o fluxo gênico entre as distintas populações que a compõem. Seguramente, é por
essas razões que compartilhamos a quase totalidade dos nossos polimorfismos genéticos.

9. POR QUE, MESMO SENDO QUESTIONADO O CONCEITO DE RAÇA, ESTE
CONTINUA SENDO UTILIZADO EM ALGUMAS PESQUISAS CIENTÍFICAS?
Tanto o conceito de raça como de etnicidade seguem sendo empregados em diversas
disciplinas científicas como, por exemplo, na antropologia médica, antropologia forense e
outras ciências da saúde. Em um trabalho recente, Gravlee & Sweet (2008) analisaram, entre
83

os anos de 1977-2002, a porcentagem de artigos que usam os conceitos de raça e etnia nas
disciplinas biomédicas, tanto nos Estados Unidos quanto em outras regiões do mundo. Nos
EUA, o emprego conjunto de raça e etnia, de somente etnia e de somente raça foi observado
em 19,1%, 19,1% e 7,6% respectivamente, enquanto que em outras regiões esses valores na
mesma ordem foram 4%, 18,5% e 2,8%. Mesmo assim, esses autores comentam que em 74%
dos artigos publicados na revista American Journal of Epidemiology (período 1996-1999), se
empregaram os termos raça e etnia.
Alguns autores, como González Burchard et al. (2003) e Rich et al. (2007) consideram
que em epidemiologia e em investigações clínicas a utilização das categorias de raça e etnia é
útil para gerar e explorar hipóteses sobre fatores de risco genéticos e ambientais. Baseiam-se
na existência de diferenças genéticas entre as populações a nível continental, que validam os
estudos epidemiológicos e a busca de genes “raça-específicos”. Nestes estudos, é usada
geralmente a classificação do Censo Norte-americano do ano 2000, que inclui cinco grupos:
afroamericanos, brancos, asiáticos, nativos do Havaí ou de outras ilhas do Pacífico e nativos
americanos ou do Alasca.
Contrariamente, para Cooper et al. (2003) essas apreciações são controversas, porque a
classificação de pessoas em concordância com grupos continentais depende do efeito
cumulativo de diferenças menores na frequência de alelos comuns e em parte pelo efeito de
alelos específicos de populações. Em nenhum desses casos tais diferenças têm relevância para
traços que são importantes para a saúde. É pouco provável que os alelos de microssatélites
específicos de populações sejam funcionais, eles simplesmente ajudam a verificar a origem
geográfica das ancestralidades das pessoas. Além disso, os geneticistas de populações
demonstraram que a maior quantidade de variação genética é expressa dentro (90-95%) e não
entre populações continentais (ver acima). Por isso, a variação é continua e discordante com a
raça, a variação a nível continental é muito limitada e não há evidência que a unidade de
interesse para a genética médica se corresponda com a raça.
Não discutiremos nesta seção estas questões porque mereceriam um novo capítulo, só
queremos assinalar que, em geral, em tais investigações se emprega a coloração da pele para
caracterizar as raças humanas, sabendo que é um caráter adaptativo, de variação contínua e
um pobre preditor de ancestralidade.
Em relação a essa temática nos parece interessante comentar os resultados obtidos em
duas pesquisas, uma realizada numa escola secundária no Rio de Janeiro, Brasil, e a outra em
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populações de diferentes regiões da Argentina. A pesquisa no Brasil foi executada por uma
equipe interdisciplinar de antropólogos, sociólogos e geneticistas e teve como objetivo avaliar
até que ponto a percepção e compreensão da variação genética humana influem na
construção cultural e política da identidade baseada na raça e na cor da pele. Para o
desenvolvimento deste estudo, os pesquisadores propuseram aos estudantes que se auto
classificassem de acordo com a cor/raça mediante uma estimativa percentual de suas
ancestralidades: europeia, africana e indígena. Em seguida, foram hetero-classificados
mediante fotografias. Posteriormente, foi contrastado tanto a autopercepção como a heteroclassificação com a ancestralidade genômica, determinada mediante a análise de 40
polimorfismos bialélicos (INDELS). Os resultados da ancestralidade genômica foram muito
diferentes da autopercepção e hetero-classificação. Assim, por exemplo, os valores médios dos
estudantes que se auto-classificaram como brancos foi estimado que teriam 61,8% de
ascendência europeia, 17,1% africana e 21% ameríndia. Esses dados coincidiram, em geral,
com os obtidos a partir da hetero-classificação, mas diferiram marcadamente com os da
ancestralidade genômica: 88,7%, 7,2% e 4,1%, respectivamente. Discordâncias similares foram
observadas entre auto-hetero-classificação a respeito das nossas ancestralidades genômicas
em outros casos, quando os estudantes se autoclassificavam como pardos ou negros (Ventura
Santos et al., 2009). Essa pesquisa demonstra a baixa correspondência entre cor/raça e
ancestralidade genômica e nos indica que a coloração da pele é um preditor pobre para
determinação das diferentes ancestralidades.
Diferentemente do trabalho realizado no Brasil, na Argentina o estudo foi realizado em
amostras populacionais de quatro regiões do país: noroeste, nordeste, centro e sul. Foram
genotipados 99 marcadores genéticos informativos de ancestralidade. Mediante questionários
genealógicos, avaliou-se a origem geográfica dos ancestrais dos indivíduos que participaram do
estudo. Pode-se comprovar que mais de 90% das pessoas apresentaram duas ou três
ancestralidades, entre elas africana, apesar dessa amostra não conter fenótipos subsaarianos
identificáveis pela coloração da pele (Avena et al., 2012).
Estes estudos e ainda outros que estão se desenvolvendo em diferentes regiões do
mundo, demonstram a presença de um elevado grau de mestiçagem em grupos humanos.
Esse processo se dá desde os primórdios da humanidade e é um dos fatores microevolutivos
que conspira contra as tentativas de dividir a nossa espécie em raças humanas.
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Concluindo, acreditamos, em consonância com outros autores, que as raças humanas
não existem como realidade biológica, mas são construções sociais historicamente
determinadas. Porém, a raça como valor simbólico está presente no imaginário social e as
diferenças fenotípicas, culturais e de classes sociais, a que se atribuem certa carga valorativa,
dão lugar à geração de argumentos falaciosos para justificar a discriminação racial.
Em sociedades latino-americanas atuais a ideologia racista persiste adotando distintas
expressões

desqualificadoras,

particularmente

sobre

os

povos

originários

e

de

afrodescendentes. Ainda que, segundo Van Dijk (2011), o racismo se manifeste de maneira
diferente da Europa, é importado desse continente pelos colonizadores e imigrantes europeus,
reproduzido por várias gerações de seus descendentes e posteriormente, também, pelos
mestiços. Esse racismo é, em princípio, anti-indígena, anti-africano e classista, porque está
dirigido para a classe mais pobre. Para Reding (2007) essa concepção subsiste porque o
sistema de castas permanece no imaginário das sociedades e a ideologia racista é inseparável
do discurso classista. A autora assinala que desde o início da Colônia, as características físicas
das pessoas são forçosa e inevitavelmente ligadas a determinados estratos sociais. Essa
ideologia influiu nas camadas sociais, nos estratos populares e vem permeando também
grande parte das instituições educativas. Em um livro recente, Van Dijk (2007) relata, junto
com outros colaboradores, como em distintos países do nosso continente os meios
audiovisuais, incluindo o cinema, a imprensa escrita, os livros didáticos, etc., têm contribuído
para manter esse discurso racista.
Atualmente, têm surgido organismos governamentais em quase todos os países da
América latina que condenam o racismo, assim como também organizações de povos
originários e de afrodescendentes, que lutam contra essa ideologia e estão conseguindo
reconhecimento de setores importantes da sociedade. No entanto, acreditamos que a
erradicação das concepções racistas requer mudanças substanciais no sistema educacional em
todos os níveis educativos, desde a escola primária até as Universidades, incorporando nos
planos de estudo o tratamento dessa temática.
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1. A ORIGEM DA GENÉTICA E DA TEORIA DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA
A história da genética começa efetivamente no final do século XIX com os trabalhos de
Mendel. Porém, foi no século XX que a história da Genética se desenvolveu. Esta história pode
ser dividida em três fases principais: 1. Princípios da herança; 2. Conhecimento das bases
moleculares da herança; 3. A genômica e suas derivações. Com o início do século XXI, o avanço
no conhecimento na área da genética continua, sendo que cada vez mais rapidamente.
Nesse capítulo vamos abordar, de maneira sucinta, os principais conceitos da genética
com o objetivo de fornecer ao futuro antropólogo as bases do conhecimento e da linguagem
dessa disciplina científica. A genética está absolutamente inserida em todos os campos do
conhecimento, principalmente na antropologia biológica, biologia, medicina, odontologia,
farmácia, dentre outras; assim como tem contribuído para o conhecimento em outras áreas,
como a paleontología, arqueologia e medicina forense.

a. PRINCÍPIOS DA HEREDITARIEDADE E DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA
Johannes Mendel (20/07/1822 – 06/01/1884) nasceu no antigo Império AustroHúngaro, onde hoje situa-se a República Tcheca. Aos 25 anos, após ser ordenado sacerdote,
adotou o nome Gregor Mendel. Em 1857, Mendel iniciou suas pesquisas com ervilhas e feijão.
Como resultado dessa pesquisa, apresentou em 1865 seu trabalho sobre hibridação de plantas
na Sociedade dos Naturalistas de Brno e em 1866 publicou seu trabalho causando pouco
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impacto na comunidade científica (para ler o trabalho completo de Mendel, original em
alemão e tradução em inglês, visite a página http://www.mendelweb.org/MWpaptoc.html/).
Paralelamente, Charles Robert Darwin (12/02/1809 – 19/04/1882) escreveu e publicou
“A Origem das Espécies” (1859), obra que provocou, e segue provocando, forte impacto sobre
a comunidade acadêmica e em toda a sociedade. Mendel tomou conhecimento da obra de
Darwin, mas não se sabe, porém, se Darwin chegou a ler o estudo original de Mendel.
A teoria da hibridação – a ideia de que o cruzamento entre híbridos de espécies
diferentes poderia dar origem a novas espécies – era um dos temas de controvérsia no século
XIX. No século anterior, Carolus Linnaeus, apesar de fixista, começou a defendeu em seus
últimos trabalhos que as plantas poderiam hibridar e dar origem a novas espécies. Mendel
estava totalmente imerso neste debate e seus experimentos com as ervilhas visavam a
investigação da hibridação em espécies de plantas. Porém, sua pesquisa teve como
consequência a fundação de uma nova área do conhecimento: a genética.

b. O TRABALHO DE MENDEL
O trabalho de Mendel foi considerado por muito tempo um exemplo bem sucedido da
aplicação do método de pesquisa Aristotélico tradicional (método indutivo-dedutivo). Porém,
seus experimentos foram profundamente baseados em estudos anteriores de hibridação de
plantas e é possível que Mendel já tivesse, antes mesmo de concluir seus experimentos, toda
ou quase toda sua teoria já pronta.
A seleção das ervilhas comestíveis (Pisum sativum) como objeto de pesquisa foi
essencial para o sucesso de seus experimentos. Essa escolha não foi acidental, mas sim
planejado com critério científico e lógico, o que demonstra que a obra de Mendel é um
exemplo bem sucedido da aplicação do método cientifico baseado em hipóteses, como
atualmente se utiliza na maioria dos trabalhos científicos. A escolha da ervilha Pisum sativum
foi baseada nos seguintes fatores: disponibilidade de sementes, cultura barata e que ocupa
pouco espaço físico, tempo de geração curto e produção de farta descendência. Ainda, apesar
das ervilhas serem autógamas, o cruzamento direcionado pode ser feito por qualquer pessoa,
processo conhecido como polinização cruzada.
Além disso, o sucesso do trabalho de Mendel decorre dos seguintes fatores: 1. Análise
de uma ou duas características de cada vez; 2. Planejamento e controle dos experimentos; 3.
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Os resultados obtidos foram anotados e analisados matematicamente; 4. A escolha do
material de pesquisa foi adequado ao estudo do problema pois (i) as plantas apresentam
características distintas e facilmente distinguíveis e se cruzam entre si; (b) os híbridos
resultantes são igualmente férteis; (c) há facilidade em se obter proteção de polinização
indesejada; 5. as previsões puderam ser testadas em novas séries de experimentos.
Mendel selecionou sete características ou traços para serem analisados (Figura 1),
sendo que cada um desses traços apresenta duas possibilidades de expressão fenotípica.

Figura 1. Características selecionadas por Mendel para seus experimentos (A) cor da pétala branca ou púrpura; (B)
cor da semente; (C) semente madura lisa ou rugosa; (D) vagens infladas ou sulcadas; (e) vagens maduras amarelas
ou verdes; (F) hastes: longas (160 cm) ou curtas (40 cm); (G) Posição das flores axiais ou terminais (Ilustração:
Marcos A. Santos-Silva).
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i. O PRIMEIRO EXPERIMENTO DE MENDEL
Antes de iniciar seus experimentos, Mendel cultivou as plantas parentais (P1) por dois
anos para garantir que eram linhagens puras. Na sequência, realizou os cruzamentos monohíbridos, em que apenas uma característica foi avaliada por vez. A pergunta inicial de Mendel
era: quando ervilhas com duas características diferentes para um mesmo traço são cruzadas,
como será a distribuição dessa característica na descendência? As seguintes possibilidades
foram consideradas: i. prole exibe uma das características; ii. exibe as duas características; ou
iii. exibe um traço intermediário. Buscando responder a essa questão, Mendel realizou o
experimento ilustrado na Figura 2.
Mendel observou que o sexo da planta parental (P1) não tem interferência na prole
gerada. Além disso, Mendel observou que a prole do cruzamento de plantas de linhagem pura
com flores brancas com plantas de linhagem pura com flores púrpuras – a geração F1 (primeira
geração filial) – apresentava 100% dos descendentes com flores de cor púrpura. Na segunda
fase do experimento, Mendel permitiu que as flores F1 se autopolinizassem, coletou as
sementes e as plantou. A descendência obtida da autofecundação entre as plantas F1 deu
origem à geração F2 (segunda geração filial), que produziu flores tanto púrpuras como brancas
(Figura 2). Desta forma, Mendel analisou a F2 contando quantas plantas com flores de cada cor
foram obtidas, observando uma proporção de 3:1. Isto foi considerado o início da genética.
Como pode ser observado na Figura 2, um indivíduo heterozigoto, aqui representado
por “Aa”, produz dois tipos de gametas, gametas com o alelo “A” e gametas com o alelo “a”,
ambos na mesma proporção. Desta forma, a proporção de zigotos e futuras plantas produzidas
com o alelo “A” em homozigose é de ½ x ½, ou, ¼ ou 25%. Assim, a proporção de homozigotos
“aa” também é de 25%. Por outro lado, a proporção de heterozigotos é de ½ x ½, ou seja, ¼
para “Aa” e ½ x ½, ou, ¼ para “aA”. Como não existe diferença entre “Aa” e “aA” podemos
somar as proporções e obteremos ¼ + ¼, ou seja, ½ ou 50%. Desta forma, nos referimos aos
genótipos como sendo os alelos nos genomas dos indivíduos.
A proporção dos fenótipos (a expressão dos genótipos mais o ambiente) neste caso
em que existe dominância completa, é diferente da proporção dos genótipos. Temos então
que o fenótipo dos indivíduos “AA” e dos “Aa” são o mesmo e as proporções são somadas. No
caso ilustrado na Figura 2, a proporção de ervilhas com flor púrpura é de ½ + ¼ = ¾ = 75%,
enquanto que a proporção de plantas com flores brancas é de 25%.
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Figura 2. Primeiro experimento de Mendel: cruzamento de plantas de linhagem pura com flores de cores
diferentes, os cruzamentos mono-híbridos. (A) O produto do cruzamento F1 foi composto unicamente de plantas
com flores púrpuras. As plantas F1 foram cruzadas entre si e obteve-se as plantas da geração F2 com flores
púrpuras e brancas na proporção 3:1. O doador de pólen não tem relação com o resultado dos cruzamentos; (B)
Quadrado de Punnet mostrando os cruzamentos com a utilização de simbologia proposta por Mendel (Ilustrações:
Marcos A. Santos-Silva).

Mendel concluiu com seu primeiro experimento que, como dizemos em linguagem
atual: 1. os determinantes hereditários, hoje em dia conhecidos como genes, são de natureza
particulada, pois não foi observada mistura de fenótipos; 2. cada planta apresenta dois alelos
para cada gene, considerando que as ervilhas são diplóides. A partir de seus resultados
numéricos, Mendel propôs que as plantas apresentam dois componentes para cada
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característica e que esses componentes se segregam igualmente na formação do pólen e do
óvulo.
Após os trabalhos de Thomas Hunt Morgan com Drosophila melanogaster que, dentre
outras contribuições, propôs que os genes estão nos cromossomos, a primeira interpretação
para esse experimento é que o gene relacionado com a cor da flor, seja branca ou púrpura,
não está localizado nos cromossomos sexuais da ervilha e sim nos autossômicos.
Portanto, os experimentos de Mendel sugeriram que os alelos de um dado locus gênico
se segregam durante a meiose e, por fim, cada célula sexual recebe um só membro de cada
par de alelos. Também levaram à conclusão de que a união dos gametas provenientes de cada
genitor na formação do zigoto é aleatória.
ii. ALELOS: DOMINANTES E RECESSIVOS
Mendel propôs os termos dominante e recessivo para explicar o fato do fenótipo para a
flor branca não se expressar na geração F1, porém, não explicou o mecanismo associado com
essa falta de expressão. Hoje sabemos que geralmente o fenótipo recessivo representa
ausência de expressão fenotípica em decorrência de perda de função do gene em algum
estágio de expressão, seja na transcrição, em eventos pré-transcricionais, na tradução ou em
eventos pós-traducionais. Já o termo “dominante” refere-se ao fenótipo expresso mesmo na
presença de uma cópia do gene com uma mutação (Figura 3). É importante ressaltar que tanto
o termo dominante como recessivo são característica do fenótipo e não do gene.
As formas alternativas que encontramos para um dado gene ou região genética em uma
dada espécie são denominadas alelos daquele lócus específico (Figura 3). O número de alelos,
que são as formas alternativas de um dado gene ou região genômica, varia muito e depende
de uma série de fatores, como a posição no genoma e composição em termos de pares de
bases, dentre outras características.
A palavra mutação é utilizada tanto para o mecanismo de geração de variabilidade como
ao produto desse mecanismo, conhecido como alelos. Portanto, as mutações produzem alelos.
Neste capítulo, não trataremos dos mecanismos que geram a variabilidade, mas da
variabilidade em si e das consequências na expressão dessas alterações no genoma. Os tipos
de mutação serão apresentados posteriormente mais adiante.
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A.

B.
Figura 3. (A) O locus gênico é o local do genoma e do cromossomo onde encontra-se uma dada informação. Versões
alternativas dessa sequência são os alelos desse gene. Portanto, os alelos de um gene são versões alternativas
desse gene em particular, que se localiza em um dado lócus gênico; (B) Relação de dominância e recessividade
entre os alelos de um gene.

c. CRUZAMENTOS DI-HÍBRIDOS DE MENDEL
Na segunda fase dos experimentos, Mendel realizou os cruzamentos di-híbridos, onde
foram avaliadas duas características de cada vez e concluiu que os resultados são uma
combinação dos resultados obtidos para cada uma das características. Dessa forma, Mendel
concluiu que o resultado observado para uma característica não afeta o resultado para outra
característica. Em linguagem atual, a segregação de um alelo em um dado lócus gênico não
interfere na segregação de outro alelo de um dado lócus gênico.
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Com isso, Mendel descreveu a herança monogênica com o padrão de herança que hoje
denominamos mendeliano. Mendel descreveu que as características fenotípicas analisadas e a
sua variação são atribuídas a apenas um gene e seus alelos, sem interação com outros genes
modificadores e/ou o meio ambiente. E ainda, que a hereditariedade de uma dada
característica segue um padrão consistente com o esperado pelas proporções descritas pelo
próprio Mendel.

d. A DESCOBERTA DOS TRABALHOS DE MENDEL E O INÍCIO DA GENÉTICA COMO CIÊNCIA
O trabalho de Mendel ficou na obscuridade até 1900, quando Hugo de Vries (Holanda),
Carl Correns (Alemanha) e Eric von Tschermak Seysenegg (Áustria) publicaram trabalhos
independentes no Proceedings of the German Botanical Society chegando aos mesmos
resultados que Mendel. Mas, foi devido aos esforços de William Bateson que a genética
chegou, primeiramente na comunidade científica e logo depois na sociedade da época. Em
1906, Bateson apresentou durante o Third International Conference on Plant Hybridization a
proposta de um novo ramo da fisiologia, denominado “genética”, conceito proveniente do
grego, gerar. Entretanto, o termo “genética” somente passou a ser efetivamente utilizado após
a introdução do conceito de “gene”, em 1909, por Wilhelm Johannsen, quem sugeriu o termo
para substituir os “fatores hereditários” propostos por Mendel.
Inúmeras pesquisas começaram a ser realizadas visando, inicialmente, verificar se as leis
de Mendel eram universais. Mendel, por exemplo, não observou a ligação gênica, ou seja,
quando dois ou mais genes estão fisicamente próximos no genoma e segregam em conjunto
ou em proporção bem diferente do esperado, aleatoriamente. A ligação gênica foi
primeiramente observada por William Bateson, Edith Rebecca Saunders e Reginald Punnett,
em 1904. Eles observaram que alguns experimentos apresentavam resultados que fugiam do
esperado pelo proposto por Mendel e propuseram que essas características estavam sendo
herdadas de forma dependente.
Em 1911, Morgan demonstrou que os genes estão nos cromossomos. Alfred Henry
Sturtevant, um estudante de Morgan na época, propôs que a porcentagem de recombinação
(crossing-over) está diretamente relacionada com a distância entre os genes. Esse
conhecimento levou ao desenvolvimento de uma metodologia para mapeamento gênico, isto
é, encontrar a posição dos genes nos cromossomos.
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Com a tentativa de repetir dos experimentos, os pesquisadores observaram
modificações no que veio a ser chamado de “Leis de Mendel” ou Princípios Mendelianos.
Dentre estas modificações estão as interações gênicas, como a epistasia, que é a interação de
genes na expressão de uma mesma característica, observada inicialmente por Bateson e
colaboradores.

e. O DESCOBRIMENTO DOS ÁCIDOS NUCLÉICOS E DOS CROMOSSOMOS
Paralelamente a essa história, ocorriam duas outras que se entrelaçariam: a descoberta
dos ácidos nucléicos e dos cromossomos. Em 1869, Johann Friedrich Miescher descreveu a
nucleína, substância encontrada no núcleo celular, que foi posteriormente denominada ácido
nucléico por Richard Altmann em 1889 (Dahm, 2008).

Já Walther Flemming, o pai da

citogenética, descreveu a cromatina; entretanto, o termo “cromossomo” foi introduzido por
Heinrich Waldeyer (O’Connor & Miko, 2008) em 1888.
Aparentemente, Flemming não tomou conhecimento dos trabalhos de Mendel e não fez
a conexão entre os cromossomos e os mecanismos de herança. Portanto, este vínculo foi
proposto por Theodor Boveri e Walter Sutton, de forma independente. O trabalho de Boveri
forneceu os primeiros conhecimentos a respeito da meiose, enquanto que Sutton descreveu a
individualidade dos cromossomos, a presença do cromossomo sexual, além dos passos da
meiose (O’Connor & Miko, 2008). Vale a pena ressaltar que foi Flemming quem descreveu a
mitose.
O artigo que Sutton publicou em 1902 termina com a seguinte frase histórica e que deu
início à Teoria Cromossômica da Herança:
“Finalmente, eu gostaria de chamar atenção sobre a possibilidade de que a associação
dos cromossomos paternos e maternos em pares e a subsequente separação durante a
divisão celular deva constituir a base física da lei da hereditariedade de Mendel”
(Traduzido pelas autoras).
Sutton fez ainda uma contribuição adicional de absoluta relevância: descreveu que o
pareamento dos cromossomos homólogos no eixo da célula ocorre ao acaso. Isso é, Sutton
(1903) descreveu a segregação independente com base no comportamento dos cromossomos
na meiose. O pareamento dos cromossomos homólogos é a garantia biológica de que os
gametas terão metade do material genético encontrado nas células somáticas.
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f. MEIOSE: COMBINAÇÃO E RECOMBINAÇÃO DA INFORMAÇÃO GENÉTICA
A meiose é a divisão celular responsável pela produção dos gametas. É durante a meiose
que a maior parte da variabilidade genética é gerada mediante a combinação (segregação
independente), recombinação (crossing-over) e mutação. A Figura 4A mostra um esquema da
meiose enfatizando a relação entre esse tipo de divisão celular e a segregação independente
descrita por Mendel.
A divisão celular se inicia com a duplicação do cromossomo a partir da duplicação do
material genético, o DNA (como será discutido mais adiante), durante a fase S do ciclo celular.
Cada cromossomo é composto por uma única molécula de DNA associada a proteínas de duas
categorias principais: histônicas e não histônicas. No final da duplicação, as duas moléculas de
DNA permanecem conectadas pela região centromérica do cromossomo. Ou seja, a célula
continua com 2n cromossomos, porém com 4 vezes a quantidade de DNA. Por exemplo, os
humanos apresentam 23 pares de cromossomos: 2n = 46, e nesse momento do ciclo celular
têm 92 moléculas de DNA.
Depois da duplicação do DNA, os pares de cromossomos homólogos se pareiam e se
ligam pelo complexo sinaptonêmico, que é um complexo protéico. Durante essa ligação ocorre
a recombinação (crossing-over), que é a troca de segmentos de DNA entre cromátides (Figura
4B). Ao final do processo de recombinação, os cromossomos homólogos permanecem unidos
pelos quiasmas, que ficam localizados nos locais onde ocorreram as recombinações.
Os cromossomos homólogos mantidos ligados pelos quiasmas se posicionam no eixo
equatorial da célula na metáfase I meiótica. Na anáfase I meiótica, os cromossomo homólogos
se separam, segregam-se, migrando para as células filhas com o auxílio das fibras do fuso.
Nesse momento ocorre o processo de combinação aleatória, que Mendel descreveu
matematicamente durante seus experimentos como a segregação independente. Ao final
desse processo, cada célula apresenta n = 23 cromossomos, sendo 46 moléculas de DNA
considerando que cada cromossomo encontra-se duplicado.
Na segunda fase da meiose, os 23 cromossomos se posicionam novamente no eixo
equatorial da célula (metáfase II) e as fibras do fuso levam a separação das cromátides irmãs.
Ao final do processo, o produto será quatro células haplóides. Portanto, em humanos teremos
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quatro células, cada uma com 23 cromossomos e 23 moléculas de DNA. Nas mulheres, três
dessas células não viáveis e são denominadas corpúsculos polares.
O número de diferentes gametas que podem ser gerados é diretamente dependente do
numero de cromossomos que a espécie porta. Na meiose, a combinação de cromossomos
maternos e paternos que é recebida por um gameta na anáfase I ocorre ao acaso. Portanto, o
número de combinações possíveis em um óvulo ou espermatozóide em humanos é de: 223 =
8.388.608. Vale a pena ressaltar que esse número de possíveis combinações é baseado
unicamente no processo de segregação independente (Figura 4). Quando adicionamos a esse
número a variabilidade gerada pela recombinação (crossing-over) e mutação, o número de
diferentes gametas formados é extremamente grande. Dessa forma, a probabilidade de que
gametas gerados em diferentes meioses sejam idênticos é tão pequena que consideramos
improvável.

A.
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B.
Figura 4. (A) Esquema da meiose mostrando dois pares de cromossomos autossômicos sofrendo segregação
independente; (B) Crossing-over (recombinação gênica) e a geração de variabilidade genética.

2.

BUSCA

DO

ENTENDIMENTO

DAS

BASES

MOLECULARES

DA

HEREDITARIEDADE

a. ÁCIDOS NUCLÉICOS E CROMOSSOMOS
A correlação entre ácidos nucléicos e hereditariedade foi proposta em 1928, com a
publicação de Frederick Griffith sobre diferentes sorotipos de pneumococo e a pneumonia em
camundongos. Muitos pesquisadores consideram a publicação do artigo escrito por Oswald
Avery, Colin MacLeod e Maclyn McCarty, em 1944, como a inauguração da fase molecular da
Genética (Lederberg, 1994). Esses mesmo autores trabalharam com pneumococos e a principal
conclusão de seus experimentos foi que a molécula diretamente relacionada com o princípio
transformante é o DNA. Entretanto, a maior parte da comunidade científica somente começou
a considerar essa correlação após os experimentos de Alfred Hershey & Martha Chase,
realizados em 1952.
Hershey e Chase realizaram experimentos com bacteriófagos (também conhecidos
como fagos) e E. coli. Eles marcaram os bacteriófagos com fósforo radioativo 32 e
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acompanharam a infecção das bactérias. Observaram que o elemento radioativo estava
presente unicamente nas bactérias, mas não no fago. Em um segundo experimento marcaram
os bacteriófagos com enxofre-35 e observaram que esse elemento estava presente no fago e
não entrava na bactéria. Dessa forma, confirmaram que o ácido nucléico, no caso o DNA, é o
material genético do fago, pois o fósforo somente se incorporou no ácido nucléico, enquanto
que o enxofre só foi encontrado na proteína. Posteriormente foi descrito que determinados
vírus tem o RNA como material genético.
Um ano após do trabalho de Hershey e Chase, James Watson & Francis Crick (1953)
descreveram um modelo de estrutura para a molécula de DNA (Figura 5A) junto com a
proposta de autoreplicação da mesma, que hoje conhecemos com maior riqueza de detalhes
(esquema resumido na Figura 6). Esse modelo é considerado hoje em dia a estrutura correta
para a molécula de DNA e foi finalmente visualizado pela primeira vez em 2012 (Figura 5B).
Cabe notar que recentemente começaram a reconhecer a importância do trabalho de Rosalind
Franklin no estabelecimento da estrutura da molécula de DNA de Watson e Crick.
Os ácidos nucléicos são macromoléculas categorizadas em dois tipos principais: ácido
desoxirribonucléico (DNA) e o ácido ribonucléico (RNA). São polímeros de monômeros do tipo
nucleotídeos, que são compostos de um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. É o
tipo de açúcar que define se é DNA (açúcar do tipo desoxirribose) ou RNA (ribose) (Figura 5C).
A molécula de DNA é composta por duas cadeias antiparalelas mantidas ligadas
internamente por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos (Figuras
5A e 5D). No DNA, existem quatro tipo de nucleotídeos, que se distinguem pelo tipo de base
nitrogenada que apresentam: adenina (A) e guanina (G), que apresentam dois anéis de
carbono e são do tipo purinas; e timina (T) e citosina (C), que apresentam um único anel de
carbono e por isso são pirimidinas. A estrutura central da molécula de DNA apresenta um
diâmetro regular mantido pela ligação entre os nucleotídeos, que sempre ocorre entre uma
purina e uma pirimidina, mais especificamente entre A - T, com duas pontes de hidrogênio, e C
- G, com três pontes de hidrogênio (Figura 5D). Já as moléculas de RNA são lineares e
apresentam a base uracil (U) ao invés da timina. São moléculas mais flexíveis e que podem
apresentar estruturas secundárias dependendo de sua função.
A duplicação do DNA, processo também conhecido como replicação, não ocorre de uma
ponta a outra da molécula, como inicialmente imaginado, e sim em inúmeros fragmentos. No
momento que a duplicação se inicia, as enzimas DNA helicases separam as cadeias parentais
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para formar as bolhas de replicação (Figura 6A). Para que a duplicação se inicie de fato, há a
demanda de um fragmento curto de RNA (o iniciador de RNA), que apresenta uma sequência
complementar à região de início da replicação. Isso se faz necessário porque a DNA polimerase
só é capaz de sintetizar DNA a partir de uma região de fita dupla e com uma extremidade 3’OH
livre. O iniciador de RNA supre essas duas demandas. Porém, como as fitas são antiparalelas,
uma das fitas terá uma replicação contínua e a outra descontínua. Cada pequeno fragmento
da fita descontínua é denominado fragmento de Okasaki (Figura 6B). Após o final da
duplicação do DNA, os pequenos fragmentos de RNA são substituídos por DNA e são unidos
uns aos outros para compor uma fita única de DNA.
Os cromossomos são compostos por uma única molécula de DNA associado a proteínas.
A Figura 7 mostra um esquema de um cromossomo eucarioto em seus vários níveis de
compactação ou condensação, apresentando seu nível máximo de compactação durante a
metáfase da divisão celular. O primeiro nível são os nucleossomos, onde a molécula de DNA
envolve oito moléculas de histonas; o segundo grau de compactação é o solenóide; no
terceiro, a compactação ocorre ao redor de um esqueleto de proteínas não histônicas. Durante
a intérfase, diferentes níveis de compactação são observados ao longo dos cromossomos e
estão correlacionados com a expressão gênica: quanto mais compactado, menor é a expressão
gênica esperada para uma determinada região.

b. GENES E EXPRESSÃO GÊNICA
O conceito de gene vem mudando desde quando o termo foi cunhado em 1909 como
significando a unidade básica de herança. Nos últimos anos, o conceito está em franca
discussão em função dos novos conhecimentos na área da genética e da genômica (para essa
discussão, consultar Meyer et al., 2013). Vamos considerar aqui nesse livro gene como
sinônimo de gene codificador de proteína ou RNA, cuja estrutura básica esta apresentada na
Figura 8A.
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Figura 5. (A) Modelo da molécula de DNA apresentada no artigo seminal de Watson & Crick (1953); (B) Modelo e
fotografia obtida por microscopia eletrônica de transmissão da molécula de DNA (Gentile et al., 2012); (C)
Ribonucleotídeos e desoxiribonucleotídeo; (D) Ligação entre bases nitrogenadas: a ligação ocorre sempre entre uma
purina e uma pirimidina, sendo que a ligação entre adenina e timina ocorre na forma de duas pontes de hidrogênio,
enquanto que a ligação entre citosina e guanina possui três pontes de hidrogênio.
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Figura 6. (A) Modelo simplificado mostrando múltiplos pontos de duplicação do DNA; (B) Modelo de uma bolha de
duplicação de DNA mostrando o início da replicação, os iniciadores de RNA, a replicação contínua e a descontínua e
os fragmentos de Okasaki.

Figura 7. Estrutura de um cromossomo eucarioto na metáfase. O cromossomo está duplicado e a figura mostra os
diversos níveis de compactação da molécula de DNA.
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O conceito de gene interrompido por íntrons foi lançado em 1977 por Phillip A. Sharp e
Richard J. Roberts. Esse tipo de gene é comum na natureza em todos os reinos biológicos,
sendo que a maior parte dos genes eucarióticos possuem íntrons. Por exemplo, os íntrons são
muito comuns no genoma de vertebrados como o homem e o rato, e muito raros em microorganismos como as leveduras e as bactérias. O tamanho e complexidade de um gene em
termos de quantidade de íntrons e éxons varia muito. Em humanos, o maior gene é o gene da
distrofina, situado no cromossomo X, que tem cerca de 2,7 Mb (mega base = 1 milhão de pares
de base) e 79 éxons.

Figura 8. Estrutura típica de um gene codificador de proteína; RNAm e uma sequência de peptídeo/proteína.

Diversos processos celulares estão envolvidos na produção de proteínas (Figura 9),
principalmente na transcrição e na tradução. Isso porque, a unidade de informação do ácido
nucléico (DNA ou RNA) é a base nitrogenada, ou o nucleotídeo; e a unidade de informação de
uma proteína é o aminoácido. Podemos, então, pensar no gene como uma receita de bolo que
foi escrita à mão e nem todo mundo vai conseguir ler. Dessa forma, vamos considerar que o
primeiro passo é a transcrição, ou seja, pega essa receita escrita à mão e reescrever no
computador, mudando basicamente a fonte e tirando possíveis “comentários” que o autor
havia feito. Usando a nomenclatura genética e partindo da sequência gênica composta por
éxons (receita do bolo) e os íntrons (comentários), é produzido um RNA chamado heterogêneo
nuclear (RNAhn). Esse RNAhn (outra fonte, outra molécula, com os conteúdos principais) é
processado e as regiões de íntrons são excluídas. Além disso, uma pequena sequência de
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adeninas é incorporada (cauda poli-A) a essa molécula, além de um nucleotídeo especial (cap).
Como resultado, obtém-se um RNA mensageiro (RNAm).
Entretanto, até aqui temos uma molécula de RNA e a célula precisa de uma proteína. É
como escrever um texto em português e pedir que seja lido por um inglês que não entende
português. Ele reconhece letras, mas não entende a mensagem. Por isso, o RNAm vai passar
por outro processo, chamado de tradução. Literalmente, a sequência de nucleotídeos é
traduzida em uma sequência de aminoácidos, que efetivamente será a composição da
proteína. O tradutor celular, nesse caso, se chama RNAt, ou RNA transportador. Cada três
nucleotídeos do RNAm (códon) corresponde a um único aminoácido.
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Figura 9. (A) Esquema da transcrição e tradução em uma célula eucariota. A transcrição ocorre no núcleo e produz
um RNAm que é enviado ao citoplasma, onde é reconhecido pelos ribossomos, e os RNAt traduzem os RNAm em
uma sequência de peptídeos; (B) Código genético – Correlação entre códons e aminoácidos. AUG, que codifica
Metionina, é o start codon, ou códon iniciador. UAA, UAG e UGA são os stop codon, ou códons de terminação, que
sinaliza o fim da tradução.

Considerando que o DNA é composto por quatro nucleotídeos distintos e que um códon,
conjunto de nucleotídeos com relação direta com o aminoácido, é composto por três
nucleotídeos, a análise combinatória mostra que existem 4x4x4=64 combinações distintas.
Marshall Nirenberg e Heinrich Matthaei, em 1961, demonstraram que um RNA sintético
composto somente por nucleotídeos do tipo uracila, um poliuracila, é traduzido em um
polpeptídeo polifenilalanina. Pesquisas conduzidas por Har Gobind Khorana revelaram o papel
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dos outros 63 códons e, com isso, o código genético foi decifrado (Figura 9B). Além disso, foi
revelado que o códon é composto por trincas não sobrepostas, sem pontuação e que a
terceira posição do códon, muitas vezes, não é tão importante quanto as duas outras posições.
Ou seja, dois ou mais códons distintos podem codificar o mesmo aminoácido e por isso são
chamados sinônimos. Por exemplo, CUU, CUA, CUC ou CUG codificam o mesmo aminoácido:
leucina. Finalmente, alguns dos códons são especiais porque sinalizam o começo e o final da
tradução.

c. MUTAÇÃO
A origem de toda variabilidade genética é a mutação (alteração na sequência de bases),
e a consequência das mutações está diretamente correlacionada com a posição no genoma em
que elas ocorrem. Mutações fora dos genes (extragênicas) e nos íntrons, que são retirados
durante o processamento do RNAm depois da transcrição, em teoria causam menos danos na
produção protéica. Porém, é importante dizer que as regiões extragênicas podem ser
responsáveis pela regulação da expressão gênica.
As mutações incluem substituições, deleções, inserções, inversões e translocações. A
substituição ocorre quando uma base nitrogenada é substituída por outra durante a replicação
do material genético ou em decorrência de outros fatores, como agentes mutagênicos, em
qualquer momento do ciclo celular. A substituição de ponto (ou de nucleotídeo único) pode
ser de transição (quando uma purina é substituída por outra purina: A é substituída por G) ou
de transversão (quando uma purina é substituída por uma pirimidina: um A é substituído por
um C, por exemplo). As transversões são mais raras que as transições pois trocam um
nucleotídeo de um anel por um de dois anéis e assim modificam a estrutura do material
genético.
A mutação do tipo deleção acontece quando uma base ou uma sequência de
nucleotídeos presente na fita molde não está presente nas fitas filhas. Isso pode acontecer por
erros na atividade da própria enzima polimerase ao adicionar os nucleotídeos nas filhas filhas
(para deleções pequenas), ou porque a fita molde assume alguma conformação, durante a
replicação, que impede que a polimerase replique uma grande sequência de nucleotídeos
(para sequências maiores). Também é possível que o cromossomo tenha deleções durante a
recombinação.
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A mutação do tipo duplicação acontece, principalmente, durante o pareamento irregular
das cromátides durante a recombinação. Desta forma, uma determinada sequência de
nucleotídeos acaba sendo repetida em uma das fitas, sendo possível se detectar ao observar
duas sequências idênticas e consecutivas em um dos cromossomos resultantes.
A inserção acontece quando um nucleotídeo ou mais é colocado entre outros dois que
estariam corretamente posicionados no genoma. Dessa forma, a fita resultante acaba com um
nucleotídeo ou vários a mais, dependendo de que tipo de sequência foi inserida. Em
eucariotos, podemos observar um grupo muito interessante de inserções que são chamados
de Elementos Transponíveis. Esses elementos têm a habilidade de se “copiar e colar” em
diferentes regiões do genoma, inserindo-se em regiões ricas em ilhas CpG. Mesmo no genoma
humano, ainda é possível achar alguns desses elementos em algumas populações, o que indica
que esses elementos transponíveis ainda estão ativos nos dias atuais.
Quando falamos em inversão e translocação, estamos tratando de mutações em uma
escala um tanto maior do que nas situações anteriores, dado que são mutações em uma escala
cromossômica. Sempre que duas cromátides fazem um quiasma para trocar material
cromossômico entre si (crossing-over), existe a possibilidade de que alguns pedaços desse
material terminem em outros cromossomos que não estão diretamente participando daquele
entrecruzamento, originando uma translocação. A troca entre cromossomos homólogos pode
resultar também em uma sequência com a orientação contrária à que existia originalmente,
ocasionando uma inversão. Isso pode acontecer porque vários quiasmas ocorrem
simultaneamente entre vários pares de cromossomos homólogos diferentes e, se os
cromossomos não estiverem exatamente alinhados no plano equatorial da célula (sem se
sobrepor uns aos outros durante a metáfase), então pode ser que um cromossomo 9 fique
com um pedaço de um cromossomo 22, ao invés de trocar material apenas com o seu
cromossomo 9 homólogo, como deveria ocorrer normalmente. A esse processo de troca de
material genético entre cromossomos não homólogos damos o nome de translocação.
Nem toda mutação trará repercussões com relação a modificações morfológicas. Ao
contrário, a maioria do nosso genoma não está diretamente relacionado com características
morfológicas. Se as mutações ocorrem em regiões gênicas ou em regiões de controle da
expressão gênica, pode ocorrer a alteração da sequência codificadora com troca de
aminoácidos ou modificação da expressão, com efeitos visíveis ou bioquímicamente
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perceptíveis. Em outros casos, serão produzidas apenas variabilidade ao nível molecular, sem
grandes consequências.

d. GENÔMICA E SUAS DERIVAÇÕES
i. GENOMAS E GENES
Estamos na era dos genomas. Até bem pouco tempo atrás era impensável o
sequenciamento completo de genomas de qualquer natureza. Os projetos de sequenciamento
de genomas, especialmente o Projeto Genoma Humano (http://www.genome.gov/10001772),
trouxe a criação de novas áreas do conhecimento, como a Genômica e a Bioinformática, bem
como o desenvolvimento de novas tecnologias e análises computacionais, entre outras. Hoje, é
possível o sequenciamento de genomas completos em tempo recorde e com a possibilidade
de melhorias tecnológicas significativas nos próximos anos.
O primeiro rascunho da sequência do genoma humano foi publicada em 2001. Desde a
inauguração do Projeto Genoma até a publicação da primeira versão do genoma humano
passaram-se 11 anos. Hoje, em 2014, é possível a obtenção de um genoma humano completo
em poucos dias de trabalho laboratorial, embora a análise do mesmo ainda demande um
grande esforço de bioinformática. Em 2008, foi lançado o projeto 1000 Genomes
(http://www.1000genomes.org), que hoje conta com mais de 2.500 genomas humanos
completos em seu banco de dados.
Mas afinal de contas, o que é um genoma? O nome sugere a ideia de que seria uma
coleção de genes, pois o sufixo OMA refere-se a “um conjunto”. Entretanto, o genoma
humano se encontra dividido em dois genomas diferentes: o nuclear e o mitocondrial. Em
1981, o genoma mitocondrial humano foi o primeiro genoma totalmente sequenciado. É um
genoma compacto, similar ao genoma das bactérias, porém cada célula apresenta várias
cópias do mesmo, dependendo da função de cada célula e de quanta energia essa célula
precisa para sobreviver e funcionar. O genoma nuclear é o conjunto das moléculas de DNA
encontradas no núcleo, sendo que são observados dois por célula diplóide. Por exemplo, na
espécie humana o genoma é composto pela sequência dos 22 cromossomos autossômicos e
dois sexuais (X e Y). Na figura 10, está apresentado o cariótipo de uma mulher normal. Pode-se
observar os 46 cromossomos, 23 pares, que compõem o genoma desta mulher.
111

Figura 10. Cariótipo de uma mulher normal (cortesia de Juliana Forte Mazzeu de Araújo).

Em suma, o genoma é ainda mais que somente “os genes”, é também toda a sequência
de DNA. Assume-se que encontraremos o mesmo genoma em todas as células somáticas de
um organismo, ainda que exista exceções como os tumores, que podem apresentar
modificação na quantidade e qualidade do material genético, e alguns genes de células do
sistema imune.
Em princípio, a ideia era que o genoma humano era composto por 2% de regiões
codificadoras (ou genes) e 98% de regiões sem grande importância ou de importância
desconhecida.

O

projeto

Encode

(Encyclopedia Of DNA Elements

-

http://www.genome.gov/10005107) busca descrever e entender o universo das regiões
extragênicas. Esse projeto está, pouco a pouco, mudando essa ideia inicial, e a resposta
preliminar é que ainda não se sabe qual a porcentagem do genoma que é funcional. Estudos
do tipo GWAS (do inglês Genome-wide association study) buscam principalmente os genes
relacionados com as doenças comuns, como diabetes, doenças cardíacas, cânceres, dentre
outras, e vem mostrando que cerca de 85% das regiões candidatas estão fora dos genes
codificadores de proteínas, ou seja, estão nas chamadas regiões extragênicas. Portanto, é
possível que as regiões que antes eram consideradas sem importância, no fim das contas,
sejam importantes para a regulação de regiões codificadoras.
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3. HERANÇA REAL
Depois de 150 anos que Mendel introduziu as bases do conhecimento sobre
hereditariedade, ainda estamos nos questionando sobre tudo que aprendemos até então,
exceto com relação ao que chamamos Primeira e Segunda leis de Mendel. A herança
monogênica mendeliana é utilizada como facilitadora no entendimento da hereditariedade e é
o ponto de partida em direção a outros conhecimentos mais complexos.
Os padrões de herança clássicos, quando apenas um único gene está envolvido, estão
apresentados na Figura 11. Nesses diagramas observamos os heredogramas, onde se
considera que todos os indivíduos apresentam um quadro clínico similar. Para melhor
entender estes diagramas, vale a pena recordar a nomenclatura universalmente adotada, onde
o símbolo de círculo representa indivíduos do sexo feminino e os quadrados são usados para
os indivíduos do sexo masculino. Linhas horizontais que conectam dois indivíduos representam
casamento ou reprodução, e as linhas verticais ilustram a descendência. Os indivíduos
marcados com cor são aqueles que apresentam a característica ou doença em questão. Os
números I, II e III correspondem às gerações.
Utilizando os heredogramas da Figura 11, vamos analisar os resultados esperados para
cada padrão de herança na prole das famílias. Para tanto, vamos simular que a primeira filha
da geração III, individuo III.1, case-se com um indivíduo não aparentado e sem a
característica/doença que estamos estudando. Qual a chance de o casal ter i. Um filho afetado
com a característica/doença; ii. Uma filha afetada?
Considerando o primeiro caso (Figura 11A), padrão de herança autossômica dominante,
a chance de o casal ter um filho afetado de qualquer sexo é de 50%. Isso porque a mulher em
questão é heterozigota “Aa”, visto que sua mãe é afetada e seu pai não. Dessa forma, a mulher
herdou um alelo “A” da mãe e um alelo “a” do pai. Então, essa mulher irá produzir 50% dos
seus gametas portando o alelo “A”. Como o homem com quem ela se casou produz 100% de
gametas “a” (sem a anomalia), a chance de eles produzirem um zigoto afetado é A x a = ½ X 1 =
½ = 50%.
No segundo caso analisado (Figura 11B), consideramos um padrão de herança
autossômica recessiva, onde a probabilidade de que o casal tenha um filho afetado é de cerca
de 0%. Isso se deve ao fato de que o marido em questão não manifesta a doença, que só se
expressa nos homozigotos recessivos. O homem tem uma chance próxima de zero de ser
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heterozigoto, considerando que o caso se encontra em uma família onde nenhum indivíduo
está afetado pela doença. A mulher produzirá 100% dos seus gametas com o alelo mutado e o
homem tem uma probabilidade de cerca de 100% que seus gametas apresentem o alelo não
mutado. Dessa forma, 100% da prole será heterozigota para o gene em questão e nenhum
indivíduo apresentará a patologia. Exceções a esse quadro poderiam ser observadas se o casal
fosse de um grupo étnico fechado, onde a probabilidade de heterozigose para determinados
alelos raros é maior devido ao alto grau de endogamia (cruzamento entre indivíduos
aparentados).
Quanto ao heredograma 3 (Figura 11C), herança com padrão ligado ao cromossomo X, a
mulher tem 50% de chance de ser homozigota dominante e 50% de chance de ser
heterozigota. Isso porque a mãe da mulher III.1 é heterozigota, mas não sabemos qual alelo
ela transferiu para sua filha. Nesse caso, a chance do novo casal ter um filho do sexo masculino
afetado é de ½ (chance de a mulher ser heterozigota) x ½ (chance da mulher heterozigota
transferir o alelo mutado para seu filho) = ¼ = 25%. Entretanto, a chance de a filha desse casal
ser afetada é zero. Nesse caso temos novamente ½ (chance de a mulher ser heterozigota) x ½
(chance da mulher heterozigota transferir o alelo mutado para sua filha) = ¼. Contudo, o
marido produz 100% dos seus gametas com alelo não mutado e 0% com alelo mutado,
considerando ausência de mutação. Portanto, a chance de o casal ter uma filha homozigota
para uma doença ligada ao X recessiva é de ¼ X 0 = 0%.
Para o quarto caso, herança ligada ao sexo dominante, a chance é de 50% tanto para
filho quanto para filha. Nesse caso, é similar ao observado para a herança autossômica
dominante. A grande diferença em proporções esperada na prole entre uma característica
com herança dominante e uma ligada ao sexo dominante é que homens não podem ter filhos
do sexo masculino afetado pois transferem apenas o cromossomo Y para esses indivíduos.
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Figura 11. Padrões clássicos de herança monogênica mendeliana – (A) Herança autossômica dominante: i. Não há
saltos de geração, ii. Indivíduos de ambos os sexos podem apresentar a característica, iii. Individuo afetado tem ao
menos um dos pais afetados; iv. Indivíduos afetados heterozigotos têm chance de 50% de ter filho afetado (B)
Herança autossômica recessiva: i. Indivíduos de ambos os sexos podem apresentar a característica, ii. Indivíduo
afetado geralmente é filho de pais não afetados, iii. Comumente encontrado em casamentos consanguíneos e em
grupos étnicos mais fechados; (C) Herança recessiva ligada ao sexo: i. Afeta em grande parte mais homens do que
mulheres, ii. Filhos de homem afetado não herdam o alelo da característica, iii. Filhas de homem afetado herdam o
alelo da característica, e geralmente não expressam a doença; (D) Herança dominante ligada ao sexo: i. Todas as
filhas de homem afetado apresentam a doença, ii. Nenhum filho de homem afetado apresentará a doença, iii. Os
filhos de mulheres afetadas heterozigotas têm 50% de chance de herdar a doença independente do sexo.

Considerando que um único gene esteja relacionado com a característica/patologia em
questão, temos uma série de modificadores que podem ocasionar as diferenças na expressão
desse gene. Inicialmente, consideremos que haja codominância, situação onde ambos os
alelos se expressam total e simultaneamente no indivíduo heterozigoto. Por exemplo, o
heredograma mostra que a anemia falciforme em humanos (uma doença sanguínea), é
autossômica recessiva. Em uma sessão de aconselhamento genético os pais receberão
informações sobre a probabilidade de terem filhos afetados com base no padrão de herança
autossômica recessiva, ou seja, quando os indivíduos heterozigotos com alelos presentes nos
cromossomos autossômicos podem ter uma expressão gênica oculta pelo alelo dominante.
Dessa forma, um casal onde ambos os indivíduos são heterozigotos (alelo A – hemoglobina
normal; S – hemoglobina falciforme) apresentam uma probabilidade de terem 25% de sua
prole afetada (SS), 50% heterozigotos (AS) e 25% não afetados (AA). Porém, do ponto de vista
clínico, o indivíduo heterozigoto pode apresentar determinados sintomas porque a expressão
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gênica do alelo é codominante. Neste caso, os indivíduos heterozigotos apresentam 50% da
produção de suas hemoglobinas do tipo A normal e 50% do tipo mutado S.
Outra situação é a dominância incompleta. Nesta situação temos um alelo que produz
uma proteína e um não produtor, como na dominância completa. Entretanto, na dominância
incompleta, a quantidade de produto é importante para a expressão fenotípica. Na realidade,
a dominância completa clássica descrita por Mendel é muito rara. A doença de Huntington é
um bom exemplo desse fenômeno na espécie humana: os indivíduos homozigotos dominantes
e heterozigotos apresentam um quadro clínico similar. A dominância incompleta, por outro
lado, é um padrão de herança comum para doenças genéticas. Por exemplo, o principal tipo de
nanismo em humanos, a acondroplasia, apresenta esse padrão, onde os indivíduos
homozigotos apresentam um quadro clínico muito mais severo que os heterozigotos.
A herança monogênica é muito rara em comparação às outras formas de herança como
a digênica, oligogênica, poligênica e, principalmente, a herança complexa. É fácil observar
heterogeneidade na expressão das características e doenças, o que chamamos de
heterogeneidade clínica, assim como heterogeneidade genotípica (alélica e/ou gênica, ou de
locus). Por isso, frequentemente vemos dificuldade em encontrar uma correlação entre
fenótipo e genótipo: uma mesma doença pode apresentar diferentes quadros clínicos,
sugerindo que algo mais que apenas um gene ou genes estão envolvidos. Por outro lado,
temos quadros clínicos muito similares decorrentes de diferentes mutações assim como de
diferentes genes. Nesses casos, é necessário cuidado suplementar no aconselhamento
genético oferecido. Por exemplo, suponha um casal em que ambos progenitores apresentem
deficiência auditiva congênita. A partir das informações fornecidas pelo casal, é possível
desenhar o heredograma apresentado na Figura 12A. O casal tem dois filhos não afetados e
quer saber a probabilidade de que um futuro filho tenha a possibilidade de ser deficiente
auditivo. Qual a melhor resposta a ser dada a esse casal? O primeiro ponto é descartar a
deficiência auditiva não genética, pois se a surdez não é herdada, a chance da próxima criança
do casal ser afetada é diretamente dependente da exposição ao mesmo agente ambiental que
a mãe e/ou pai foram expostos.
Excluindo essa possibilidade, o padrão de herança mais provável para as duas famílias
envolvidas é autossômica recessiva, pois afeta ambos os sexos e os pais dos indivíduos
afetados nāo são afetados. Dessa forma, ambos os cônjuges devem apresentar apenas alelos
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mutados para um dado locus gênico. Mas, sendo assim, como se explica que o casal possui
dois filhos com audiçāo normal? Qual seria a explicação mais parcimoniosa para esta situação?

Figura 12. (A) Heredograma mostrando heterogeneidade de lócus; (B) Heredograma mostrando as consequências
da heterogeneidade de lócus, considerando que são dois loci envolvidos.

Isso pode ser explicado pelo conhecimento de que a deficiência auditiva nāo se deve a
um único gene e sim a um conjunto de genes diferentes. Neste caso, é muito provável que a
família apresente mutaçōes em genes distintos que controlam a mesma característica.
Suponha que a família 1 apresente mutação no gene A e a família 2 no gene B. Desta forma,
indivíduos com deficiência auditiva na família 1 são “aa” e na família 2 são “bb”. Qual o
genótipo desses indivíduos para o outro gene em referência? Há uma probabilidade próxima a
100% de que sejam homozigotos dominantes visto que a frequência dessas mutações na
população humana é muito baixa. Como demonstrado na Figura 12B, há uma probabilidade
de 100% do próximo filho do casal, independente do sexo, não ter deficiência auditiva, pois
seria heterozigoto para ambos os genes (AaBb).
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a. HERANÇA COMPLEXA
A expressão fenotípica da maioria das características morfológicas nāo é como as
descritas por Mendel, onde tendem a ser tudo ou nada. Isto ocorre porque são influenciadas
por mais de um gene e também pelo ambiente. O mesmo se pode dizer com relação às
doenças da idade adulta ou avançada, onde o tipo de herança é do tipo complexa.
Esse tipo de herança é caracterizada pela interação de vários genes entre si e destes
com o ambiente. Dentre os genes, pode-se diferenciar duas classes: os genes principais e os
genes secundários (Figura 13). As características de herança complexa não se apresentam
como classes distintas, ao contrário, segue um padrão aproximado de uma curva normal, a
curva de Gauss.

Figura 13. Características do padrão de herança complexa são definidas pelas interações entre genes principais,
secundários e fatores ambientais.

Exemplos de herança complexa são: estatura, cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo,
distribuição de pêlos pelo corpo, formato da face, distribuição de gordura corporal, pressão
sanguínea e muitos outros. Em relação às doenças da idade adulta, temos as doenças
cardiovasculares, diabetes, cânceres, doenças autoimunes e alergias.
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Na Figura 14 está apresentado um típico heredograma de uma característica com
herança complexa. A característica apresenta uma agregação familiar, ou seja, é mais comum
em algumas famílias do que em outras, mas também é comum na população. Assemelha-se ao
padrão de herança autossômico dominante, mas com penetrância incompleta: há indivíduos
na família que apresentam o genótipo mas não apresentam o fenótipo. A penetrância
incompleta é decorrente de: i. Interação com outros genes - nesse caso, há outros genes
diretamente relacionados com a característica, pois é difícil dizer se estamos tratando de um
genótipo simples como Aa ou de um genótipo complexo com pelo menos dois genes
apresentando mutações; ii. Interação com o ambiente; iii. Variação na idade de apresentação –
o individuo não apresenta a característica por não ter idade suficiente para a expressão.

Figura 14. Heredograma mostrando agregação familiar.

Nas características com herança complexa, mutações em genes principais, conhecidos
como os major genes, levam à expressão de características que não estão na curva da
característica normal, ou seja, patologias com mutações em genes secundários que
geralmente possui variabilidade da característica normal. Exemplo disso é a cor da pele, que
envolve vários genes e o ambiente. Mutações em genes principais, como OCA2, TYR e TYRP1,
levam à ausência de produção da melanina e quadros de albinismo, dentre outras patologias,
enquanto que mutações em genes secundários resultam na variabilidade observada em
relação às diferentes cores de pele.
O mais complicado no estudo da herança complexa é a falta de concordância entre
fenótipo e genótipo. Não é raro que diferentes pessoas apresentem doenças muito similares,
porém genótipos completamente diversos. Estudos mais modernos de associação entre
genótipo e fenótipo, os GWAS, têm mostrado que essa correlação é baixíssima. Também tem
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sido demonstrado que cada gene pode contribuir com, por exemplo, apenas 1% da
variabilidade da característica/doença.

4. CONCLUSÕES
Ao longo da história, a Genética, inicialmente criada a partir da fisiologia, foi se
somando a outras áreas e dando origem a novos conhecimentos e inovações. Conhecimento
gerados na biologia molecular, bioquímica e medicina foram somados à genética ainda nos
seus primeiros anos, dando origem, por exemplo, à teoria cromossômica da herança, às bases
citológicas da herança e aos primórdios da genética médica.
Mais recentemente, conhecimentos das ciências da computação e da biologia
molecular foram incorporados dando origem a uma nova área denominada genômica. A partir
da virada do século, iniciou-se um movimento de estudo holístico, na via oposta ao
reducionismo de décadas anteriores, que engloba todas as áreas da ciência para um melhor
entendimento da biologia dos sistemas.
Hoje em dia, a genética está novamente muito próxima da fisiologia, biologia celular, e
todas as demais áreas da biologia e biomedicina além, é claro, das computações e de todas as
OMICAS, como epigenômica, metabolômica, transcriptômica, proteômica, dentre outras. Com
isso, equipes multi e interdisciplinares têm sido criadas com o objetivo de gerar um
conhecimento mais holístico e a válvula condutora central de toda essa nova forma de abordar
o conhecimento é a genética, buscando uma melhor compreensão do mundo real.
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GLOSSÁRIO
Autógamas: individuos que são capazes de realizar autofertilização. Comum em plantas
monóicas (com flores femininas e masculinas em um mesmo indivíduo).
Bacteriófagos: também chamados de fagos, são vírus que infectam bactérias.
Centrômero: região do cromossomo que mantém as cromátides irmãs unidas durante a
divisão celular e que sinaliza fisicamente a localização do braço curto e o braço longo do
cromossomo.
Citogenética: área da genética relacionada ao estudo da estrutura, função e comportamento
dos cromossomos.
Cromátide: uma das unidades longitudinais de um cromossomo duplicado. As cromátides
irmãs são as fitas mães e as fitas novas de um mesmo cromossomo e que estão unidas pelo
centrômero.
Cromatina: material fibroso que se localiza dentro do núcleo e é passível de ser corado com
corantes específicos.
Cromossomos autossômicos: todos os cromossomos que não os sexuais.
Cromossomos sexuais: são, no caso de humanos, os cromossomos X e Y. O cromossomo Y em
humanos está diretamente relacionado ao início da diferenciação sexual masculina.
Eucarioto: eu – verdadeiro, karya – nucleo; célula ou indivíduo cujas células contém um núcleo
organizado e envolto por uma membrana, semelhante à membrana celular.
Eventos pós-traducionais: modificações na proteína que ocorrem depois da tradução. Pode
ser de tipo conformacional (forma que a proteína assume) ou estrutural (modificações nos
aminoácidos que a compõem).
Eventos pré-transcricionais: modificações que acontecem no DNA antes de ser transcrito em
RNA pela RNA polimerase.
Expressão fenotípica: forma como a característica se manifesta, seja morfológica ou
metabolicamente.
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Fenótipo: resultado da interação entre a informação contida no genótipo e o ambiente.
Resultado da expressão de um gene.
Genômica: conjunto de ciências e técnicas dedicadas ao estudo integral do funcionamento,
conteúdo, evolução e origem dos genomas.
Genótipo: informação contida no material genético para uma determinada região, sequência
ou gene específico.
Herdabilidade: conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e
transmita informações genética pela reprodução.
Heterozigoto: indivíduo portador de dois alelos diferentes para um mesmo locus gênico (para
a mesma característica).
Hibridação: cruzamento entre espécies diferentes, mistura.
Histonas: principais proteínas que se associam ao DNA promovendo a compactação
cromossômica.
Homozigoto: indivíduo portador de dois alelos iguais para determinado locus gênico.
Linhagem pura: população onde todos os descendentes produzidos por autofecundação
exibem a mesma forma para uma dada característica. Também pode se dizer de uma
população de indivíduos onde todos são homozigotos, apesar de ter sido gerados por
autofecundação.
Locus gênico: local determinado de um cromossomo no qual se encontra um gene específico.
Quiasma: ponto de ligação entre dois cromossomos homólogos, observado durante a
metáfase;

local

onde

ocorreu

troca

de

material

cromossômico

(recombinação,

entrecruzamento ou crossing-over) entre os cromossomos homólogos.
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Primatus sum, nihil primatum mihi alienum puto (Eu sou um primata;
Nada sobre os primatas é estranho para mim [Hooton, 1955]).

A primatologia, como a antropologia, não tem limites intelectuais,
tudo sobre os primatas está incluído nela. (Rodman, 1999).

Os antropólogos têm dado pouca importância aos Primatas do Novo
Mundo porque eles não estão na tendência principal do estudo da
evolução dos hominídeos. Porém, os platirrinos proporcionam
exemplos excelentes de paralelismos que ajudam a esclarecer
princípios gerais para todos os primatas. (Kinzey, 1997).
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1. INTRODUÇÃO
Por que é importante o estudo da primatologia como parte da antropologia biológica? A
função da primatologia na antropologia é explorar e pesquisar as origens dos humanos e a
origem da natureza humana, utilizando comparações morfológicas e comportamentais com
primatas atuais, primatas fósseis e os próprios humanos (Rodman, 1999; Silk & Boyd, 2005).
De fato, quanto mais se conhece sobre o comportamento dos primatas, mais se compreende
que os diferentes comportamentos sociais, de alimentação, de deslocamentos estão interrelacionados e, possivelmente, dependem também da estrutura, da composição e da
sazonalidade dos ambientes onde vivem (Kinzey, 1997; Brokman & van Schaik, 2005). Além
disso, o estudo dos primatas não humanos baseia-se na ideia de que a seleção natural
promove a existência de organismos similares em ambientes similares; portanto, explorar os
diversos padrões de comportamento e morfologia dos primatas em relação ao ambiente onde
vivem pode nos ajudar a compreender como possivelmente a evolução modelou adaptações
em resposta a diferentes pressões seletivas. Entre os primatas, os platirrinos constituem um
interessante modelo instrutivo para estudar o comportamento dos primeiros hominíneos na
busca de homologias (Kinzey, 1997). Os humanos e os primatas não humanos compartilham
diferentes aspectos da sua morfologia, sua fisiologia e seu desenvolvimento; também possuem
um sistema visual complexo e a habilidade de agarrar com pés e mãos, e partilham algumas
características da história de vida, como um período juvenil extenso e grandes cérebros em
relação ao tamanho do corpo. Existem dois amplos ramos principais dentro da primatologia:
(1) a paleoprimatologia (Tejedor, neste volume), que explora e interpreta a evidencia fóssil na
evolução dos primatas, e (2) o estudo do comportamento e da ecologia dos primatas atuais.
Neste capítulo, serão abordados em primeiro lugar os caracteres que definem um primata e a
morfologia dos primeiros primatas do continente americano. No que se refere à resolução de
conflitos taxonômicos supraespecíficos para os primatas platirrinos, salientamos que se
chegou a um consenso com a convergência quase generalizada dos resultados entre estudos
morfológicos e moleculares (Schneider & Rosenberger, 1996), com única exceção para o
gênero Aotus que, para as filogenias moleculares, aparece ligado aos Cebidae (ver Schneider,
2000), ao passo que, pelas perspectivas da morfologia, da ecologia e do comportamento, são
mais relacionados aos Pitheciidae (Rosenberger, 1979 et seq.). Além disso, será explorado o
comportamento dos primatas e como e por quê são estudados; percorreremos desde os
aspectos evolutivos até os fatores ecológicos e sociais que influenciam na sua estrutura social.
Finalmente, serão salientadas novas áreas de estudo em primatologia, como conservação,
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etnoprimatologia, primatologia molecular e primatologia cognitiva. Para isso, nos centraremos
nos primatas que habitam as florestas do continente americano, também chamados de
primatas neotropicais, primatas do Novo Mundo ou, mais especificamente, platirrinos. Em
primeiro lugar, apresentaremos uma classificação dos primatas humanos atuais, para depois
nos focarmos nos primatas neotropicais, os quais serão tratados de forma concisa englobando
temas principais do comportamento e da ecologia dos primatas. Serão apresentados os sítios
de estudo a longo prazo e sua relevância em nossa região e, para finalizar, propomos um guia
rápido para trabalhos de campo com primatas não humanos como anexo.

2. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PRIMATAS ATUAIS
A classificação dos primatas, como a de qualquer organismo, deve fundamentar-se em
bases filogenéticas. Isso implica que as diferentes categorias taxonômicas serão o reflexo da
sua evolução monofilética, isto é, descendentes de ancestrais comuns. Em tempos passados,
os primatas eram classificados no que hoje se conhece informalmente como “prossímios”
(lemuriformes, tarsiiformes e grupos relacionados), em comparação com os “verdadeiros”
macacos e símios, que abrangem o resto dos grupos gradisticamente mais complexos. Hoje se
entende a classificação da Ordem dos Primatas a partir de uma órbita basicamente filogenética
(Ver Anexo I em Tejedor, neste volume); desta forma, são encontradas duas subordens, os
Haplorrhini e Strepsirrhini.
Mas antes de considerar as diferentes categorias taxonômicas, cabe perguntar o que é
um primata e quais são suas características fundamentais. Para caracterizá-los, devemos
encontrar traços compartilhados entre todos os membros da ordem, e que, por sua vez, os
diferenciem do restante das ordens de mamíferos. Dessa forma, contamos com as adaptações
enumeradas a seguir para definir os primatas com aspecto anatomicamente moderno, ou
Euprimatas (verdadeiros primatas), que incluem precisamente haplorrinos e estrepsirrinos (ver
Silcox, 2001).
1) Alongamento das falanges de pés e mãos, polegares opositores e presença de unha
planas em vez de garras. Esses caracteres formam um complexo adaptativo para a
capacidade de segurar em árvores.
2) Alongamento dos membros posteriores em relação aos anteriores como adaptação
para o salto.
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3) Melhora do sistema visual, que envolve a ampliação das órbitas e sua tendência à
frontalização, e a presença de uma barra pós-orbital que separa as cavidades da órbita
das fossas temporais; esta última é uma caraterística importante que definirá, de certo
modo, as direções evolutivas de estrepsirrinos e haplorrinos (como veremos mais
adiante). Tais adaptações estariam relacionadas diretamente com o aumento do
tamanho e complexidade do cérebro dos primatas que, por sua vez, vincula-se com a
redução do aparelho olfativo; esta seria, possivelmente, uma consequência da
otimização das adaptações visuais.
4) Aquisição de caracteres dentais associados a uma dieta mais herbívora ou frugívora, em
vez das primitivas adaptações mais estritamente insetívoras dos ancestrais primatas.
Isso implica um desenvolvimento de dentes de forma mais bunodonte, ou seja, com
coroas e cúspides mais baixas, cristas menos cortantes e espaços maiores que
facilitariam uma melhor mastigação dos alimentos de origem vegetal.
5) A presença de uma bula auditiva (espaço ao redor dos pequenos ossos do ouvido
médio) formada pela expansão do osso petroso no complexo temporal, no lugar do
entotimpânico, este último sendo caraterístico de todos os mamíferos. Essa tem sido
considerada uma caraterística — e talvez a única — exclusiva da ordem Primata. Porém,
seu valor adaptativo é duvidoso.
Mas, para explicar essas adaptações, é necessário estimar o tempo de divergência da
ordem Primata em relação aos outros mamíferos placentários. Em geral, é aceito que os
primatas divergem intraordinalmente antes do limite Cretáceo-Terciário (aproximadamente 65
milhões de anos), e o momento de divergência é estimado em torno de 80 milhões de anos
(Springer et al., 2003), embora os registros mais antigos que hoje possuímos (ver Tejedor,
neste livro) datam do limite Cretáceo-Terciário ou do começo do Paleoceno. Ou seja, teria
ocorrido uma sucessão de eventos ainda não elucidados e, assim, os grupos mais antigos de
mamíferos com características primatóideas (por exemplo, Plesiadapiformes) poderiam ter
sido derivado de um grupo basal comum também aos Euprimatas.
A caracterização dos primatas atuais enquadra-se, como mencionado anteriormente,
em duas subordens: Strepsirrhini e Haplorrhini (Figuras 1 e 2).
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a. SUBORDEM STREPSIRRHINI
Os Strepsirrinhi incluem os lêmures, lórises e gálagos, e se caracterizam por três
adaptações exclusivas: 1) a presença de um “pente dental” formado pelos incisivos e caninos
inferiores implantados horizontalmente, utilizados para a catação; 2) a faceta fibular
expandida lateralmente, no astrágalo (osso do pé); 3) a presença de uma garra para catação no
segundo dígito do pé.
O crânio dos estrepsirrinos geralmente tem focinho comprido, órbitas com localização
frontal e presença de uma barra pós-orbital que, no entanto, não se estende até a órbita
posterior. Entre os estrepsirrinos mais populares encontra-se a infraordem Lemuriformes de
Madagascar, que incluem os tradicionais lêmures e o estranho Aie-Aie, gênero Daubentonia,
talvez o primata adaptativamente mais divergente que se conhece; possui orelhas grandes e
pelo denso, uma diminuição radical dos elementos dentários (redução a um incisivo e um prémolar, e perda dos caninos), os incisivos com crescimento prolongado, similares aos dos
roedores, e a incomum presença do terceiro dígito das mãos extremamente comprido e grácil,
que lhe permite capturar insetos nos vãos das árvores. As particularidades de Madagascar e o
seu prolongado isolamento da África o fizeram um cenário ideal para a ampla radiação dos
lemuriformes, que são exclusivos desta ilha e constituem uma das principais radiações de
primatas atuais, com 15 gêneros diferenciados (Fleagle, 2013).
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Figura 1. Cladograma que reflete as relações filogenéticas dos gêneros de primatas atuais (modificado de Fleagle,
2013). Há controvérsias, porém, nos estudos morfológicos e moleculares quanto à posição do Aotus; no presente
trabalho, é incluído dentro de Pitheciidae.

A outra infraordem de estrepsirrinos é formada pelos Lorisiformes, que agrupam lórises
e gálagos da África e Ásia. Esses primatas compartilham as mencionadas caraterísticas
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anatômicas dos estrepsirrinos, mas irradiaram em zonas continentais, e sua distribuição
geográfica atinge regiões distantes e com ambientes heterogêneos que propiciaram sua
diversificação. Gálagos e lórises possuem hábitos noturnos, mas se diferenciam
fundamentalmente no seu modo de locomoção, condicionada pela estrutura diferencial do seu
esqueleto pós-craniano; enquanto os gálagos são ágeis saltadores, os lórises possuem
movimentos lentos, com predominância de hábitos trepadores. Além da distribuição
estritamente africana dos galagídeos e sua diversidade de cinco gêneros, os lorisídeos se
diversificaram e expandiram-se geograficamente mais do que qualquer outro estrepsirrino
atual, contando-se três gêneros na África e dois na Ásia (Fleagle, 2013).

b. SUBORDEM HAPLORHINI
Os haplorrinos incluem a nós, os humanos, e seus ancestrais mais recentes; em termos
gerais, têm recebido maior atenção que os estrepsirrinos, mesmo que as adaptações de ambos
os grupos sejam igualmente diversas e incomuns em determinados casos.

INFRAORDEM TARSIIFORMES
Os últimos debates estabelecidos em torno da filogenia e classificação dos primatas
centraram-se na posição da infraordem Tarsiiformes, que inclui os atuais társidos, integrados
pelos gêneros Tarsius, Carlito e Cephalopachus,todos habitantes do sudeste asiático. Conforme
já mencionado, originalmente foram considerados “prossímios” junto com os estrepsirrinos.
Mas a ausência do “pente dental” − caractere universalmente compar lhado entre os
estrepsirrinos−, o encurtamento do focinho e a redução do complexo nasal, assim como o
fechamento posterior das órbitas, fazem dos tarsiiformes um grupo vinculado aos haplorrinos.
As semelhanças com os estrepsirrinos podem ser interpretadas como caracteres primitivos
retidos e, portanto, sem valor na construção filogenética. Os társidos possuem adaptações
particulares, incluindo um tamanho corporal muito pequeno, com pouco mais de 100 gramas
de peso; órbitas enormes, cujo volume supera seu próprio tamanho cerebral e que denotam
seus hábitos noturnos; grande desenvolvimento de pés e mãos, com dígitos e ossos tarsais do
pé muito alongados; e dentes de coroas amplas e relevo cortante, que reflete seus hábitos
como predadores de insetos e pequenos vertebrados.
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Figura 2. Alguns representantes da ordem Primata. A) Saguinus fuscicollis, B) Aotus nigriceps, C) Aotus azarae, D)
Cebus capucinus, E) Sapajus flavius, F) Alouatta caraya, G) Erythrocebus patas, H) Cercopithecus mona, I)
Chlorocebus pygerythrus, J) Presbytis thomasi, K) Colobus guereza, L) Macaca fascicularis, M) Papio anubis, N)
Pongo abelli, O) Pan troglodytes.

INFRAORDEM ANTHROPOIDEA
Esse grupo inclui as parvordens Catarrhini e Platyrrhini, denominadas respectivamente
macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo. Em linhas gerais, os dois grupos se diferenciam
anatomicamente dos estrepsirrinos e, em certos casos, dos tarsiiformes. Os antropóides
possuem um osso frontal fusionado, do mesmo modo que a sínfise mandibular
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(diferentemente dos “prossímios”, que possuem um osso frontal par com sutura metópica, e
uma sutura na sínfise mandibular); o tamanho do cérebro é definitivamente maior; a cavidade
da órbita é completamente fechada pela parede pós-orbitária que se expande a partir da barra
lateral; e há ausência de garra para catação e “pente dental”. A dentição dos antropóides é
distinta porque possuem caninos bem diferenciados em relação aos incisivos: os primeiros
nunca se projetam horizontalmente e os segundos costumam ter uma coroa bem elevada
sobre o plano oclusal, muitas vezes com caráter dimórfico para machos e fêmeas. Os incisivos
se posicionam no plano mais vertical, com maior ou menor procumbência em alguns casos.
Incisivos e caninos são os dentes anteriores encarregados de prender os alimentos, enquanto
que os dentes pós-caninos (considerando, eventualmente, desde o pré-molar mais anterior
como parte do complexo de dentes anteriores) desenvolvem uma estrutura muito variada em
função do amplo espectro adaptativo para a alimentação. Os antropóides variam desde formas
predadoras de insetos, vertebrados e, inclusive, de outros mamíferos, até formas herbívoras
mais estritas, frugívoras ou onívoras. Esses hábitos determinam adaptações particulares dos
molares, com morfologias muito úteis para a sua classificação.

PARVORDEM CATARRHINI
A designação “macacos do Velho Mundo” refere-se à sua distribuição geográfica atual,
que abarca os continentes africano e asiático, com exceção de uma única espécie do género
Macaca, no Estreito de Gibraltar, no extremo sudoeste da Europa. O nome catarrino (do grego
kata, para baixo, e rhinos, nariz) indica a forma do nariz, com aspecto estreito e aberturas
nasais para baixo. Os catarrinos podem se dividir nas superfamílias Cercopithecoidea e
Hominoidea. Os primeiros incluem os “macacos” e os segundos agrupam os chamados
“símios”, ou seja, os atuais gorila, chimpanzé, orangotango, gibão e siamango, além dos
humanos. Os cercopitecoides têm tido muito sucesso, o que se reflete na sua diversidade, e
podem ser considerados os mais derivados entre os catarrinos, considerando alguns gêneros
com aspecto notoriamente divergente. Entre as características que os diferenciam dos
hominoides, encontra-se a estrutura bilofodonte dos molares, implicando um aspecto
relativamente uniforme que raramente se diferencia entre as diversas famílias. Dois grandes
agrupamentos se encontram entre os cercopitecoides: os cercopitecinos e os colobinos,
diferenciados basicamente pelos seus hábitos alimentares; os primeiros são especialmente
frugívoros, enquanto os colobinos são mais herbívoros, sendo que isso condiciona seu
complexo aparelho digestivo, similar ao dos ruminantes. Quanto ao seu modo de locomoção,
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os colobinos geralmente têm membros superiores mais compridos, enquanto os
cercopitecinos são quadrúpedes mais generalizados, com membros de longitude similar.
Os hominoides atualmente estão formados por apenas oito gêneros: Pan, Gorilla,
Pongo, Homo, Hylobates, Hoolock, Nomascus e Symphalangus, e possuem adaptações variadas
dentro de um espectro morfológico relativamente similar. Esses são os chamados “símios”, e
entre os aspectos interessantes encontra-se a ausência de cauda em todos os seus membros.
Os dentes, que são característicos dos chamados cercopitecoides, nos hominoides possuem
um aspecto diferencial, com um amplo alvéolo do talônido e uma disposição de cinco cúspides
principais, com aspecto claramente bunodonte em vez de bilofodonte. Gorilas e chimpanzés
habitam o continente africano, enquanto orangotangos e gibões atualmente distribuem-se no
sudeste asiático. Os únicos hominoides cosmopolitas são os humanos.
Os gibões (Hylobates, Symphahlangus, Nomascus, Hoolock) estão agrupados na Família
Hylobatidae; e são os hominoides de menor tamanho corporal e apresentam adaptações
extremas para a braquiação − hábitos de suspensão, com os membros anteriores mais longos
do que qualquer outro primata atual, em relação aos posteriores. Os Hominidae incluem os
chamados “símios maiores” e os humanos. Essa classificação atual sustenta-se sobre bases
filogenéticas, considerando que os quatro gêneros dos hominídeos (Pongo, Pan, Gorilla e
Homo) partilham um ancestral comum. O orangotango (Pongo) é outro braquiador, de maior
tamanho corporal e hábitos solitários, predominantemente herbívoro, e o único hominídeo
atual (sem considerar o Homo) que se distribui na Ásia, em selvas do sudeste asiático, Sumatra
e Borneo. Sabe-se que a constituição genética aproxima mais os humanos aos chimpanzés e
gorilas, especialmente do chimpanzé pigmeu (Pan paniscus), com mais do 98% de similaridade.
O genoma dos humanos basicamente difere por um processo de translocação robertsoniana,
em que através de uma fusão do cromossomo 2 do chimpanzé produziu-se a redução a 23
pares de cromossomos nos humanos.

PARVORDEM PLATYRRHINI
No Novo Mundo, encontramos os platirrinos, hoje distribuídos na região Neotropical,
que compreende América Central e América do Sul. Esses primatas são considerados o grupo
irmão dos catarrinos, com uma possível divergência a partir de ancestrais africanos, razão pela
qual partilham numerosas características anatômicas. Porém, os dentes dos platirrinos
conservam um pré-molar adicional (três pré-molares de cada lado da mandíbula e do maxilar)
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e, em geral, os molares apresentam uma estrutura mais conservadora de um padrão primitivo,
com amplos alvéolos de mastigação, e sem comparação com os bilofodontes cercopitecoides
do Velho Mundo. Os platirrinos diversificaram-se consideravelmente, produzindo três famílias
reconhecidas atualmente. Os Pitheciidae (Pithecia, Chiropotes, Cacajao, Callicebus, Aotus) que
se caracterizam por possuir determinadas adaptações para o salto em suas formas avançadas
(Pithecia, Chiropotes, Cacajao), assim como uma peculiar e poderosa dentição, com incisivos
procumbentes, enormes caninos e molares extremamente baixos e de escasso relevo oclusal,
em resposta aos seus hábitos alimentares como comedores de frutos duros e sementes. Os
Atelidae incluem os platirrinos de maior tamanho corporal, tais como os bugios (Alouatta) e os
muriquis (Brachyteles), e ainda formas especializadas para a braquiação, como é o caso do
macaco-aranha (Ateles) que, inclusive, chega a reduzir de modo extremo ou perder o dedo
polegar da mão. Os Cebidae estão formados por dois grupos ligeiramente divergentes em
morfologia e comportamento, de modo que cabe salientar as correspondentes subfamílias.
Por um lado, os Cebinae (Cebus, Saimiri) possuem o tamanho cerebral proporcionalmente
maior − em relação ao peso corporal − entre todos os antropóides. Atualmente, foi proposto
dividir esse gênero em dois novos gêneros, Sapajus e Cebus, sendo o primeiro grupo os
macacos-prego “robustos” e o segundo os “não-robustos”. Com as novas evidências a partir da
biogeografia, de algumas linhas comportamentais e da genética molecular, tem-se estimado
uma divergência evolutiva entre os macacos-prego da Bacia Amazônica (Cebus sp.) e aqueles
distribuídos na Mata Atlântica (Sapajus sp.) (Lynch Alfaro et al., 2012a, 2012b, 2012c). Porém,
ainda não existe um consenso absoluto entre os taxonomistas (Rylands et al., 2012). Os
Callitrichinae (Callithrix, Cebuella, Leontopithecus, Saguinus, Callimico) apresentam tamanho
corporal muito reduzido (são os menores platirrinos) e determinadas características pouco
usuais, como duas crias por parto, presença de garras em lugar de unhas planas e a perda do
terceiro molar (à exceção do Callimico, que tem uma cria e conserva o terceiro molar).

3. OS GRUPOS DE PRIMATAS NEOTROPICAIS E ALGUMAS DE SUAS
CARACTERÍSTICAS
Em geral, os primatas estão restritos a áreas tropicais e subtropicais. São encontrados
em diversos habitats, que incluem todos os tipos de florestas tropicais, savanas, manguezais,
pastagens e florestas altas. Algumas espécies de platirrinos também estendem-se por grandes
altitudes, demonstrando sua capacidade para enfrentar flutuações intensas de condições
ambientais. Por exemplo, existem populações de bugios, Alouatta seniculus, que habitam
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selvas a mais de 2000m e a 3200m na Colômbia, entre outros primatas andinos (Alberico et al.,
2000; Morales-Jiménez, 2002; ver também o novo volume sobre primatas que habitam
elevadas altitudes de Grow et al., 2014). Os platirrinos possuem uma importante variedade de
tamanhos do corpo, dieta e organização social (Digby et al., 2011; Di Fiore et al., 2011;
Fernández-Duque, 2011; Jack, 2011; Norconk, 2011; Fernández-Duque et al., 2012). Todas as
espécies são diurnas (salvo a maioria das espécies do gênero Aotus, que podem ter atividades
catemerais, isto é, tanto durante o dia quanto à noite), arborícola e vivem em áreas de
florestas (sejam remanescentes ou sejam degradadas pela ação antrópica). A maioria das
espécies são quadrúpedes e, nos atelídeos, a cauda é utilizada em forma preênsil, enquanto
que algumas espécies como Ateles e Brachyteles balançam-se entre as árvores (Di Fiore et al.,
2011).

a. PITECÍDEOS: PRIMATAS PREDADORES DE FRUTOS RÍGIDOS E SEMENTES
Há pouco tempo, foi publicado um livro sobre este grupo de primatas que resume de
forma concisa e estabelece o estado da arte dos estudos deste grupo: Evolutionary Biology and
Conservation of Titis, Sakis and Uacaris, por Veiga et al. (2013). Há três gêneros incluídos neste
grupo também conhecidos como sakis: Pithecia, Chiropote e Cacajao. Uma característica deste
grupo (junto com Callicebus) é que são macacos pequenos, com aproximadamente 3 kg e uma
dentição adaptada a processar frutos e sementes duros, que são dificilmente encontrada em
outros primatas (Kinzey & Norconk, 1993; Norconk & Veres, 2011 Bowler & Bodmer, 2011). Os
sistemas sociais são diversos como em outros primatas neotropicais, embora a maioria viva em
sistemas fluidos tipo fusão-fissão ou em grandes grupos que se divididem em pequenas
unidades de alimentação (Norconk & Kinzey, 1994; Defler, 2003; Bowler & Bodmer, 2009). No
caso dos calicebinos, estão em um extremo de um contínuo e formam grupos coesivos,
pequenos, de casais que pareceriam representar o padrão monogâmico clássico (van Schaik &
Kappeler, 2002; Norconk, 2011). Em geral, formam casais territoriais, os adultos são
monomórficos e possuem mecanismos sociais e fisiológicos que promovem e reforçam as
relações dos casais (Menzel, 1986; Mason & Mendoza, 1998; Schradin et al., 2003; Norconk,
2011). Apesar de serem principalmente arborícola, apresentam determinadas atividades no
solo (ver Barnett et al., 2012).
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b. AOTINOS: NOCTÍVAGOS E MONOGÂMICOS NO NEOTRÓPICO
Pertencem à mesma família dos anteriores (salvo algumas discrepâncias de algumas
filogenias moleculares, que os colocam junto aos cebídeos) e também são conhecidos como
macacos-da-noite (único gênero Aotus), únicos macacos noturnos do mundo, com uma
subespécie, Aotus azarai azarai, que vive no extremo sul da distribuição do gênero e possui
padrões de atividade catemeral (Fernández-Duque & Eckert, 2006; Fernández-Duque et al.,
2010; Fernández-Duque, 2011). Além do livro Aotus: The owl monkey, editado por Baer et al.
(1994), uma das revisões mais importantes sobre o gênero encontra-se no livro Primates in
Perspective, de Campbell et al. (2011), no capítulo sobre Aotinos, de Fernández-Duque (2011).
Sua faixa de distribuição vai do Panamá à Argentina. São de um tamanho mediano, sem
dimorfismo sexual, e possuem pernas e caudas relativamente compridas. Diferentemente dos
outros primatas neotropicais, possuem “almofadas” na suas mãos e pés, um polegar
ligeiramente oponível, e uma unha de catação tipo garra no segundo dígito de cada pé. Uma
característica importante são as grandes órbitas oculares, possivelmente associadas à sua vida
noturna. Seu alimento principal são frutos, e comem também folhas, flores e insetos (por
exemplo, Wright, 1986, 1994; Arditti & Placci, 1990; Arditti, 1992; Ganzhorn & Wright, 1994).
Vivem em geral em grupos pequenos, com áreas de ação que se sobrepõem entre os grupos
(ver revisão de Fernández-Duque, 2011) e são, portanto, considerados monogâmicos sociais
(Fuentes, 1999; Kinzey, 1997; Robinson et al., 1987). Uma particularidade deste grupo é a
forma como os machos participam do cuidado das crias, com um padrão similar ao encontrado
nos Callicebus (Wright, 1984; Rotundo et al., 2002, 2005; Fernández-Duque, 2011; Huck &
Fernández-Duque, 2013). Entretanto, como sugere Fernández-Duque (2011), a melhor
descrição para o sistema de acasalamento nesse grupo seria a de monogamia serial, com altas
taxas de substituição de machos na história de uma unidade social (Fernández-Duque et al.,
2008).

c. ATÉLIDOS: GRANDES PRIMATAS DO CONTINENTE AMERICANO
Esse grupo tem a maior distribuição dentro de América Latina, da Argentina até o
Mexico (Alouatta) e é formado por gêneros com cauda preênsil: Alouatta ou bugios, Ateles ou
macacos-aranha, Brachyteles ou muriquis e Lagothrix ou macacos-barrigudos. Recentemente,
foram editados livros com estudos diversos e atuais em três desses gêneros: Spider Monkeys:
The Biology, Behavior and Ecology of the Genus Ateles, por Campbell (2008); The Woolly
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Monkey: Behavior, Ecology, Systematics, and Captive Research, por Defler & Stevenson (2014),
assim como Howler Monkeys: Adaptive Radiation, Systematics and Morphology, por
Kowalewski et al. (2015), e Howler Monkeys: Behavior, Ecology and Conservation, por
Kowalewski et al. (2015). Existe também uma revisão completa que inclui os quatro gêneros
(Di Fiore et al., 2011). São os maiores primatas neotropicais, com indivíduos que chegam a
pesar mais de 15 kg. No caso do Alouatta, os machos chegam a pesar cerca de 25% a mais do
que as fêmeas; e duas espécies, A. caraya e A. guariba, apresentam dicromatismo sexual. Os
macacos-barrigudos também possuem dimorfismo sexual, enquanto que os macacos-aranha e
os muriquis são monomórficos sexualmente. Dentro do grupo, o Alouatta dedica uma grande
parte do seu tempo alimentando-se de folhas, em comparação com os outros grupos. Não
obstante, da mesma forma que as outras espécies, possui uma dieta variada composta de
diversos itens alimentícios e, em vários casos e em determinados momentos do ano, as frutas
e flores são os alimentos mais importantes. Os Brachyteles ou muriquis também possuem uma
dieta na qual, por vezes, as folhas são importantes, e contam com certas adaptações para
processá-las. Em algumas populações de macacos-barrigudos, foi relatado o uso de insetos em
alguns momentos do ano, o que chama a atenção pelo seu tamanho (Fleagle, 2013). Os
muriquis, diferentemente dos bugios e dos macacos-barrigudos, e à semelhança dos macacosaranha ou Ateles, têm extremidades compridas e se movimentam muitas vezes na floresta por
meio da braquiação. Embora todos os gêneros possuam uma variedade de sistemas de
organização social, que vão desde a estrutura de casais, harém e grupos multimachomultifêmea, os macacos-aranha, por sua vez, possuem um característico sistema de fissãofusão, similar ao intensamente estudado em chimpanzés (Symington 1988, 1990; Asensio et
al.,2008, 2009). São grupos grandes que, geralmente ao longo de um dia ou mais, separam-se
em pequenos subgrupos de forrageio, mantendo o contato auditivo. Essas unidades são
geralmente formadas por uma ou duas fêmeas, por suas crias e por grupos de machos.
Similares ao Brachyteles, não há diferenças de tamanho entre fêmeas e machos e, inclusive, as
fêmeas possuem um clitóris pendular que às vezes é confundido com um pênis. No outro
extremo, os bugios formam unidades coesivas que podem se dividir por curtos períodos
durante as sessões de alimentação (Bezanson et al., 2008). Enquanto que nos bugios ambos os
sexos podem se dispersar (Crockett & Eisenberg, 1987; Kinzey, 1997; Rumiz, 1990), a dispersão
parece ser facultativa no Aloatta caraya; especialmente nos casos em que os custos de
dispersão aumentam, os machos são os que se dispersam e as fêmeas são as filopátricas
(Oklander et al., 2010). Di Fiore et al. (2011) consideram que o sexo mais dispersante é a
fêmea, já que elas dispersam mais longe e movem-se por maiores distâncias do que os
138

machos, os quais, ao dispersarem, buscam tomar outros grupos, individualmente ou em
alianças, para tirar os machos centrais (Gaulin & Gaulin, 1982; Crockett & Pope, 1993; Pope
1990; 2000). No caso do Ateles, são as fêmeas que se dispersam (Symington, 1988, 1990; ver
Aureli et al. 2013 para dispersão de machos), assim como ocorre com o Lagothrix (Nishimura,
1990, 2003; Stevenson et al., 1994; Stevenson, 2006) e com o Brachyteles (Strier, 1992a,
1992b, 1994, 1997).

d. CEBÍNEOS: PRIMATAS COM GRANDES CÉREBROS EM RELAÇÃO À SUA MASSA CORPORAL
Nesse grupo, encontram-se os macacos-prego (Cebus, Sapajus) e os macacos-de-cheiro
(Saimiri). Publicaram-se livros e revisões completas a respeito das características principais
desses gêneros: The Squirrel Monkey, editado por Rosenblum & Cooper (1968), The Complete
Capuchin: The Biology of the Genus Cebus, de Fragazy et al. (2004), e o capítulo The Cebines, de
Jack (2011), no livro Primates in Perspective (Campbell et al., 2011). Os macacos-prego
caracterizam-se por possuírem a maior relação cérebro/tamanho do corpo, possuem
polegares semi-opositores, e em diferentes lugares foi descrito o uso de objetos (por exemplo,
rochas para abrir nozes). Os Sapajus possuem algumas adaptações na dentição para abrir
nozes. São de tamanho médio (até 3,5 kg) e sexualmente dimórficos (machos com peso
aproximadamente 25% superior que as fêmeas) e, em geral, apresentam hierarquias lineares
de dominância importantes com machos e fêmeas alfa. Depois dos bugios, o Cebus é o gênero
com maior distribuição na América Latina.
Os macacos-de-cheiro são pequenos primatas (com menos de 1 kg, aproximadamente)
e, como os macacos-prego, incorporam insetos à sua dieta, além de frutos e vários outros itens
da floresta; possuem uma relação importante cérebro/tamanho do corpo. Diferentemente dos
macacos-prego, que se encontram em múltiplos habitats, desde as selvas úmidas e bosques
secos, até habitats altamente perturbados, o Saimiri é mais comumente encontrado em
florestas tropicais de baixa altitude e florestas secundárias (Boinski et al., 2002; ver Sussman,
2000 para uma revisão completa do gênero). Podem viver em grupos multifêmea-multimacho
muito grandes, e foram relatados grupos de até 300 indivíduos, embora aparentemente
formassem uniões temporárias de múltiplos grupos (Boinski et al., 2005; Sussman, 2002).
Assim como o resto dos platirrinos, esses gêneros também não apresentam sinais
evidentes de ovulação e, como acontece em outras espécies, existem cópulas de fêmeas com
múltiplos machos e fora do período de ovulação (Dixson, 1998; Di Fiore et al., 2011). No caso
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dos Saimiri, diferentemente dos Cebus, sua reprodução é sazonal em um período aproximado
de dois meses ao longo do ano e, aparentemente, as fêmeas são sexualmente ativas durante
dois dias nesses curtos períodos de acasalamento (Boinski, 1992; ver Jack, 2011).Uma das
características que mais chama a atenção no Saimiri é que, previamente ao período de
acasalamento com os machos, estes sofrem mudanças fisiológicas e morfológicas,
aumentando seu peso em torno de 20 a 25% (Dumond & Hutchinson, 1967; Stone, 2014).
Assim, eles acumulam gordura e aumentam de tamanho, característica associada a uma maior
atração para as fêmeas nos limitados períodos de acasalamento e, talvez, a uma maior
produção de sêmen, já que também aumenta a testosterona circulante (Boinski, 1992; Schiml
et al., 1996; 1999; Stone, 2014). Os machos experimentam altos custos relacionados com as
interações agonísticas com outros machos e com a busca de uma fêmea reprodutiva; o
aumento do tamanho pode reduzir alguns desses custos, embora possivelmente possuam
custos fisiológicos (Stone, 2014).

e. CALITRIQUINOS: ESPÉCIES COM CRIA COOPERATIVA DE INFANTES
São os menores primatas do Neotrópico, sendo o Cebuella o menor macaco do mundo,
com apenas 120 gramas. Existem vários gêneros dentro da família: Callimico, mico-leão
(Leontopithecus), micos (Saguinus) e saguis (Callithrix, Cebuella, com alguns gêneros descritos
mais recentemente, como Mico, Callibella, cujo status taxonômico ainda é discutido).
Recentemente, foi editado um livro que atualiza o estado das pesquisas neste grupo e no dos
calimicos: The Smallest Anthropoids: The Marmoset/Callimico Radiation (Ford et al., 2009). Seu
alimento principal são frutas, resinas, exsudatos, seiva, néctar, insetos, pequenos vertebrados
e, no caso do Callimico, também de fungos (ver relatório para Callithrix aurita em Correa et al.,
2000, para Callimico; Porter 2001, ver revisão em Digby et al., 2011). Por outro lado, o grupo
possui características interessantes como supressão social da reprodução, ovulação pós-parto,
gêmeos, ajuda cooperativa na criação dos filhotes e sistemas flexíveis de acasalamento (Digby
et al., 2011). Entre os calitriquinos, existem algumas diferenças na organização social e nos
tamanhos das suas áreas de ação (Digby et al., 2011), geralmente associadas a diferentes
formas de exploração de alimentos. Por exemplo, os saguis possuem adaptações especiais
para explorar o exsudato das plantas (Ferrari, 1993), o que lhes permite atingir habitats com
menor disponibilidade de frutas durante o ano, onde os Saguinus e Leontopithecus parecem
não chegar. Também foi relatada para estas espécies a formação de grupos de espécies mistas
que, por exemplo, permitem aumentar o tamanho do grupo em geral sem aumentar o
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tamanho do grupo de cada espécie em particular; assim, beneficiam-se do aumento no
número de indivíduos de uma unidade social (Pook & Pook, 1982; ver Heymann & BuchananSmith, 2000; Porter, 2001). Assim como os bugios, os calitriquinos são habilidosos para viver
em ambientes limítrofes e moderadamente perturbados e, em alguns casos, transformaram-se
em espécies invasoras difíceis de controlar.

4. A PRIMATOLOGIA COMO DISCIPLINA BIOANTROPOLÓGICA
Apesar da tendência em pensar em modelos viventes como os símios (chimpanzés,
bonobos, gorilas, orangotangos e gibões) em relação àqueles que estudam a evolução dos
hominídeos, cada vez mais os primatas do Novo Mundo são objetos de estudo para entender a
evolução nos membros da Ordem Primata (ver Box 1). Os platirrinos são excelentes modelos
para estudar paralelismos que nos ajudam a compreender princípios aplicáveis a todos os
primatas (Kinzey, 1986). Por exemplo, é possível que a variação ambiental tenha tido efeitos
importantes nos padrões comportamentais entre os primeiros hominíneos. Por isso, os
primatas do Novo Mundo podem constituir modelos instrutivos para compreender o
comportamento desses hominíneos. Em geral, a existência de diversos caracteres homólogos
entre primatas humanos e não humanos, e as consequências de uma história evolutiva em
comum, transforma os primatas não humanos em modelos e sujeitos úteis para compreender
as raízes evolutivas da morfologia humana e a compressão das origens da natureza humana.

BOX 1. O que é necessário para ser um primatólogo? Em primeiro lugar, assumir que o árduo
trabalho de campo, observando primatas, levará tempo, muito tempo. Para isso, é necessário ter
paciência e vontade para ir atrás de objetos de estudo às vezes esquivos. Porém, é apaixonante
pensar que depois de propor perguntas e hipótese de estudo, de passar longas jornadas no
campo observando, de digitalizar os dados do caderno de campo, processar e analisar essa
informação e, finalmente publicar os resultados, poderemos entender um pouco mais sobre a
Ordem à qual nós, os seres humanos, pertencemos.
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5. O QUE FAZEMOS QUANDO ESTUDAMOS PRIMATAS NÃO HUMANOS
NEOTROPICAIS?
Os temas e as formas de estudo em torno dos primatas não humanos são múltiplos e muitas
vezes se inter-relacionam. No presente trabalho, vamos considerar uma forma simples de
abordar diversos temas em linhas amplas de pesquisa: ecologia alimentar, cognição espacial,
predação, pressupostos comportamentais, vida social, genética da conservação, dinâmica de
doenças infecciosas e etnoprimatologia (ver Box 2).

BOX 2. Guia (muito) breve para realizar um trabalho de campo primatológico. Pretendemos
apresentar aqui pequenos passos a serem seguidos com base nas nossas experiências de campo.
Sabemos que existem várias maneiras de encarar os trabalhos em primatologia e que,
certamente, cada pessoa construirá seu próprio caminho. Então, vamos lá:
1) Ler, ler e continuar lendo. Isto implica recolher referências sobre diferentes temáticas e
entender o contexto e o estado da arte do tema que queremos abordar.
2) Identificar quais são os centros de estudo com primatas que existem na atualidade,
atuantes há bastante tempo ou que estejam iniciando estudos em diferentes localidades.
A melhor forma de identificar esses centros é por meio das publicações dos grupos de
trabalho, e observando a que entidades pertencem (universidades e institutos de
pesquisa), páginas de internet e redes sociais. Outra forma de obter essa informação é
por meio dos sites da Sociedade Latinoamericana de Primatologia (SLAPrim) e das
respectivas associações nacionais, tais como Associação Mexicana de Primatologia,
Associação Colombiana de Primatologia, Sociedade Brasileira de Primatologia e
Associação de Primatologia Argentina.
3) A seguinte etapa é entrar em contato com o grupo em questão e buscar programas de
voluntariado ou projetos que aceitem estudantes e pesquisadores. Nessa etapa, a única
opção é a apresentação e o contato pessoal, seja numa reunião científica (altamente
recomendado) ou mediante um simples e-mail.
4) Tendo chegado a esse passo, será possível sentir o que é o trabalho no campo; essa é a
única maneira e a mais acertada antes de começar seu próprio projeto. Participar de
outros projetos, conhecer outros pesquisadores, discutir e explorar as problemáticas in
situ é o melhor a fazer.
5) A partir daí, já com alguma experiência na bagagem, resta gerar novas perguntas,
formular propostas e sair a partilhar novos achados primatológicos.
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a. ECOLOGIA ALIMENTAR
Embora alguns grupos de platirrinos possam se diferenciar por algumas preferências
alimentares ou por determinadas adaptações que lhes permitem obter determinado tipo de
alimento, é provável que a maioria das espécies tenha dietas mais variadas do que se supôs
durante muitos anos (Righini, 2014; Fernández, 2014; Garber et al., 2014).
Basicamente, a dieta de um primata deve, na sua composição, satisfazer as necessidades
energéticas, fornecer tipos específicos de nutrientes e minimizar a exposição a toxinas e
compostos secundários. No que se refere a determinadas especializações, mencionamos as
garras e a dentição dos calitriquinos para extrair exsudatos (fontes ricas de carboidratos) e
insetos das cascas das árvores (os quais fornecem fundamentalmente proteínas) (Garber,
1992). Por exemplo, têm sido relatadas espécies que investem mais de 50% do tempo de
alimentação em insetos (ver Garber, 1998, Saguinus oedipus). No caso particular da espécie
Callimico goeldii, esta alimenta-se particularmente de fungos (Garber & Porter, 2010; Porter &
Garber, 2010). Diferentemente de algumas espécies do Velho Mundo, não há primatas
exclusivamente folívoros entre os platirrinos. Existem gêneros que investem grande parte do
seu tempo se alimentando de folhas, como os bugios e muriquis (Di Fiore et al., 2011), cujas
adaptações à folivoria (dentições particulares e padrões comportamentais) evoluíram de
forma independente (Lambert, 1998; Milton, 1998; 2006; Fernández Duque et al., 2012). Isso é
mais evidente em espécies de bugios que habitam nos extremos da sua distribuição ou em
zonas altas, onde se manifesta mais fortemente a sazonalidade de recursos e, portanto, há
meses em que as folhas têm um papel importante ou quase exclusivo na dieta (Zunino, 1989;
Bravo & Sallenave, 2003; Kowalewski, 2007; Agostini et al., 2010; Garber et al., 2014). Porém,
estudos mais recentes deixaram cada vez mais claro que as dietas dos primatas são
heterogêneas e recomenda-se, por exemplo, considerar os bugios como primatas folívorosfrugívoros-florívoros (Righini, 2014; Fernández, 2014; Garber et al., 2014; Fernández et al., no
prelo) e os macacos-aranha como frugívoros-folívoros (Felton, 2008; Felton et al., 2008; Felton
et al., 2009 a, b, c) já que não existe uma coincidência nos índices utilizados para avaliar a
alimentação, ou seja, o tempo investido na alimentação pareceria indicar que em muitos
lugares os bugios tendem à folivoria, mas uma análise exaustiva da biomassa ingerida os
transforma em frugívoros (ver Gaulin & Gaulin, 1982; Garber et al., 2014; Fernández, 2014).
Em geral, recomenda-se deixar de lado a classificação ou categorização de folívoros,
frugívoros, faunívoros, florívoros porque ofuscam as pequenas diferenças que existem na dieta
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de cada primata e os diferentes problemas que enfrentam para conseguir os nutrientes
necessários (Fleagle, 2013). Entretanto, ainda se discute como surgiram adaptações especiais
para diferentes tipos de dieta (para processar folhas, grãos, néctar ou exsudatos) (Garber,
1986; Roosmalen et al., 1988; Overdoff, 1992; Norconk et al., 2004; 2011). Além dessas
características da dieta dos primatas, os alimentos podem ser encontrados em pequenos
fragmentos florestais que podem alimentar poucos animais, ou em fragmentos florestais
maiores que contêm comida suficiente para saciar mais de um animal e, inclusive, mais de um
grupo; a comida também pode estar dispersa ou densamente reunida, e sua distribuição
espacial pode variar no tempo e no espaço. Essas propriedades da alimentação foram
associadas aos padrões de agrupamento, organização, estrutura social e uso do espaço de
primatas em modelos como o socioecológico (Wrangham, 1980; van Schaik, 1989; Sterck et al.,
1997; Janson, 2001; Janson & Clutton-Brock, 2012) ou o de restrição de tempo (time
constraint) (Chapman et al., 1995; 1998; Chapman & Chapman, 2000; Snaith & Chapman,
2007). Porém, a influência da disponibilidade espacial e temporal de alimentos sobre a
organização social dos primatas e como fator de pressão seletiva sobre a organização dos
indivíduos em um grupo está em discussão devido ao carácter efêmero da variação dos
recursos e sua alta heterogeneidade nas florestas tropicais e subtropicais (ver Sussman &
Garber, 2004; 2011; Cheverud, 2004; Sussman et al., 2005). Para finalizar, existem variadas
estratégias de forrageio, que são as formas pelas quais os primatas obtêm seus alimentos. São
consideradas estratégias porque a obtenção de um tipo de alimento como, por exemplo,
pequenos frutos na copa de uma árvore, resulta em um comportamento cuja expressão inclui
uma combinação de fatores ecológicos, sociais e abióticos que redundam na relação de
compromissos (trade offs) entre vários comportamentos, cada um com seus custos e
benefícios.

b. COGNIÇÃO ESPACIAL
A cognição pode ser definida como os mecanismos internos de um organismo para
integrar e incorporar informação recente àquela previamente aprendida e, dessa forma,
confrontar e compreender os desafios do ambiente que, em termos de espaço, implica saber
onde, quando ou como ir em busca de um objetivo (por exemplo, uma árvore frutífera) dentro
da sua área de abrangência (Tomasello & Call, 1997; Shettlewoth, 1998; Urbani, 2009).
Atualmente se sabe que os primatas podem ir, por exemplo, diretamente de um sítio de
alimentação a outro; ou seja, os primatas mantêm uma detalhada representação espacial da
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distribuição dos recursos dentro do seu espaço vital. No caso dos primatas neotropicais, essa
capacidade está presente desde os de pequeno tamanho, como os micos (Garber, 2000), nos
de tamanho mediano, como os macacos-prego (Jason, 1990; Jason & Di Bitteti, 1997; Urbani,
2009), até naqueles de tamanho grande, como os bugios e os macacos-barrigudos (Alouatta
palliata: Milton, 1980; Lagothrix lagotricha: Di Fiore & Suárez, 2004).
Na literatura biológica, os mapas mentais implicam a capacidade de formar uma
representação interna da área de abrangência da espécie, incorporando informação sobre os
elementos particulares do espaço. Para isso, surgiram duas propostas: se o forrageador utiliza
um mapa topológico, vai integrar, lembrar e adquirir segmentos de rotas integradas por
marcos espaciais (landmarks) ou nós particulares do espaço (Byrne, 1982). Por outro lado,
espera-se que, se utiliza um mapa euclidiano, o forrageador codifique informação na forma de
distâncias e ângulos exatos, com a finalidade de computar novas rotas para chegar a um alvo
(Byrne, 2009). Diante dessas definições, Poucet (1993) sugeriu que, numa pequena escala
espacial, os forrageadores tendem a utilizar representações euclidianas do espaço, enquanto
que em uma escala maior utilizam uma representação topológica. Isso poderia acontecer no
caso dos macacos-prego selvagens, em que parece estar agindo uma combinação das duas
formas de representar o espaço (Urbani, 2009).

c. PREDAÇÃO
Existem diferentes espécies de vertebrados relatados como predadores de macacos
neotropicais, como cobras, águias, harpias, pumas e onças (e, em zonas de interação com
humanos, também os cachorros domésticos). Dependendo das espécies de primatas, existem
diversas estratégias para diminuir o risco de predação. A vida em unidades sociais está entre as
mais importantes, já que, por um lado, permite evitar os predadores de forma mais eficiente
(melhor detecção), expulsá-los (defesa em grupo) e gerar o efeito de diluição (diminuição per
capita da probabilidade de predação) (Cheney & Wrangham, 1987; Miller, 2002; Miller &
Treves, 2011; Fitchel, 2012). É possível que o tamanho dos primatas influencie as estratégias
antipredatórias implementadas. Por exemplo, animais menores como os saguis, titis ou
macacos-de-cheiro seriam mais favorecidos por viverem em grupos pequenos e favorecerem
comportamentos crípticos. Enquanto que as espécies de tamanho maior, como outros
cebídeos e os atelídeos, teriam um maior benefício ao viver em grupos maiores; ou devido ao
maior tamanho do corpo, diminuiria o risco de predação (Di Fiore, 2002). Contudo, esse é um
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campo pouquíssimo explorado, especialmente em platirrinos, e precisa ser avaliado também
de uma dimensão humana e sob o ponto de vista da ecologia do predador (Urbani, 2005;
consultar a seção de etnoprimatologia neste capítulo).

d. PRESSUPOSTOS COMPORTAMENTAIS
Os platirrinos são geralmente diurnos e arborícolas. Somente um gênero mantém
atividades noturnas: o macaco-da-noite ou Aotus (Fernández-Duque, 2011). A espécie mais
austral, Aotus azarai, é a única do gênero que não necessariamente concentra suas atividades
durante a noite. Essa espécie, que vive no Paraguai e na Argentina, também é ativa de dia (ver
citações anteriores). Diferentes hipóteses têm sido propostas para explicar essa mudança para
hábitos diurnos, tais como: relaxamento na intensidade de predação, condições climáticas
mais intensas com noites mais frias em torno da região sul da distribuição do gênero e
sazonalidade na oferta de recursos (Wright, 1989; Engqvist & Richard, 1991; Ganzhorn &
Wright, 1994). Mas, por que esse gênero é noturno, e, além disso, por que uma de suas
espécies teve uma mudança secundária para atividades diurnas? São questões que precisam
ser investigadas e que representam um desafio para os primatólogos deste continente.
Embora as espécies neotropicais sejam arborícolas, há relatos de espécies que descem ao solo
para realizar diversas atividades: como deslocar-se entre fragmentos da floresta; realizar
exploração; perseguir membros da mesma espécie; participar em brincadeiras; fugir de
predadores; alimentar-se de argilas (geofagia), solos, troncos caídos (cascas e insetos) e
plantas flutuantes, e beber de variadas fontes de água como lagos, lagoas, rios, arroios e
banhados (Izawa, 1993; Bravo & Sallenave, 2003; Campbell et al., 2005; Pozo-Montuy & Serio
Silva, 2006; Mourthe et al., 2007; Nadjafzadeh & Heymann, 2008; Fernández-Duque, 2009,
Kowalewski & Garber, 2010; Link et al., 2011).

e. VIDA SOCIAL
Através de anos de estudo dos platirrinos, percebemos que é difícil encontrar um
padrão particular de organização social, e que, na realidade, enfrentamos uma grande
variabilidade no momento de classificar uma espécie. Contudo, há características que os
separam de outros grupos, tais como o cuidado parental intensivo, o cuidado cooperativo dos
filhotes e a defesa cooperativa de casais (Fernández-Duque et al., 2012). A diversidade dos
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sistemas sociais em primatas tem sido estudada por décadas (por exemplo, Eisenberg et al.,
1972; van Schaik & van Hooff, 1983; Wrangham, 1987; Janson, 2000; Strier, 2000a). Para
entender a evolução dos sistemas sociais, é necessário um embasamento teórico que
relacione os comportamentos vantajosos para o sucesso reprodutivo individual ou aptidão
biológica (fitness) com as características do sistema social. A dificuldade consiste no fato de
que as definições e características dos sistemas sociais estudam as características dos grupos e
não dos indivíduos, os quais são os objetivos da seleção natural e sexual (Goss-Custard et al.,
1972; Rowell, 1993). O marco teórico mais aceito atualmente é oferecido pelo modelo
socioecológico (Crook, 1970; Emlen & Oring, 1977; Terborgh & Janson, 1986), que reconhece
que os sistemas sociais representam propriedades emergentes do comportamento e das
interações dos indivíduos que integram os grupos, como resultado das adaptações dos
indivíduos às condições do ambiente e às restrições filogenéticas (Wrangham, 1980; van
Schaik, 1989; Di Fiore & Rendall, 1994; Sterck et al., 1997; Chapman & Chapman, 2000; Isbell &
Young, 2002). Assim, são encontradas variações evidentes entre as diferentes espécies de
primatas e, inclusive, dentro de uma mesma espécie, relacionadas com diferenças ecológicas,
demográficas ou sociais (Crockett, 1996; Janson, 1992; Sterck, 1999; Borries et al., 2001;
Clutton Brock & Janson, 2012). O modelo socioecológico trata machos e fêmeas
separadamente, já que sua eficácia biológica é limitada por diferentes fatores relacionados às
diferenças sexuais no que diz respeito à reprodução (Clutton-Brock & Parker, 1992, 1995). O
modelo supõe que a distribuição das fêmeas é determinada principalmente pela distribuição
de riscos e dos recursos no ambiente, enquanto que os machos distribuem-se principalmente
em resposta à distribuição temporal e espacial das fêmeas receptivas. Desse modo, são
determinados os tipos de relações sociais possíveis, assim como a proporção de sexos, a qual,
por sua vez, influencia as estratégias reprodutivas e a intensidade da competição por
acasalamentos (Emlen & Oring, 1977; Kvarnemo & Ahnesjo, 1996; Sterck et al., 1997).
Conforme visto anteriormente, existem numerosas críticas ao modelo socioecológico (ver
Janson, 2000; Sussman & Garber, 2004; Sussman et al., 2005; Clutton Brock & Janson, 2012).
Considera-se “sociedade” ou unidade social um grupo de indivíduos da mesma espécie
que interagem regularmente entre si, mais do que com membros de outros grupos sociais
(Struhsaker, 1969). Nesse contexto, Kappeler & van Schaik (2002) propõem que o sistema
social é formado por três componentes: (1) a organização social, (2) os sistemas de
acasalamento e (3) a estrutura social. Trataremos de forma sintética esses três componentes
que caracterizam as sociedades. A organização social (1) é descrita em função do tamanho, da
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composição sexual e do carácter espaço-temporal de coesão numa sociedade. Identificam-se
três tipos básicos de organização social: (a) dos solitários, descritos como animais cuja
atividade geral e cujos deslocamentos espaciais não se encontram sincronizados com os de
outros indivíduos (Charles-Dominique, 1978), contrastando com os gregários, nos quais dois
mais indivíduos sincronizam-se suas atividades em tempo e espaço (Boinski & Garber, 2000).
Isso não significa que não mantenham relações sociais, mas essas características são descritas
nos outros elementos do sistema social; (b) dos casais, que são definidos como associações
permanentes de um macho e uma fêmea adultos. Nesse caso, não apenas as suas áreas de
ação coincidem, mas também eles estão sincronizados espaço-temporalmente (Fuentes, 2000;
van Schaik & Dunbar, 1990); e, por último, (c) os que vivem em grupos com três ou mais
indivíduos adultos. Nessa categoria enquadra-se a maioria dos primatas, e o critério tradicional
distinguia entre as diferentes proporções de machos e fêmeas, agrupando-os em poliândricos,
poligínicos, multimacho ou multifêmea (Clutton-Brock & Harvey, 1977; Crook & Gartlan, 1966;
Eisenberg et al., 1972).
Os sistemas de acasalamento (2) têm sido usualmente descritos por meio de dados
observacionais; todavia, as técnicas moleculares podem revelar padrões inesperados de
transmissão gênica como resultado de distintas estratégias comportamentais dos indivíduos.
Por esse motivo, podem ser reconhecidos dois componentes do sistema de acasalamento: um
social e outro genético (Kowalewski & Garber, 2010; Oklander et al., 2014). O componente
social descreve os mecanismos para obtenção de parceiros, o número de indivíduos com quem
se acasala, quanto tempo os casais permanecem juntos, e, em alguns casos, a distribuição do
cuidado parental (Huges, 1998). Por outro lado, o componente genético descreve quais
indivíduos se reproduzem e com quem o fazem; analisa, portanto, exclusivamente as
consequências reprodutivas das interações sexuais e somente pode ser determinado mediante
estudos genéticos. Os sistemas de acasalamento costumam agrupar-se em: (a) monogamia, no
qual machos e fêmeas tipicamente copulam com um único membro do sexo oposto e têm
aproximadamente valores similares de sucesso reprodutivo (MacKinnon & MacKinnon, 1980;
Robinson et al., 1987; Rutberg, 1983; Sommer & Reichard, 2000); (b) poliandria, no qual uma
fêmea copula com vários machos, mas os machos somente com ela (Garber, 1997; Goldizen,
1987; Tardif & Garber, 1994); e (c) várias formas de poliginia, em que um macho copula com
várias fêmeas. A poliginia espacial ocorre em espécies solitárias, nas quais machos
agonisticamente poderosos monopolizam o acesso a várias fêmeas (Charles-Dominique, 1977).
A poliginia por competição indireta acontece quando os machos percorrem amplos espaços
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em busca de fêmeas receptivas, abandonando-as pouco depois de copular, procurando
parceiras adicionais; nesse caso, os dois sexos costumam copular com diferentes parceiros
(Kappeler, 1997). Existem também várias formas de poliginia pela defesa de fêmeas. Em
algumas espécies, coalisões de machos defendem um território habitado por várias fêmeas
com as quais a maioria dos machos copula (Gerloff et al., 1999; Watts, 1998). Em outras, os
machos defendem diretamente o grupo de fêmeas, e não o território. A poliginia tipo harém
ocorre quando um único macho defende o acesso exclusivo a um grupo de fêmeas
(Stammbach, 1987). Quando vários machos defendem o grupo de fêmeas, todos os machos
copulam (Altmann, 1997; Bercovitch, 1989; Brockman & Whitten, 1996; Paul et al., 1993;
Sauther, 1991) embora, frequentemente, exista a tendência a um viés de acasalamentos com
o macho de maior hierarquia (Cowlishaw & Dunbar, 1991; Paul, 1997; Johnstone, et al. 1999).
Assim, o sistema de acasalamento parece estar principalmente determinado pela capacidade
dos machos de monopolizar o acesso às fêmeas (Altmann, 1990; van Hooff & van Schaik, 1992;
Nunn, 1999a). Porém, as fêmeas também podem influenciar o número de machos por meio da
seleção de parceiros ou de modificações na sua distribuição espacial ou, ainda, da sincronia de
seus estros (Nunn, 1999b; van Schaik et al., 1999; van Noordwijk & van Schaik, 2000; Zinner &
Deschner, 2000). Muitas estratégias reprodutivas das fêmeas parecem direcionadas à
confusão da paternidade, diminuindo assim, o risco de infanticídio (van Noordwijk & van
Schaik, 2000). A estrutura social (3) refere-se ao modelo de interações sociais e ao resultado
das relações entre os membros de uma sociedade. Os padrões de interação entre pares de
indivíduos (interações diádicas) podem ser utilizados para a caracterização da estrutura social
(Hinde, 1976). Nesse sentido, são estudadas as variações na frequência e na intensidade de
interações afiliativas ou agonistas (de Waal, 1986, 1989), agrupando-as usualmente por sexos
em relações entre fêmeas, relações entre machos e relações intersexuais (Wrangham, 1987;
Dunbar, 1988; van Schaik,1996; Sterck et al., 1997). As relações entre fêmeas foram estudadas
em profundidade no contexto do modelo socioecológico, sendo caracterizadas através da
análise de quatro variáveis inter-relacionadas: filopatria, nepotismo, tolerância ou despotismo
(para revisão, ver Sterck et al., 1997). As relações entre machos resultam da seleção
intrassexual para obter fertilizações. Essas relações, portanto, são muitas vezes caracterizadas
pela competição e pelo estabelecimento de relações de dominância (Bercovitch, 1991;
Cowlishaw & Dunbar, 1991; van Hooff & van Schaik, 1994; van Hooff, 2000). Contudo, em
algumas espécies em que os machos são filopátricos, podem se observar relações afiliativas
entre eles (Strier, 1994; van Hooff & van Schaik, 1992, 1994; van Hooff, 2000; Kowalewski &
Garber, 2014). As relações entre os sexos baseiam-se na seleção sexual e no conflito sexual
149

(Smuts, 1987; Smuts & Smuts, 1993; van Schaik, 1996). Além disso, são influenciadas pelos
seguintes fatores: duração dos machos no grupo, nível de dominância em cada sexo, certeza
da paternidade, risco de infanticídio e o grau de dimorfismo sexual (Takahata, 1982; van
Noordwijk & van Schaik, 1988; Hamilton & Bulger, 1992; Watts, 1992; Manson, 1994; Sicotte,
1994; Perry, 1997; Kappeler, 1999b; Paul et al., 2000; Weingrill, 2000).
Os três elementos mencionados do sistema social são entidades discretas, mas interrelacionadas. É claro que compreender a diversidade das estratégias reprodutivas dos
primatas não humanos nos ajuda a compreender como foi a diversidade dos nossos ancestrais,
considerando que partilhamos muitos componentes da fisiologia reprodutiva com outras
espécies de primatas. Para compreender os sistemas de acasalamento dos nossos ancestrais,
devemos compreender as estratégias reprodutivas dos primatas vivos. Em geral, nos primatas
podemos reconhecer diferentes estratégias nas fêmeas, por um lado, e nos machos, por outro,
os quais em muitos casos têm estratégias que competem entre si, na medida em que possuem
diferentes interesses reprodutivos. Assim, nas fêmeas se reconhece um importante
investimento nas crias, comportamentos que assegurem a obtenção de recursos suficientes
para elas e para suas crias, bem como comportamentos que garantam sua fertilização e a
obtenção de variabilidade entre suas crias. Quanto aos machos, em geral, competem pelo
acesso às fêmeas, o que resulta, em casos extremos, em dimorfismo sexual ou então, por
exemplo, em altos níveis de competição espermática quando as fêmeas copulam com
múltiplos machos em momentos em que estes têm dificuldade de monopolizá-las (como na
sincronização do ciclo estral). Então, quais são as táticas que os machos podem implementar?
Investir em cuidado parental, por exemplo, o que está associado a casais monogâmicos. Se são
formadas estruturas diferentes como unimacho ou multimacho, nem sempre o macho central
ou alfa acaba sendo o progenitor em todos os casos. O sucesso reprodutivo dos machos varia
ao longo da sua vida. Outra estratégia reprodutiva presente nos primatas é o infanticídio (ver
van Schaik & Crockett, 2000). Em geral, está associado a uma estratégia reprodutiva na qual o
macho infanticida aumenta sua probabilidade de sucesso reprodutivo ao ter acesso a várias
fêmeas reprodutivas. Associa-se, portanto, a mudanças no estado e filiação dos machos dentro
de um grupo, encurtamento e intervalos entre nascimentos nas fêmeas, os infanticidas não
matam suas crias, mas eliminam crias lactantes. As fêmeas, por sua vez, desenvolvem
estratégias anti-infanticídio, que incluem, por exemplo, agrupar-se em um número mínimo de
fêmeas para não atrair machos infanticidas; afastar-se de potenciais infanticidas quando estão
com crias lactantes ou permanecer mais tempo junto ao macho alfa ou central. Embora o
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infanticídio esteja presente em várias espécies de primatas neotropicais (por exemplo,
Alouatta caraya [Zunino et al., 1985; Pave et al, 2012]; Sapajus nigritus [Izar et al., 2007;
Ramirez-Llorens et al., 2008], Ateles geofroyii [Campbell, 200]; ver revisão em van Schaik,
2000), ainda se discute se o mesmo atua como uma força modeladora da organização social
dos primatas.

f. POR QUE OS PRIMATAS VIVEM EM GRUPOS?
Não resta dúvida de que, comparados com muitos outros mamíferos, os primatas são
animais particularmente sociais. O comportamento social dos primatas evoluiu por seleção
natural. Da mesma forma que outras adaptações, o comportamento social é entendido como o
resultado de uma complexa dinâmica que resulta do balanço entre vantagens e desvantagens
adaptativas. De uma perspectiva evolutiva, a eficácia biológica de um indivíduo é equivalente
ao seu sucesso reprodutivo ou, em palavras mais simples, ao número de indivíduos que se
reproduzem com êxito ou que contribuem à seguinte geração. Do ponto de vista individual,
existem cinco vantagens possíveis da vida em grupo: (1) diminuição per capita do risco de
predação, (2) melhor acesso à comida, (3) melhor acesso a parceiros de acasalamento, (4)
assistência no cuidado das crias, e (5) benefícios fisiológicos das relações afiliativas. Todas
estas vantagens devem ser compensadas com algumas desvantagens e, em algum ponto, esse
equilíbrio é selecionado. Por exemplo, maior tamanho do grupo pode atrair predadores,
aumentar a competição pelo alimento, parceiros sexuais, e assistência no cuidado das crias. As
adaptações comportamentais e fisiológicas presentes nos primatas deveriam maximizar sua
sobrevivência e a das suas crias, e são conhecidas como estratégias reprodutivas. Os grupos de
animais deveriam possuir um intervalo de tamanhos de grupo nos quais se maximiza a eficácia
biológica, e esse intervalo não deve ser discreto.

g. GENÉTICA DA CONSERVAÇÃO
A degradação e a fragmentação de habitats naturais como consequência da crescente
urbanização, industrialização e destruição ambiental em grande escala para fins agropecuários
têm colocado em situação de risco a diversidade biológica e o equilíbrio dos ecossistemas em
nível mundial (Primack & Rodrigues, 2001). Dentro do marco da Biologia da Conservação, a
“Genética da Conservação” é a aplicação da genética para preservar as espécies como
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entidades dinâmicas capazes de enfrentar mudanças ambientais. Essa disciplina engloba o
estudo das consequências genéticas de populações pequenas, a solução de incertezas
taxonômicas e a definição de unidades de manejo e conservação dentro das espécies (Frankel
& Soulé, 1981; Frankham et al., 2002; Mudry & Nieves, 2010; Mudry et al., 2014). Os primatas
são altamente vulneráveis à fragmentação das florestas e aos efeitos das alterações
antropogênicas dos seus habitats (Cowlishaw & Dunbar, 2000; Chapman & Peres, 2001;
Oklander et al., 2011). Esses fatos provocam mudanças na demografia, na organização social,
no fluxo gênico e no estado de saúde dos indivíduos (Janson, 2000; Clarke et al., 2002; Marsh,
2003; Gómez-Marin et al., 2001; Amaral et al., 2005; Nunn & Altizer, 2006; Oklander et al.,
2010). A extinção local de populações está relacionada principalmente com a destruição dos
seus habitas naturais, expondo os indivíduos à falta de recursos, às doenças e à predação,
entre outros fatores (Crockett, 1998; Gillespie & Chapman, 2004; Stokstad, 2004; Chapman et
al., 2005). Desse modo, a sobrevivência e a persistência de primatas dependem, em grande
parte, da sua variabilidade na dieta, sua habilidade de utilizar a matriz de vegetação, assim
como da sua variabilidade genética (Marsh, 2003). A variabilidade genética dos indivíduos de
uma espécie é essencial para sua sobrevivência a longo prazo. Quando a diversidade genética
de uma população é reduzida, seu potencial adaptativo diminui, ou seja, reduz-se sua
capacidade de responder a futuras mudanças ambientais (Loeschcke et al., 1994). A dispersão
é um carácter de história de vida que tem importantes efeitos tanto na dinâmica quanto na
genética das espécies (Clobert et al., 2001). Existem evidências que propõem que o padrão
geral de dispersão em primatas é, principalmente, resultado de se evitar a endogamia, ou seja,
a reprodução entre indivíduos relacionados e a competição intrassexual (Pusey & Packer,
1987; Field & Guatelli-Steinberg, 2003). A maioria das espécies do gênero Alouatta caracterizase pela dispersão de ambos os sexos a partir de seus grupos natais (Rumiz,1990; Pope, 1992; Di
Fiore & Campbell, 2007).
O isolamento e fragmentação do habitat podem favorecer a permanência dos indivíduos
no seu grupo natal ao impedir sua dispersão (Sterck, 1998), aumentando a probabilidade de
endogamia (Heshel & Paige, 1995; Tomiuk et al., 1998; Oklander et al., 2010). A endogamia,
por sua vez, pode provocar a depressão de uma série de características relacionadas com a
eficácia biológica (aumento das taxas de mortalidade, crescimento lento, defeitos congênitos e
redução da fecundidade) como resultado da expressão de alelos recessivos deletérios (Wright,
1977; Keller et al., 1994; Heschel & Paige, 1995; Hansson & Westerberg, 2002; Keller & Waller,
2002). Isso ressalta a importância de estudar os níveis de variabilidade genética, tanto de
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espécies em perigo, quanto de espécies que enfrentam uma intensa diminuição do habitat
e/ou gargalos de garrafa populacionais. Os bugios estão expostos tanto à diminuição do
habitat, quanto aos gargalos de garrafa provocados pelos eventos recorrentes de febre
amarela. As técnicas moleculares possibilitam obter informação sobre a variabilidade genética,
o fluxo gênico, os sistemas de acasalamento e o sucesso reprodutivo de diversas espécies por
meio de amostragens não invasivas (Altmann et al., 1996; Gagneux et al., 1999; Gerloff et al.,
1999; Nievergelt et al., 2000; Constable et al., 2001; Vigilant et al., 2001; Goossens et al., 2005;
Bergl & Vigilant, 2007; Oklander et al., 2010; Oklander et al., 2014). Em suma, a relevância dos
dados genéticos consiste na sua capacidade de permitir inferir padrões filogeográficos e
estabelecer unidades subespecíficas de grande importância para o manejo e a conservação das
espécies, assim como também estimar uma aproximação ao vórtice de extinção (O’Brien et al.,
1985).

h. DINÂMICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS
As doenças parasitárias possuem efeitos importantes na saúde humana e nas
comunidades de animais e representam altos custos sociais e econômicos em comunidades
locais, especialmente em países em desenvolvimento. A exposição a parasitas e a ingestão
destes (através da comida e/ou da água) são importantes rotas de infecção humana,
especialmente em áreas rurais, onde o aumento da degradação e da fragmentação do habitat
e as mudanças antropogênicas, a precariedade sanitária, a falta de conhecimento sobre a
transmissão de muitas doenças infecciosas, bem como a presença de zoonoses agem de forma
sinérgica para ampliar os riscos de transmissão de doenças entre espécies. A maioria das
doenças infecciosas emergentes pode atravessar os limites entre humanos, animais
domésticos e animais selvagens (Chapman et al., 2005; Nunn & Altizer, 2006). Por exemplo,
Taylor et al. (2001) encontraram que 61% dos patógenos humanos são compartilhados com
hospedeiros animais. Todavia, sabe-se pouco sobre se a presença desses parasitas está
relacionada ou não com aumento no contato com populações humanas e/ou animais
domésticos, bem como sobre a dinâmica de transmissão entre hospedeiros. Em vários táxons
de primatas que habitam em áreas sob intenso desmatamento existe um aumento de
infecções parasitárias e uma diminuição na sobrevivência de primatas selvagens. Não existe
uma relação estrita entre a densidade e a prevalência de primatas, mas o desmatamento tem
como consequência, entre outras, reduzir cada vez mais os fragmentos de floresta onde
habitam os primatas, produzindo um aumento no contato entre indivíduos e no uso e reuso do
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mesmo habitat (Freeland, 1976; Kowalewski & Zunino, 2005; Vitazkova & Wade, 2006; 2007;
Kowalewski et al., 2011). Neste marco, é importante compreender esses processos para
delinear estratégias de conservação e prevenir a transmissão de doenças infecciosas de
primatas selvagens a humanos e vice-versa. Existem revisões sobre parasitoses em primatas
neotropicais que demonstram a potencial possibilidade de transmissão cruzada de parasitas
entre primatas selvagens, animais domésticos e humanos (ver Kowalewski & Gillespie, 2009;
Martinez-Mota et al., 2015). Resumindo, o aumento contínuo da alteração e modificação do
habitat não afeta apenas potencialmente a conservação de primatas; também aumenta a
probabilidade de transmissão de doenças infecciosas entre primatas humanos e não humanos
(Brack, 1987; Lilly et al., 2003; Wolfe et al., 1998), sendo esta uma área escassamente
estudada.

i. ETNOPRIMATOLOGIA
O termo “etnoprimatologia” foi cunhado há relativamente poucos anos por L. Sponsel
(1997). A etnoprimatologia é o estudo das relações entre os humanos e os primatas não
humanos, não só de um ponto de vista biológico, como também de uma perspectiva social e
cultural. Essa nova subdisciplina primatológica é de particular relevância, já que permite
entender a interrelação entre nós e os aspectos humanos que incidem nos primatas selvagens,
desde sua predação até sua utilização como mascotes e também desde o conhecimento
etnoecológico à cosmologia em torno deles. Nesse sentido, por exemplo, Cormier (2003)
realizou um estudo etnoprimatológico dos Guajá do Pará brasileiro, o qual sugere, entre
outros achados, um estreita relação entre a etnobotânica dessa tribo indígena e a ecologia
alimentar dos primatas da região. Igualmente, Lizarralde (2002) indica que entre os Barí da
Venezuela existe um tabu quanto ao consumo de bugios, já que são considerados
transmissores de um tipo de letargia. Esses exemplos nos indicam que a compreensão social
dos primatas neotropicais é fundamental para entendê-los completamente e, em última
instância, conseguir conservá-los.

6. POR QUE SÃO IMPORTANTES OS ESTUDOS A LONGO PRAZO?
A ideia de apresentar lugares de estudo a longo prazo na América Latina e de promovêlos se deve a múltiplas razões. Embora os estudos pontuais e curtos sobre a ecologia e o
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comportamento de primatas em vários lugares da América Latina sejam claramente
importantes, já que permitem conhecer aspectos de biologia básica de algumas espécies
geralmente pouco conhecidas, os estudos a longo prazo também oferecem uma quantidade
de informação inigualável para compreender padrões de comportamento e história de vida
dos primatas (Kappeler & Watts, 2012). Além disso, tendo em vista que os primatas vivem
mais tempo do que outros mamíferos do mesmo tamanho (Allman et al., 1993), os dados
obtidos em estudos a longo prazo e durante períodos prolongados permitem detectar
variações em caracteres de história de vida dentro e entre espécies fundamentais, para
compreender para onde direcionar nossos esforços de conservação de espécies de forma
eficiente. Entre outras razões, compreender as histórias de vida de diferentes espécies é
importante porque nos permite explorar como foram integradas diversas adaptações que
resultam da relação de compromisso (trade-offs) de determinadas combinações de variáveis
ecológicas, sociais e demográficas (Stearns, 2000). Resumindo, a história de vida fornece
informação particular para compreender os processos evolutivos e mecanismos determinantes
dos comportamentos que observamos, entre outras coisas (Clutton-Brock & Sheldon, 2010).
Embora existam trabalhos em cativeiro na América Latina realizados em zoológicos ou em
reservas onde os animais muitas vezes são mantidos, nossa revisão se concentrará em estudos
de animais no ambiente selvagem. Fundamentalmente, baseamos nossa decisão no fato de
que a função adaptativa dos comportamentos sociais e a história de vida não podem ser
determinadas em condições de cativeiro. Além de permitir compreender quais são os agentes
de seleção no seu habitat natural, o cativeiro pode induzir mudanças comportamentais
diferentes e fazer variarem aspectos da história de vida. Resumindo, os estudos em vida
selvagem são necessários para obter medidas realísticas de táticas comportamentais e a
temporalidade (timing) dos eventos de história de vida, enquanto estes acontecem em seus
contextos ecológicos naturais onde evoluíram (Clutton-Brock & Sheldon, 2010; Kappeler &
Watts, 2012). Outra vantagem do estudo de primatas em lugares estabelecidos a longo prazo é
que, muitas vezes, a formação de coalizões ou mudanças de nível, assim como outros padrões
comportamentais e táticas individuais, e sua possível relação com eficácia biológica, podem ser
interpretadas somente no contexto da história social dos grupos no tempo (Suomi, 1997).
Existem ainda várias outras vantagens que justificam estabelecer e fortalecer lugares a longo
prazo, tais como captar a grande variabilidade comportamental, tanto no nível intragrupal
quanto no intergrupal (Whiten et al., 1999; Whiten & van Schaik, 2007; Nakamura & Nishida,
2012); compreender as interações dinâmicas entre grupos de primatas e mudanças no habitat
(Chapman et al., 2010a); explorar as associações entre parentes, entre machos e fêmeas,
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estratégias reprodutivas (Kowalewski & Garber, 2010;, Oklander et al., 2014) e tudo o que leva
a gerar redes sociais complexas (Silk et al., 2010; Sueur et al., 2011); compreender a influência
de fatores raros que afetam a sobrevivência dos primatas, como predação, infanticídio,
inundações e outras catástrofes naturais (Pave et al., 2012; Behie & Pavelka, 2014); e,
finalmente, poder analisar de forma detalhada e sistemática as relações entre a composição
do habitat e variáveis abióticas com a variação comportamental e demográfica (Chapman et
al., 2010b; Wright et al., 2012) (Tabela 1).

7. ALGUMAS PERGUNTAS AINDA POR RESPONDER
Mencionamos as características gerais mais relevantes sobre os gêneros de primatas
não humanos da América Latina e apresentamos alguns dos lugares a longo prazo existentes
na atualidade. Nossa revisão não pretende ser exaustiva pois, como já dito, há livros
disponíveis que contemplam a informação sobre a maior parte dos primatas neotropicais. Não
obstante, podemos identificar alguns vazios de pesquisa. Por exemplo, ainda é necessário
obter os dados de história de vida em primatas neotropicais; nas primeiras tentativas que
foram feitas por Crockett & Eisenberg (1987), e nas últimas em Di Fiore et al. (2011), os dados
foram ampliados, mas poucos provêm de lugares a longo prazo, onde efetivamente foram
seguidas populações no tempo. A evolução da sociabilidade e o comportamento social
continuam sendo descritivos, e há pouco começaram a ser publicados consistentemente
trabalhos que estudam mecanismos hormonais (Digby et al., 2011; ver revisão em van Belle,
2015). Porém, estamos no começo dessas pesquisas, e a investigação futura deveria se
concentrar, por exemplo, em avaliar mudanças nos hormônios esteróides e mudanças
comportamentais em sistemas de acasalamento e os custos e benefícios das relações sociais
inter e intragrupais dos primatas. Dados provenientes de novos estudos sobre a ecologia
alimentar de bugios e macacos-aranha, onde se aplica o marco teórico da ecologia nutricional
(Felton et al., 2008; Fernández, 2014; Righini, 2014) desafiam as interpretações clássicas sobre
as dietas dos primatas e, portanto, do papel do alimento como modelador da organização
social dos primatas (Sussman & Garber, 2011). Igualmente, um aumento do corpo de
informação em torno da cognição espacial de primatas neotropicais é indispensável. Também
é um desafio compreender as variações comportamentais e sociais frente ao aumento da
interface primatas não humano-humano. Isso nos leva à falta de estudos para compreender a
dinâmica de doenças infecciosas e o papel dos primatas não humanos (Kowalewski & Gillespie,
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2009; Kowalewski et al., 2011; Martínez-Mota et al., 2014). Somente compreendendo essas e
outras perguntas sobre a evolução, ecologia e comportamentos dos primatas neotropicais,
poderemos propor estratégias para conservá-los (Box 1, Box 2).
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1. INTRODUÇÃO
A ecologia reprodutiva humana (ERH) é um campo da biologia evolutiva que estuda a
reprodução humana no contexto da ecologia, na qual se desenvolvem e vivem os indivíduos e
as populações. Diferentemente de outras disciplinas que tratam sobre a reprodução humana,
a ERH tem como objetivo principal gerar modelos que expliquem a variabilidade em padrões
reprodutivos mediante a integração de conceitos biológicos, ecológicos e sociais a partir de
uma perspectiva evolutiva (Figura 1), os quais definem seu enfoque, alcances e métodos
(Tabela 1).
O trabalho de pesquisa dos ecólogos da reprodução nas últimas duas décadas tem sido
feito a partir do desenvolvimento de técnicas de coleta, preservação e análise de amostras
biológicas. Tais avanços têm facilitado a coleta de amostras em escala populacional em uma
variedade de contextos fora do âmbito hospitalar. Entre as técnicas mais utilizadas para
monitorar a função ovariana e testicular em campo, assim como para associar os resultados
reprodutivos ao estado nutricional e imunológico, encontra-se a medição de biomarcadores
utilizando pequenas quantidades de saliva, urina e sangue, esta última preservada como gotas
secas em papel absorvente (Ellison, 1988; O’Connor, Brindle et al., 2003; McDade, Williams et
al., 2007; Valeggia, 2007). Os resultados obtidos em grupos humanos de ecologias diversas
têm colocado em evidência a existência de uma variabilidade importante na função
reprodutiva entre indivíduos e entre populações (Ellison & Lager, 1986; Ellison, Lipson et al.,
1993; Bentley, Vitzthum et al., 2000; Vitzthum, Spielvogel et al., 2000; Ellison, Bribiescas et al.,
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2002; Vitzthum, Bentley et al., 2002; Núñez de la Mora, Chatterton et al., 2007). A partir destes
dados empíricos, foram geradas hipóteses e pesquisas visando elucidar as relações e
mecanismos subjacentes a estas variabilidades, usando para isto a teoria evolutiva como
referência e a teoria da história da vida como ferramenta.

Figura 1. A ecologia reprodutiva humana.

2. HISTÓRIA DA VIDA HUMANA
A história de vida de uma espécie refere-se ao repertório típico de eventos e aos traços
característicos do desenvolvimento, da reprodução, senescência e mortalidade de tal espécie
(Hill & Hurtado, 1996). Por exemplo, os humanos se caracterizam por uma maturação
reprodutiva tardia, intervalos relativamente curtos entre nascimentos, um período pósreprodutivo longo, gravidezes em sua maioria únicas (um só feto), altricialidade secundária
(Portman, 1969) e tamanho corporal (estatura e peso) ao nascer relativamente maior que a de
outros primatas (Mace, 2000; Worthman & Kuzara, 2005).
Sob o mesmo paradigma teórico no qual se baseia a ERH, a teoria da história de vida
assume que tal repertório de desenvolvimento e reprodução representa uma estratégia
adaptativa; ou seja, que os traços de cada espécie são ajustáveis às condições ecológicas locais
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como maneira de aperfeiçoar o sucesso reprodutivo e, finalmente, a adequação (entendida
como a contribuição média que um indivíduo com um genótipo ou fenótipo específico faz ao
conjunto genético da geração seguinte). Estes ajustes estão definidos pela ‘norma de reação’
própria de cada espécie, a qual estabelece o padrão de respostas fenotípicas possíveis para um
determinado genótipo frente a condições ecológicas distintas daquelas nas quais tal genótipo
evoluiu. Esta plasticidade fenotípica comumente envolve mecanismos epigenéticos, e além de
ser um atributo do genótipo, é alvo dos distintos processos evolutivos, incluindo a deriva
genética, a mutação e a seleção natural (Piglucci, 1998). De tal forma que, a norma de reação
(e os fenótipos associados) não são adaptativos por natureza, e somente podem ser
adaptativos quando estão associados a uma reprodução diferencial favorável em um contexto
determinado.

Tabela 1. Comparação entre a ERH e outras disciplinas que estudam a reprodução humana.
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Dado que o tempo e energia disponíveis são limitados, a destinação diferencial de
recursos às distintas funções vitais de um organismo (crescimento, acumulação de reservas,
manutenção e reprodução) resulta necessariamente em compromissos (trade-offs) fisiológicos
que geram distintos custos/benefícios (Stearns, 1992) (Figura 2).

Figura 2. Compromissos fisiológicos (atividades biológicas essenciais) que geram custos-benefícios.

Além disso, alguns traços da história de vida estão atrelados de tal maneira que o efeito
em um limita ou constringe o segundo, como é o caso da reprodução e o crescimento de um
organismo. Por exemplo, dados epidemiológicos mostram que bebês de mães adolescentes
apresentam um risco maior de apresentar baixo peso/altura ao nascer que os bebês de
mulheres adultas, particularmente em condições desfavoráveis (Scholl, Hediger et al., 1994;
Scholl, Hediger et al., 1995; Wallace, Aitken et al., 2004). A interpretação desta estratégia
reprodutiva desde a perspectiva da ERH pressupõe a existência de uma competição por
recursos limitados entre a mãe, ainda em crescimento, e o bebê, em gestação. Do ponto de
vista da mãe, o uso dos recursos limitados tem maior impacto na sobrevivência e no sucesso
reprodutivo futuro se investido em crescimento e manutenção de si mesma, do que se
investido em uma cria com baixas probabilidades de sobrevivência.
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Esse tipo de raciocínio é uma amostra do enfoque que é utilizado pelos ecólogos da
reprodução em sua tarefa de analisar as diferentes estratégias de vida e seus respectivos
compromissos, explorar os possíveis mecanismos fisiológicos subjacentes (trade-offs) e
identificar as possíveis interações entre variáveis sociais, ecológicas e culturais que os afetam.
Por questões de espaço, esta brevíssima introdução se direciona a proporcionar ao leitor
uma visão muito geral dos objetivos e princípios teóricos relevantes para a ERH. Para conhecer
em detalhe a origem, o desenvolvimento e o paradigma em que se insere a disciplina, é
indicado ao leitor a consulta de uma excelente introdução à área por Ellison (2006). O restante
do presente capítulo será dedicado a: 1) oferecer um panorama conciso da fisiologia
reprodutiva e a ecologia reprodutiva tanto feminina como masculina; 2) discutir brevemente
as distintas fases da vida reprodutiva humana desde uma perspectiva evolutiva; 3) descrever
as fontes de variabilidade na função reprodutiva adulta tanto em mulheres como nos homens;
e 4) comentar sobre os desafios, perspectivas e oportunidades futuras da ERH, com a
esperança de despertar o interesse do leitor e estimulá-lo a se aprofundar nesta fascinante
área da antropologia biológica.

BOX 1. Programa de Ecologia Reprodutiva do Chaco, Argentina. O programa de Ecologia
Reprodutiva do Chaco Argentino (ProERCA)* se estabeleceu no ano de 1997 e desde então se
desenvolve sob a direção da Dra. Claudia Valeggia. Seu objetivo geral é contribuir para o
conhecimento das interações entre o meio ambiente (tanto sociocultural como físico) e a
biologia reprodutiva em populações que habitam a região do grande Chaco Argentino. Outro
objetivo paralelo inclui o estudo de populações indígenas chaquenhas que estejam
atravessando uma marcada transição no estilo de vida.
Perguntas principais: Como exemplo dos tipos de investigações que se realizam dentro do
ProERCA detalharemos o estudo sobre fertilidade pós-parto realizado na comunidade de Toba
de Namqom, no norte da Argentina (Valeggia & Ellison, 2001). A pergunta principal deste
estudo foi a seguinte: Quais fatores afetam a duração do período de amenorreia pós-parto? A
hipótese mais frequentemente utilizada para explicar a variabilidade na duração da
amenorreia pós-parto é a da intensidade da lactação, a qual postula que quanto maior a
intensidade de amamentação (lactação materna exclusiva, amamentação frequente), mais se
atrasa o retorno à fertilidade pós-parto.
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Desenho do estudo e métodos: Trabalhou-se com um desenho longitudinal simples. Foi
recrutado um total de 70 mulheres Toba e seus infantes, os quais estavam, no começo do
estudo, sob amamentação materna exclusiva. Foram feitas visitas mensais às mulheres
participantes, durante as quais foram realizadas medidas antropométricas da mãe e do infante
e se registrou padrões de lactação, atividade física e dieta. Também foram recolhidas amostras
de urina semanalmente até o momento em que as participantes indicassem que haviam tido
seu primeiro período menstrual pós-parto. As amostras de urina foram analisadas por meio de
ensaios imunoenzimáticos para estimar os níveis de metabólitos de estrógeno, progesterona,
cortisol e peptídeo C da insulina.
Resultados: A duração da amenorreia pós-parto não se correlaciona com nenhum parâmetro
associado com a intensidade da lactação materna. Os resultados deste estudo mostram que o
retorno à fertilidade pós-parto pode ser explicado, ao menos parcialmente, por diferenças no
gasto energético individual de cada mulher. As mulheres Toba deste estudo reiniciaram seus
ciclos ovulatórios depois de um período de balanço energético positivo. Isso apoia a hipótese
da carga metabólica relativa que postula que a duração da amenorreia pós-parto não depende
da intensidade da lactação em si, mas do estresse energético que a lactação representa para a
mãe.
Relevância: Além de contribuir com uma melhor compreensão da biologia reprodutiva
feminina, esses resultados também contribuem para entender a dinâmica de um dos fatores
determinantes do intervalo entre nascimentos em populações de fertilidade natural.
* É possível visitar a página web do Programa de Ecologia Reprodutiva do Chaco Argentino em:
http://valeggia.wordpress.com/the-chaco-area-reproductive-ecology-program/

3. FISIOLOGIA REPRODUTIVA HUMANA: CONCEITOS BÁSICOS
Como em qualquer fêmea de mamífero, a fisiologia reprodutiva feminina humana está
organizada em ciclos. Quando não ocorre a concepção e a gravidez, estes ciclos se repetem
regularmente a intervalos aproximadamente mensais; em média, o ciclo ovariano humano
dura 28-29 dias. Entretanto, a variação intra- e interindividual é tão importante que essa
média deveria ser utilizada somente para fins ilustrativos.
Os ciclos ovarianos são regidos pelo funcionamento do maior eixo reprodutivo
hormonal: o eixo hipotalâmico-pituitário-ovariano (HPO, Figura 3a). A endocrinologia
masculina está regulada principalmente pelo eixo hipotalâmico-pituitário-testicular (HPT,
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Figura 3b). A seguir, descreveremos brevemente os eixos HPO e HPT, bem como seus produtos
endócrinos relacionados com alguns dos fatores determinantes da fecundidade (Wood, 1994).

Figura 3. a) Eixo hipotalâmico-pituitário-ovariano (HPO); b) Eixo hipotalâmico-pituitário-testicular (HPT). Adaptado
de http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh26-4/274-281.htm e http://www.steroidal.com/post-cycle-therapy/

O ciclo ovariano é descrito como bifásico: uma fase folicular, durante a qual os folículos
crescem no ovário, seguida por uma fase lútea, durante a qual o sistema reprodutor se
prepara para a concepção e implantação (Figura 4). A ovulação, ou seja, a liberação de um
único ovócito maduro do folículo é o acontecimento que marca a transição de uma fase a
outra e se produz até a metade do ciclo. Pouco antes do começo de cada ciclo, a glândula
pituitária (ou hipofisária), estimulada por hormônios liberadores de gonadotropinas (GnRH),
começa a secretar o hormônio folículo-estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH). Estes
hormônios promovem o crescimento dos folículos ovarianos. À medida que os folículos
crescem, começam a secretar o estradiol (E), o qual retroalimenta a glândula pituitária e o
hipotálamo para inibir a liberação de mais FSH e LH. A concentração de estradiol aumenta
quase exponencialmente durante a fase folicular, enquanto que os níveis de FSH e LH se
mantêm baixos durante a maior parte desta fase. Aproximadamente um dia antes da
ovulação, há um brusco aumento de LH, o qual desencadeia a ovulação. Os níveis de LH e FSH
caem novamente para níveis basais e as células do folículo que ficam no ovário depois da
185

ovulação dão origem a uma glândula chamada corpo lúteo, que secreta progesterona (P) em
grandes quantidades e, em menor quantidade, o estradiol. Este aumento pós-ovulatório da
progesterona é o que define a fase lútea. Se não ocorre a concepção, o corpo lúteo se
desintegra e os níveis de progesterona e de estradiol caem abruptamente, o qual sinaliza o
começo de um novo ciclo. Se ocorrer a concepção, o corpo lúteo permanece ativo e os níveis
de progesterona e de estradiol aumentam substancialmente e proporcional à concentração de
gonadotropina coriônica humana (hCG) secretada pelo embrião; ambos eventos são cruciais
para evitar a degeneração e perda do endométrio e a preservação da gravidez em sua etapa
mais inicial.
A fisiologia reprodutiva masculina não está organizada em ciclos definidos. O
hipotálamo libera pulsos de GnRH, que estimulam a glândula pituitária liberar LH e FSH. O
aumento dos níveis de LH estimula a produção e liberação de testosterona nos testículos;
enquanto que a FSH, auxiliada pela testosterona, promove a produção de esperma. Como nas
mulheres, os mecanismos de controle de realimentação funcionam com um papel importante
neste sistema; níveis altos de testosterona inibem a liberação de hormônios do hipotálamo e
da glândula pituitária.
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Figura 4. Esquema das mudanças cíclicas observadas nos (A) níveis de gonadotrofinas (LH e FSH), (B) folículo
ovariano, (C) estrógeno e progesterona, e (D) endométrio uterino durante o ciclo menstrual normal. O dia 0
representa o primeiro dia de sangramento menstrual.

Nas mulheres, cada fase ou estado reprodutivo tem seu próprio perfil hormonal, o qual
é possível monitorar mediante o uso de técnicas minimamente invasivas mencionadas
anteriormente. Exceto em meninas pré-púberes e em mulheres pós-menopáusicas, nas quais
os níveis de hormônios ovarianos são acíclicos e muito baixos (Figura 5), os ciclos ovarianos se
caracterizam por mudanças regulares e facilmente detectáveis nas concentrações de
hormônios ovarianos. Esta característica permite estabelecer o principio e o final da vida
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reprodutiva das mulheres em nível populacional, através da estimativa dos níveis de estradiol
e progesterona no sangue, na urina ou na saliva.

Figura 5. Representação esquemática da variação nos níveis de estradiol e FSH (hormônio folículo-estimulante) ao
longo da vida da mulher.

4. ECOLOGIA REPRODUTIVA FEMININA
Diferentemente dos homens, a vida reprodutiva feminina está delimitada pelos eventos
biológicos que marcam o começo e o final da capacidade de reprodução: a menarca e a
menopausa, respectivamente. Dentro desse período, a vida das mulheres está marcada por
eventos reprodutivos individuais, cada um tipicamente composto por uma gravidez seguida de
um período variável de lactação. Apesar das distintas necessidades fisiológicas de cada um
destes eventos, todos estão sob o controle do eixo HPO e suas interações com outras funções
vitais. A seguir são descritas as principais características fisiológicas e de desenvolvimento de
cada um dos eventos que definem a vida reprodutiva feminina.
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a. MENARCA
O primeiro aparecimento da menstruação, chamado menarca, é um indicador
relativamente tardio do desenvolvimento da puberdade que marca o início dos ciclos
menstruais e se considera o início do período reprodutivo da mulher. Na maioria das mulheres,
entretanto, os ciclos de ovulação regulares e hormonalmente robustos somente se
estabelecem após um período variável de sub-fertilidade (Apter, 1980; Vihko & Apter, 1984).
De acordo com estimativas recentes, a idade média da menarca encontra-se entre 13 e 16
anos (Adams Hillard 2008). O primeiro período menstrual ocorre geralmente em torno de dois
anos depois do início do desenvolvimento mamário pós-natal (telarca) e é posterior ao pico
máximo de crescimento esquelético da puberdade (Bogin, 1999).
Ainda que os mecanismos implicados não sejam completamente entendidos, o
aparecimento da menarca está associado a um aumento gradual nos níveis de estrógenos
derivados da cascata hormonal desencadeada durante a puberdade no hipotálamo, a mesma
que afeta o resto do eixo HPO. Esse aumento da atividade estrogênica provoca uma série de
mudanças físicas que preparam o corpo para uma potencial reprodução. Entre eles encontrase a ampliação da pélvis e do quadril e um aumento na deposição de gordura no corpo,
especialmente no quadril e pélvis. O crescimento linear (em estatura) depois da menarca é
menos intenso e se prolonga 4-5 anos até a finalização do crescimento pélvico, o qual não
apresenta estirão puberal (Bogin, 1999).
Em quase todas as regiões do mundo tem sido registradas uma tendência secular a uma
menor idade da menarca, a qual coincide com melhoras nos padrões de vida, em particular a
nutrição, o saneamento e o acesso à saúde (Parent, Teilmann et al., 2003). Além das mudanças
históricas, a idade da menarca varia substancialmente em função de fatores genéticos e
influências psicossociais associadas ao entorno familiar (Parent, Teilmann et al., 2003; Ellis &
Garber, 2000).
Vários estudos de gêmeos e familiares mostram uma forte associação genética entre a
idade da menarca das mães e filhas, com estimativas de herdabilidade entre 0,57 e 0,82
(Anderson, Duffy et al., 2007; Morris, Jones et al., 2001; Dvornyk & Waqar-ul-Haq, 2012).
Apesar de ter um importante componente genético, a idade da menarca é uma característica
bastante flexível que responde a condições energéticas e psicossociais durante a vida inicial
(este padrão típico é diferente dos casos relacionados às patologias médicas que requerem
atenção clínica). Por exemplo, mulheres com maior probabilidade de ter uma menarca precoce
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são as com maior tamanho corporal (índice de massa corpórea, peso e altura) (Cooper, Kuh et
al., 1996); taxas de crescimento mais rápidas durante a infância (dos Santos Silva, De Stavola et
al., 2002); posição socioeconômica mais alta na infância (Wronka & Pawlinska – Chamara
2005); conflito familiar e divórcio dos pais (Wierson, Long et al., 1993); presença de um
padrasto (Ellis & Garber, 2000); e a exposição a fatores de estresse, tais como guerra, pouco
antes da menarca (Prebeg & Bralic, 2000). Em contraste, um alto nível de atividade física e um
baixo nível de ingestão de nutrientes, seja por razões de cuidados na aparência, atléticas ou de
subsistência diária, possuem um efeito de atraso no aparecimento da primeira menstruação
(Moisan, Meyer et al., 1991; Ellison, 1994; Gluckman & Hanson, 2006).
A partir de uma perspectiva de história de vida, a variação na idade da menarca em
resposta às condições vividas durante a infância ajuda a maximizar o sucesso reprodutivo, já
que o momento e o grau de investimento energético se ajustam aos recursos energéticos e
sociais disponíveis. Acredita-se que a associação epidemiológica entre a idade da menarca, a
saúde e fertilidade na etapa adulta seja reflexo da série de trade-offs entre funções vitais de
reprodução, crescimento e manutenção adquiridos em etapas formadoras do ciclo vital (Eaton,
Pike et al., 1994; Kuh & Hardy, 2002).

b. VARIAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA REPRODUTOR NA IDADE ADULTA
O funcionamento do sistema reprodutor em mulheres adultas, definido por seus perfis
hormonais, mostra uma variação significativa de mulher para mulher, assim como para uma
mesma mulher em ciclos distintos (Ellison, 1993; Ellison, 1994; Vitzthum, Bentley et al., 2002;
Jasienska & Jasienski, 2008) (Figura 6).
As diferenças nos níveis hormonais entre mulheres estão associadas ao genótipo
(Jasienska, Kapiszewska et al., 2006), às condições durante o desenvolvimento fetal e o
crescimento infantil (Jasienska, Thune et al., 2006; Jasienska, Ziomkiewicz et al., 2006; Núñez
de la Mora, Chatterton et al., 2007; Núñez de la Mora, Bentley et al., 2008), à idade (Ellison,
1990; Lipson & Ellison, 1992) e a variáveis como a qualidade da dieta (Bagga, Ashley et al.,
1995; Schliep, Schisterman et al., 2013) e ao estresse psicossocial (Edozien, 2006).
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Figura 6. Variação inter-populacional na função ovariana (adaptado de Ellison et al., 1993).

Além disso, os níveis hormonais variam em resposta às condições agudas de
disponibilidade de energia metabólica. Em situações de gasto de energia maior e/ou balanço
energético negativo (Ellison, 2001), tais como as relacionadas com a escassez sazonal de
alimentos (Bentley, Harringan et al., 1998), ao trabalho físico em populações de subsistência
(Panter-Brick, 1993; Jasienska & Ellison, 1998; Jasienska & Ellison, 2004), ao exercício
voluntário (Ellison & Lager, 1986; Brooks, Nevill et al., 1990; Morris, Payne et al., 1999; Pirke,
Wurmser et al., 1999) ou a dieta nas sociedades ocidentalizadas (Schweiger, Laessle et al.,
1987), a função ovariana se inibe e as possibilidades de concepção se reduzem (Bailey, Jenike
et al., 1992). Concebe-se a atividade da função reprodutiva não como um ‘interruptor’ que liga
ou desliga, mas como um ‘termostato’ que responde ao longo de um gradiente que vai da
amenorreia total e zero probabilidade de concepção, a ciclos regulares com alta probabilidade
de concepção. Ainda que os detalhes dos mecanismos subjacentes deste processo estão por
serem descritos, a ERH propõe que essa modulação normal, temporal e reversível da função
ovariana responsiva às condições ecológica seja adaptativa, já que ajuda a otimizar o esforço
reprodutivo ao longo da vida em um organismo iteróparo (aquele que se caracteriza por
apresentar múltiplos ciclos reprodutivos durante a vida) (Ellison, 2003).
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c. GRAVIDEZ
Cada evento reprodutivo em uma mulher pode-se dividir em gestação, parto, lactação e
retomada dos ciclos menstruais. Estas etapas implicam em custos com relação ao tempo e
energia para a mulher. Em comparação com nossos parentes primatas mais próximos, os
bebês humanos nascem com mais tecido adiposo, maiores e mais pesados em relação ao
tamanho da mãe, o que faz com que os bebês humanos sejam mais onerosos de se produzir
(Kuzawa, 1998; Mace, 2000). Em comparação com outros mamíferos de tamanho corporal
similar, os primatas da subordem Haplorrhini, tanto humanos como não humanos, possuem
longos períodos de gestação e lactação, além de uma desaceleração do crescimento pós-natal
em relação ao período pré-natal (Dufour & Sauther, 2002).
Os custos energéticos da gravidez incluem os do crescimento do tecido fetal, o
crescimento e manutenção dos tecidos de sustentação da mãe, acúmulo de gordura materna,
e a taxa metabólica basal (TMB), que aumenta com o crescimento fetal. Em nossa espécie, no
sexto mês de gestação, por exemplo, o gasto de energia diária materna pode alcançar o dobro
da TMB da mãe antes da gravidez (Forsum & Löf, 2007).
As fêmeas do Homo sapiens apresentam uma série de estratégias fisiológicas e de
comportamento que permitem cobrir estes gastos extraordinários mediante o aumento da
ingestão calórica, a diminuição da atividade física e/ou o aumento da eficiência metabólica
através de uma redução da taxa metabólica basal (TMB) (Prentice & Goldberg, 2000; Dufour &
Sauther, 2002). Estas estratégias variam entre indivíduos e populações e permitem às
mulheres sustentar a reprodução mesmo quando a energia é limitada, embora implique
também em trade-offs a longo prazo e que se manifestam em termos de saúde e sobrevivência
da mãe (Lummaa, 2010).
Além dos custos energéticos diretos, a gestação também pode ser avaliada em termos
de sucesso reprodutivo ao longo da vida da mulher. Os compromissos energéticos a curto e
longo prazo, associados a investimento reprodutivo durante a gravidez, dão lugar a um conflito
de interesses entre a mãe e seus filhos, os quais somente compartilham a metade de seus
genes; o que pode beneficiar a mãe não necessariamente tem que ser vantajoso para os seus
filhos e vice-versa (Haig, 2008). Tais conflitos genéticos entre mães e filhos têm sido invocados
não somente para o entendimento de certas alterações gestacionais como a pré-eclampsia,
mas também para traçar hipóteses para explicar a evolução da história da vida humana (Haig,
2010).
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Dados os altos custos energéticos da gestação, existem mecanismos maternos, tanto
cognitivos como fisiológicos, que modulam o investimento de acordo com o valor reprodutivo
potencial de cada evento (Wasse & Barash, 1983; Peacock, 1991). Além dos mecanismos de
aborto espontâneo precoce de fetos defeituosos ou anormais (Forbes, 1997; Baird, 2009), o
investimento na gestação varia em resposta às condições ecológicas. Por exemplo, em
ambientes nos quais a condição da mãe se mostra comprometida, a probabilidade de
concepção é menor (Bailey, Jenike et al., 1992; Vitzthum, Spielvogel et al., 2004) e os riscos de
perda precoce da gravidez (Nepomnaschy, Welch et al., 2006; Vitzthum, Thornburg et al.,
2009) e de parto prematuro (Pike, 2005) aumentam.
Inclusive as gravidezes já estabelecidas podem ser afetadas por variáveis ecológicas e
sociais (Pike, 2001): a ingestão de alimentos, a atividade física, as enfermidades e o estresse
psicossocial afetam o crescimento, o desenvolvimento e a sobrevivência fetal de maneira
direta; e indiretamente, através dos efeitos negativos sobre a condição física materna e o
aumento de peso gestacional (Prentice, Cole et al., 1987; Bonzini, Coggon et al., 2007;
Menezes, Yakoob et al., 2009; Schantz-Dunn & Nour, 2009; Loto & Awowole, 2012). Outros
aspectos do ambiente físico, como a falta de oxigênio (hipóxia) em altitudes elevadas (Moore,
Charles et al., 2011) ou estresse por calor (Bronson, 1995) também impactam negativamente,
em termos de crescimento e prematuridade no resultado da gravidez.
Em termos comparativos, a duração da gestação humana e o crescimento fetal estão
limitados principalmente pelo metabolismo materno, o que alguns autores propõem como
fator subjacente à altricialidade secundária humana (Dunsworth, Warrener et al., 2012). A
duração da gravidez pode ser afetada por vários fatores relacionados com a mãe como a
paridade, as características sócio-demográficas, os partos prematuros prévios, o tabagismo, a
idade, a origem étnica e o estado nutricional atual (Shiono, Klebanoff et al., 1986; Peacock,
Bland et al., 1995; Roshini, Steer et al., 2004; Rayco-Solon, Fulford et al., 2005) Entretanto,
sabe-se muito pouco sobre a amplitude e significado da variação normal na duração das
gravidezes a termo em nível populacional.

BOX 2. Ecologia reprodutiva de mulheres de Bangladesh migrantes em Londres,
Inglaterra. O estudo sobre as diferenças na ecologia e conduta reprodutiva de mulheres de
Bangladesh de primeira e segunda gerações radicadas em Londres, Inglaterra, foi realizado no
período de 2000-2013 pela Dra. Alejandra Núñez-de la Mora. O objetivo geral foi avaliar o
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efeito do meio ambiente ecológico e sociocultural nos padrões reprodutivos de mulheres que,
como resultado de sua história migratória, cresceram e se desenvolveram em condições
contrastantes.
Perguntas principais: A pergunta central desta pesquisa foi a seguinte: Qual a origem da
variabilidade inter- e intrapopulacional em níveis de esteróides na fase reprodutiva? Já em
1996, o Professor Peter Ellison da Universidade de Harvard, havia proposto, com base em
dados indiretos, que essa variabilidade poderia ser originária das condições energéticas
experimentadas durante o desenvolvimento, as quais determinam o ritmo de crescimento e
amadurecimento, bem como os parâmetros fisiológicos operativos do eixo hipotalâmicopituitário-ovariano (Ellison, 1996); o presente estudo pôs a prova de maneira empírica tal
hipótese (Núñez-de la Mora et al., 2007).
Desenho do estudo e métodos: Participaram deste estudo 227 mulheres migrantes de 19-39
anos de idade divididas em cinco grupos: 1) mulheres que nasceram e cresceram em
Bangladesh, mas migraram para Inglaterra quando adultas; 2) mulheres que nasceram e
cresceram em Bangladesh, mas migraram para Inglaterra antes da puberdade; 3) mulheres
cujos pais são de Bangladesh, mas que nasceram e cresceram na Inglaterra; 4) mulheres de
Bangladesh que nasceram e cresceram em Bangladesh; e finalmente 5) mulheres inglesas de
ascendência europeia que nasceram e cresceram na Inglaterra. As participantes contribuíram
com uma amostra diária de saliva durante um ciclo menstrual completo, responderam dois
questionários sobre suas histórias migratórias e reprodutivas, sobre atividade física e dieta,
além da coleta de dados antropométricos. As amostras de saliva foram analisadas utilizando
ensaios imunoenzimáticos para estimar os níveis de progesterona e estradiol.
Resultados: Os resultados mostram que as mulheres cuja infância transcorreu em condições de
baixo gasto energético, ingestão energética estável, baixos problemas imunológicos e acesso a
serviços de saúde na Inglaterra, possuem níveis significativamente mais elevados de
progesterona que mulheres que se desenvolveram em condições menos favoráveis em
Bangladesh.
Relevância: Esta pesquisa demonstra que em mulheres, a infância é um período que serve,
entre outras coisas, para monitorar as condições do meio ambiente e modular a função
reprodutiva de acordo com as projeções para a vida adulta, a qual, por último, permite
aperfeiçoar o esforço reprodutivo. Tal plasticidade, entretanto, pode gerar compromissos
(trade-offs) que afetem negativamente a saúde na vida adulta, como por exemplo, um maior
risco de cânceres no sistema reprodutor associados a níveis altos de esteroides ovarianos.
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d. LACTAÇÃO
Nos humanos, as demandas energéticas associadas à lactação são maiores do que
aquelas associadas à gravidez e são uma consequência da produção do leite e da manutenção
da atividade das glândulas mamárias (Prentice & Prentice, 1988). As mulheres tendem a
aumentar o consumo de energia (maior ingestão calórica) para satisfazer, em parte, o custo da
lactação; mas, em situações em que isto não é possível (por exemplo, extrema pobreza), as
mulheres fazem uso de estratégias similares às utilizadas durante a gestação para enfrentar os
custos de amamentar (Dufour & Sauther, 2002). Em casos de restrições energéticas extremas
(grande escassez alimentar, por exemplo), a lactação se mantém com o enorme custo de
produzir exaustão energética materna, o que possui implicações importantes para a saúde e
sobrevivência tanto da mãe como para sua descendência (Tracer, 1991; Winkvist, Rasmussen
et al., 1992; Prentice & Goldberg, 2000).
A duração da lactação humana depende da socioecologia da população e, portanto, é
muito variável entre culturas, podendo durar entre zero a mais de cinco anos (Sellen, 2001). O
desmame é um processo e não um evento; seu começo e sua duração são extremamente
variáveis (Sellen, 2007). Comparado com outros hominídeos, o desmame em humanos é
flexível e ocorre em idades mais precoces, o que faz com que seja um traço singular da história
de vida de nossa espécie. Tem sido proposto que tal estratégia possa ter tido uma vantagem
reprodutiva importante já que a ablactação precoce e flexível permite o trânsito de uma
alimentação direta, exclusiva e onerosa (lactação materna), a uma forma menos exigente para
a mãe, porém adequada para o infante, ou seja, uma alimentação baseada em alimentos
complementares seguros e nutricionalmente adequados. Este padrão permite a outros
membros do grupo participar na criação da prole e contribuir para o esforço reprodutivo
(cuidado aloparental). Para a mãe, delegar esforços permite redirigir sua energia e tempo a
uma nova gravidez sem colocar em risco a sobrevivência de sua descendência atual (Sellen,
2007). Uma das consequências cruciais desta estratégia de investimento materno é o padrão
reprodutivo humano característico com taxas de fecundidade altas e intervalos intergenésicos
(intervalos entre nascimentos) relativamente curtos (em comparação, por exemplo, com os
chimpanzés, ainda que seus ciclos de vida sejam mais curtos) (Hill & Kaplan, 1999; Mace,
2000). Recentemente, Bogin et al. (2014) propuseram que esta forma de reprodução
‘biocultural’ reduz significativamente o esforço reprodutivo líquido ao longo da vida, o que
pode estar implicado no prolongamento da expectativa de vida humana.
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Em nível metabólico e fisiológico, a variação nos intervalos entre nascimentos depende
da duração da amenorreia associada à lactação, um período inicial de anovulação e
subfertilidade subsequente causado pela supressão da função ovariana. Independentemente
dos aspectos culturais que restringem a atividade sexual pós-parto (tabus), do ponto de vista
fisiológico, o retorno à fertilidade depois do parto está determinado, em grande parte, pela
dinâmica da disponibilidade de energia materna, a qual está estreitamente vinculada com o
contexto ecológico em que se produz a lactação (Ellison & Valeggia, 2003; Valeggia & Ellison,
2009).

e. MENOPAUSA
A menopausa, o término definitivo da menstruação, é o marcador retrospectivo mais
proeminente de envelhecimento reprodutivo e se confirma depois de 12 meses consecutivos
de amenorreia (Utian, 1999). A menopausa pode ser natural ou iniciada pela remoção cirúrgica
do útero e/ou dos ovários. O período de transição de um padrão de ciclos férteis regulares a
um estado de infertilidade irreversível é conhecido como perimenopausa e comumente ocorre
ao longo de vários anos. É caracterizado pela diminuição notória na probabilidade de
concepção, ciclos menstruais cada vez mais irregulares e variações importantes nos níveis de
FSH, estradiol e progesterona, relacionada com a diminuição do número de folículos ovarianos
(Te Velde, Dorland et al., 1998).
A idade da menopausa natural varia consideravelmente dentro e entre populações, com
medianas que oscilam entre os 49 e 52 anos em populações industrializadas e alguns anos
mais cedo em sociedade tradicionais (Sowers & La Pietra, 1995; Morabia & Costanza, 1998;
Gold, Bromberger et al., 2001). Vários estudos genealógicos têm indicado uma forte relação de
herdabilidade entre mães e filhas com relação à idade da menopausa (Torgerson, Thomas et
al., 1997). Tem-se descoberto um número de variantes genéticas associadas à idade da
menopausa natural, mas esta característica, sendo um traço genético complexo, não é ainda
compreendida em sua totalidade (de Bruin, Bovenhuis et al., 2001; Kok, Onland-Moret et al.,
2005).
Estudos indicam que as condições pré- e perinatais que afetam o crescimento
influenciam também na idade da menopausa ao impactar o tamanho da reserva ovariana
inicial e a taxa de diminuição dos ovócitos na vida pós-natal (Cresswell, Egger et al., 1997; Te
Velde, Dorland et al., 1998). Em apoio a esta hipótese, foram encontrados vários fatores de
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risco associados com a menopausa precoce que tem sua origem durante o início da vida e o
desenvolvimento, tais como: o de não haver sido amamentada (Hardy & Kuh, 2002; Mishra,
Hardy et al., 2007), baixa estatura ao nascer e crescimento juvenil deficiente (Cresswell, Egger
et al., 1997; Hardy & Kuh, 2002), nível socioeconômico adverso durante a infância (Hardy &
Kuh, 2002; Mishra, Hardy et al., 2007) e haver experimentado o divórcio dos pais em idade
juvenil (Hardy & Kuh, 2005). Exceto o hábito de fumar (Parente, Faerstein et al., 2008) e a
nuliparidade (Cramer, Xu et al., 1995; Harlow & Signorello, 2000), ambos associados a uma
idade menor da menopausa, outras variáveis como a posição socioeconômica, o estresse
psicossocial e a saúde reprodutiva, tem demonstrado associações pouco consistentes (ver Kok,
Onland-Moret et al., 2005; Mishra, Cooper et al., 2009).
A menopausa e as notáveis mudanças endocrinológicas e socioculturais associadas
afetam vários aspectos da saúde e do bem-estar das mulheres. Por exemplo, a idade precoce
da menopausa se associa com um maior risco de mortalidade, osteoporose, doenças
cardiovasculares e problemas de saúde mental. Do mesmo modo, depois da menopausa
aumenta o risco de câncer de ovário (ver Kuh & Hardy, 2002). A diminuição da secreção de
estrógenos no período perimenopáusico se associa, em maior ou menor grau, com vários malestares somáticos e psicológicos, tais como cansaços, suores noturnos e alteração das funções
cognitivas. A experiência e a percepção destes sintomas, entretanto, variam de maneira
significativa entre mulheres, dentro e entre culturas (Melby, Lock et al., 2005; Sievert, 2006).
O fato de que as mulheres podem viver várias décadas além do término de sua idade
fértil é um dos traços mais singulares da história da vida humana. Sob uma perspectiva
evolutiva, tem sido sugerido que a origem da menopausa está relacionada ao benefício (em
termos de sucesso reprodutivo) resultante da suspensão prematura da própria reprodução
para redirigir o investimento do tempo e energia para os filhos (Madrigal & Meléndez-Obando,
2008; Peccei, 1995; Peccei, 2001) e netos (Hill, 1993; Hawkes, O’Connell et al., 1998;
Lahdenperä, Lummaa et al., 2004; Shanley, Sear et al., 2007). Há estudos indicando também
que a menopausa pode ser resultante da competição reprodutiva entre gerações a fim de
minimizar o período em que estas se sobrepõem (Cant & Johnstone, 2008). Em contraste,
Ellison (2008) tem argumentado que a característica não usual da história da vida humana
relacionada com a menopausa se refere não ao fato de que esta ocorre, ou da idade com que
ocorre, mas ao fato de que, diferentemente de outros primatas de vida livre, os humanos
rotineiramente vivem vários anos depois da menopausa. Por exemplo, a limitada evidência
disponível para populações de chimpanzés e gorilas de vida livre mostra que, se uma minoria
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da população apresenta características menopáusicas em termos fisiológicos, a grande maioria
dos indivíduos não experimenta a senescência reprodutiva, pois morrem por outras causas
antes que isto ocorra (Alberts, 2013).

5. ECOLOGIA REPRODUTIVA MASCULINA
Historicamente, a ecologia reprodutiva masculina tem recebido menos atenção que sua
contraparte feminina. É possível que isto se deva ao fato que a estratégia reprodutiva
masculina seja concebida como mais simples e direta. Na maior parte das espécies de
mamíferos, as fêmeas arcam com os riscos e a maior parte dos custos energéticos da gestação,
parto, amamentação e criação dos filhos. Em consequência, o momento e as circunstâncias
nas quais uma fêmea concebe e dá a luz são de importância crítica para seu sucesso
reprodutivo. A estratégia reprodutiva dos machos, em contrapartida, está centrada em
otimizar o acesso sexual às fêmeas. O investimento paterno na descendência é mínimo ou
nulo, exatamente o oposto ao observado nas fêmeas. Adicionalmente, o investimento
energético necessário para a produção de sêmen e fluido seminal é comparativamente menor.
Em consequência, se assume que a fisiologia reprodutiva dos machos deve ser mais robusta e,
portanto, menos sensível a seu estado energético, de saúde e às condições socioambientais.
Entretanto, há um número de espécies de mamíferos incluindo a nossa, Homo sapiens, nas
quais os machos fazem um investimento importante em sua progênie, seja em seus filhos e
netos ou na progênie de suas irmãs (Holden, 2003). Nestas espécies, as estratégias
reprodutivas masculinas incluem comportamentos, metabolismo e uma responsividade do
eixo HPT sensíveis às condições individuais e ao contexto socioambiental.
Por mais que nos Homo sapiens, como no resto dos mamíferos, os machos compitam
entre si por acesso às parceiras, a competição entre indivíduos não é a única estratégia
reprodutiva. Na maior parte dos contextos socioecológicos humanos, as fêmeas exercem certo
nível de seleção sexual. Esta seleção se baseia, em parte, na qualidade fenotípica dos
candidatos, percebida pelas fêmeas através de características sexuais secundárias (inteligência
social e prática, musculatura, altura, tom de voz, simetria corporal, entre outros). Além de ser
um reflexo do potencial genético, estas características permitem aos machos competir pelos
recursos críticos e desta forma, permitem às fêmeas avaliarem o potencial reprodutivo e a
capacidade de cuidado e investimento paterno dos candidatos. O desenvolvimento destes
atributos requer uma quantidade importante de energia, pelo que se prediz que as estratégias
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ontogenéticas que um indivíduo desenvolverá, assim como suas estratégias reprodutivas
durante a vida adulta, estarão limitadas pela energia disponível em períodos críticos da vida
(Bribiescas, 2001; Bribiescas, 2006). Durante a fase reprodutiva, o balanço entre a destinação
de recursos para o funcionamento do eixo hipotalâmico-pituitário-testicular (HPT), e a dos
demais sistemas biológicos implicados na reprodução (como os sistemas nervoso,
imunológico, ósseo e muscular) dependerá, em sua maioria, do balanço energético, do
contexto socioambiental e do momento da vida a qual se encontra um indivíduo (Bribiescas,
2001).

a. FUNÇÃO TESTICULAR DURANTE O DESENVOLVIMENTO INICIAL
Em mamíferos, o desenvolvimento do fenótipo masculino depende da presença do gene
SRY ou TDF (do inglês: Sex-Determining Region ou Testis-Determining Factor, respectivamente)
localizado no cromossomo Y. Este gene promove o desenvolvimento do tecido testicular nas
primeiras semanas que seguem à concepção (Wallis, Waters et al., 2008). Os testículos em
desenvolvimento começam rapidamente a produzir testosterona e outros andrógenos
potentes que estimulam e controlam a diferenciação da estrutura externa e interna dos
genitais masculinos. A produção de testosterona é alta durante a gestação e nos primeiros seis
meses pós-parto, mas diminui notavelmente durante a infância (Rey, Musse et al., 2009). As
condições sociais, físicas e imunológicas nas quais o embrião, e posteriormente o infante, se
desenvolvem, podem impactar a programação do eixo HPT afetando o fenótipo adulto em
características como os níveis basais de testosterona e a produção espermática. Tem sido
proposto que o efeito dos fatores ambientais durante o desenvolvimento inicial de certos
traços reprodutivos resulte de modificações epigenéticas, mas o conhecimento nesta área é
incipiente (Bribiescas, 2001; Muehlenbein & Bribiescas, 2005; Magid, 2011).

b. PUBERDADE
Os mecanismos fisiológicos que iniciam a ativação do eixo HPT e a maturação da função
testicular dando lugar à transição conhecida como puberdade não são ainda compreendidos
em sua totalidade. O processo se inicia durante uma transição anterior chamada adrenarca,
que se caracteriza por um marcado aumento na produção de andrógenos pelas glândulas
suprarrenais (adrenais), as quais, por sua vez, desencadeiam mudanças na atividade de alguns
centros hipotalâmicos. Entre estas mudanças, as mais notáveis são o estabelecimento de um
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padrão de excreção de GnRH pulsátil e do circuito de retroalimentação negativa do eixo HPT
(Campbell, 2006; Campbell et al., 2011).
Ao chegar à puberdade, o aumento significativo nos níveis de testosterona promove a
maturação do sistema reprodutor, o começo da espermatogênese e o desenvolvimento
gradual das características sexuais secundárias, como o pelo facial e pubiano, a maturação
óssea e muscular e, eventualmente, a mudança de voz.
Em média, os meninos começam a puberdade entre os 12 e os 13 anos (Bogin, 1999),
mas o momento em que esta transição se inicia varia consideravelmente entre indivíduos e
populações. As fontes de variabilidade quanto ao início da puberdade são menos conhecidas
nos homens do que em mulheres. Uma possível causa é a falta de um marcador biológico
concreto e definitivo do início da puberdade masculina, equivalente à menarca nas mulheres
(Zemel, Worthman et al., 1993; Panter-Brick, Todd et al., 1996; Campbell, Gillett-Netting et al.,
2004). Contudo, há evidências que sugerem que o estado energético, imunológico e
psicossocial de um indivíduo pode afetar o momento que se inicia a transição à puberdade.
Especificamente, há estudos mostrando que em populações que vivem em condições
energéticas desfavoráveis, o início da secreção dos esteróides gonadais que marcam o início da
puberdade ocorre em idades mais tardias (Campbell, Leslie et al., 2005). Alinhado a estes
resultados, infecções recorrentes durante o desenvolvimento, problemas de imunodeficiência,
anemia crônica, e ambientes psicossociais patológicos foram associados com atrasos na
maturação sexual (Pozo & Argente, 2002). Em certos casos, tal atraso pode estar mediado por
mudanças na produção ou na capacidade de resposta ao hormônio de crescimento (HC). De
maneira contrastante, tem-se observado que indivíduos que experimentaram um crescimento
e aumento de peso pós-natal relativamente rápido iniciam sua maturação sexual mais
precocemente (Ong, Bann et al., 2012). A partir de uma perspectiva ecológica, estas mudanças
na velocidade de maturação sexual podem ser interpretadas como uma modulação das
estratégias reprodutivas em resposta à disponibilidade de recursos; em situações nas quais os
recursos não são limitantes, ou a competição é menos intensa, adiantar o processo de
maturação oferece as vantagens de uma carreira reprodutiva mais longa com maior potencial
de deixar maior descendência.
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c. VARIAÇÃO NA FUNÇÃO REPRODUTIVA MASCULINA DURANTE A ETAPA ADULTA
De maneira semelhante ao observado em mulheres, a atividade do eixo HPT medida
através dos níveis de testosterona circulante, varia significativamente entre populações em
condições socioecológicas diversas, entre indivíduos, bem como de um dia para o outro em um
mesmo indivíduo (Bribiescas, 2001; Muehlenbein & Bribiescas, 2010). Esta variabilidade
relaciona-se tanto a diferenças genéticas individuais na regulação da testosterona, como na
sensibilidade e resposta a variáveis socioecológicas, e também com a intensidade e frequência
de problemas imunológicos, energéticos e psicossociais (Xita & Tsatsoulis, 2010; Coviello,
Haring et al., 2012) (Figura 7).
Os homens que vivem em sociedades industrializadas, com amplo acesso a recursos
energéticos e uma vida relativamente sedentária, apresentam níveis de testosterona maiores
do que aqueles que vivem em sociedades não industrializadas com restrições nutricionais e
altos níveis de atividade física (Bribiescas, 2010). A partir de uma perspectiva ecológica, esta
diferença em níveis de testosterona entre populações pode ser interpretada como o resultado
de estratégias energéticas divergentes. Os contextos ecológicos com maior carga patogênica e
aqueles em que a sobrevivência diária requer um alto investimento energético, demandam
uma maior exigência metabólica nos sistemas imunológico e muscular. Nas sociedades
industrializadas, onde as demandas energéticas são menores e os recursos mais abundantes,
os homens investem mais em crescimento e no desenvolvimento de caracteres sexuais
secundários, ambas as características associadas a melhores perspectivas em termos de
sucesso reprodutivo (Muehlenbein & Bribiescas, 2010).
Em contraste com o que ocorre em mulheres, mudanças pequenas no balanço
energético de um indivíduo parecem não afetar de maneira significativa os níveis de
testosterona circulante nem o processo de espermatogênese (Bentley, Harrigan et al., 1993;
Ellison & Panter-Brick, 1996; MacDonald, Herbison et al., 2010; Muehlenbein & Bribiescas,
2010). Somente em condições energéticas mais extremas, como o jejum ou a atividade física
sustentada, é que se vê um efeito no funcionamento do eixo HPT (Opstad, 1992; GómezMerino, Chennaoui et al., 2003; Goto, Shioda et al., 2013). Entretanto, tais efeitos são
efêmeros e a atividade do eixo HPT se restabelece ao remover o desafio energético.
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Figura 7. Variação inter-populacional nos níveis de testosterona em homens por grupo de idade (adaptado de
Ellison et al., 2002).

Em contraste, os desafios imunológicos e a exposição prolongada ou crônica a níveis
altos de estresse psicossocial se associam comumente a níveis baixos de testosterona
circulante (Muehlenbein & Bribiescas, 2005; Chichinadze & Chichinadze, 2008; Muehlenbein,
Hirschtick et al., 2010). Esta depressão hormonal é, em parte, resultado do efeito que os
hormônios glucocorticóides, tais como o cortisol, têm sobre o eixo HPT e que são secretados
pelo chamado eixo do estresse (Hipotalâmico-Piuitário-Adrenal ou HPA) em, especialmente,
situações angustiantes (Harby, Gao et al., 2005; Hu, Lian et al., 2008).
A relação entre o eixo do estresse e o eixo reprodutivo é complexa; o resultado de suas
interações depende do contexto e do tipo de estresse que o indivíduo enfrenta. Por exemplo,
um desafio imunológico como num quadro infeccioso tipicamente está acompanhado pela
ativação do eixo de estresse e a uma importante diminuição nos níveis de testosterona
circulante. Esta depressão da atividade do eixo HPT libera energia que é canalizada à
manutenção corporal ao custo de uma supressão temporal da função reprodutiva. Ao se
resolver a infecção, os recursos metabólicos são retomados e se restabelece a atividade do
eixo HPT (Muehlenbein & Bribiescas, 2005; Muehlenbein, Hirschtick et al., 2010). No caso de
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um desafio psicossocial como um encontro competitivo entre homens, tanto o eixo HPT
quanto o HPA se ativam simultaneamente, ao menos no início, resultando em um aumento
importante nos níveis circulantes de cortisol e testosterona (Booth, Shelley et al., 1989;
Bernhardt, Dabbs et al., 1998; Mazur & Booth, 1998; Chichinadze & Chichinadze, 2008). Neste
caso, a mobilização de energia promovida pela ativação do HPA é utilizada pelos sistemas
nervoso e muscular na preparação para a competição, enquanto que o aumento em
testosterona facilita a conduta competitiva assim como o rendimento físico e cognitivo (Booth,
Shelley et al., 1989; Berhardt, Dabbs et al., 1998; Mazur & Booth, 1998).
Outro aspecto importante da atividade do eixo HPT é que este se modifica com a
situação marital e a paternidade. Vários estudos indicam que os homens que se encontram em
uma relação de casal ou são pais de crianças pequenas, apresentam níveis circulantes de
testosterona menores que os de homens da mesma idade, solteiros e sem filhos (Burnham,
Chapman et al., 2003; Gray, 2003; Gray, Campbell et al., 2004; Gray, Yang et al., 2006; Gray,
Parkin et al., 2007; Getter, McDade et al., 2001). No contexto da teoria de história de vida,
estas diferenças na atividade do eixo HPT são interpretadas como o resultado de uma
mudança de estratégia reprodutiva na qual os pais gastam a energia disponível no cuidado
paterno em lugar da competição sexual por parceiras (Gray, 2010).

d. ENVELHECIMENTO REPRODUTIVO MASCULINO
Contrariamente à menopausa em mulheres, nos homens não existe um evento
determinado que marque o fim da capacidade em produzir descendência. Isso não significa,
entretanto, que a idade não afete o eixo HPT (Bribiescas, 2006). Apesar das mudanças nos
níveis de testosterona associadas com o envelhecimento masculino serem modestas, existe
evidência de que o volume do sêmen e a mobilidade declinam, assim como a morfologia dos
espermatozoides muda com a idade. Estas mudanças se traduzem em uma diminuição entre
23% e 28% em fertilidade quando se compara homens de 30 e 50 anos (Kidd, Eskenazi et al.,
2001).
Na maioria das populações industrializadas, os níveis de testosterona em homens
decrescem com a idade, enquanto que nas populações tradicionais se observa um efeito muito
pequeno ou insignificante da idade nos níveis de testosterona (Bribiescas, 2010) (Figura 7).
Curiosamente, a maior parte da variação interpopulacional em níveis de testosterona se
observa entre grupos mais jovens, enquanto que em grupos com idade de 50 anos ou mais, a
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diferença é mínima (Bribiescas, 2006). Sob a perspectiva de história de vida, estas diferenças
refletem estratégias alternativas na destinação de recursos de acordo com as demandas
ecológicas prevalentes: os homens que se desenvolvem sob condições energéticas adversas
direcionam o maior investimento no fortalecimento da função imune, enquanto que os
homens que habitam ecologias não restritivas podem manter níveis altos de testosterona sem
comprometer outras funções vitais (Muehlenbein & Bribiescas, 2010).

6. DESAFIOS, PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES DO CAMPO DA ECOLOGIA
REPRODUTIVA HUMANA
O objetivo principal da ERH é compreender como a função reprodutiva responde em
ambientes distintos e quais são as consequências desta variabilidade em termos de saúde,
sucesso reprodutivo e, por último, adequação; em outras palavras, determinar se a
flexibilidade e responsividade da função reprodutiva humana são adaptativas.
Os resultados das pesquisas sobre a variabilidade na função reprodutiva humana
realizadas nas últimas duas décadas oferecem, em seu conjunto, evidência a favor do
argumento de que muito da variabilidade fenotípica observada é resultado da plasticidade
fenotípica, que é produto de processos adaptativos e não de constrições ontogenéticas ou de
patologias (Ellison & Jasienska, 2007). Entretanto, um dos principais desafios que ainda
persistem é demonstrar uma vantagem relativa real desta variabilidade em termos de
adequação reprodutiva em populações contemporâneas. Estudos clínicos e epidemiológicos
de longo prazo e que inclua a avaliação de biomarcadores oferecem uma oportunidade
extraordinária neste caminho (Stearns, Nesse et al., 2010).
Outro aspecto da variabilidade reprodutiva que é vital para compreender os processos
evolutivos subjacentes se refere às bases genéticas da mesma. Entretanto, os ecólogos da
reprodução têm realizado relativamente pouco trabalho a este respeito (Jasienska,
Kapiszewska et al., 2006; Iversen, Thune et al., 2012). Ainda há muito o que aprender sobre a
variabilidade genética das interações genótipo e fenótipo, e entre genes e meio ambiente
relacionados à função reprodutiva (Jasienska, 2008). Particularmente, há ainda lacuna no
conhecimento sobre os processos epigenéticos envolvidos na programação das trajetórias
reprodutivas adultas e relacionados com fatores ambientais durante o desenvolvimento
(Nuñez-De la Mora, Chatterton et al., 2007; Nuñez-De la Mora, Bentley et al., 2008).
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Em nível populacional, há relatos de trade-offs entre funções vitais e outras
caracterísitcas da história de vida humana (Lumma, 2010). Entretanto, ao nível individual, a
demonstração dessas relações tem sido muito mais complicada (Clancy, Klein et al., 2013). Os
avanços metodológicos para a quantificação de biomarcadores associados às distintas funções
vitais que ocorreram em anos recentes apresentam um potencial de impulsionar a pesquisa
neste sentido (O’Connor, Brindle et al., 2013; McDade, Williams et al, 2007; Valeggia, 2007;
Salvante, Brindle et al., 2012). O desafio pendente é a integração de novas técnicas estatísticas
na análise dos dados resultantes de tais estudos (Stearns, Byars et al., 2010).
Por último, talvez um dos grandes desafios da ERH e de muitas outras disciplinas afins
refere-se às consequências biológicas e sociais das mudanças sem precedentes que
experimentam as populações contemporâneas em todo o mundo. Independentemente de
outros processos evolutivos como a deriva genética e as alterações aleatórias que ocorrem
simultaneamente, as rápidas mudanças econômicas, ecológicas e culturais estão gerando
novos parâmetros, pressões de seleção e, como resultado, novos trade-offs que já se
evidenciam em algumas variáveis da história de vida humana (Kirk, Blomberg et al., 2001;
Byars, Ewbank et al., 2010; Courtiol, Rickard et al., 2013). O estudo da variabilidade nos
padrões fisiológicos, comportamentais e de história de vida que ocorrem à medida que os
humanos experimentam estes novos ambientes bioculturais manterão os ecólogos da
reprodução humana ocupados por décadas.
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1. INTRODUÇÃO
A osteologia antropológica estuda a variabilidade física das populações humanas
extintas, bem como as suas causas, baseando-se nos restos esqueléticos dos indivíduos que
formaram tais sociedades. Entre suas abordagens está a caracterização de suas principais
características físicas, as condições de vida destas populações, a maneira com que seu
esqueleto foi influenciado e, se for o caso, alterado pelas ações do ambiente físico-biológico,
quer devido a atividade física realizada ou aos padrões socioculturais predominante em cada
etapa do seu processo evolutivo.
Sua relação com outras disciplinas antropológicas como a arqueologia, a etno-história, a
história e a linguística, fornece a estrutura cultural para explicar e interpretar as modificações
visíveis nos ossos; enquanto que a sua relação com as ciências da saúde como a medicina, a
odontologia, a genética, entre outras, tem incorporado novos marcos metodológicos para
poder explicar as condições de saúde no passado; a física e a bioquímica têm intervido
recentemente ao fornecer tecnologias para a identificação de DNA antigo, paleodieta e
obtenção de datações; a demografia e suas técnicas tem incorporado novos procedimentos
para reconstruir perfis de mortalidade e explicar a evolução demográfica das populações
antigas, e recentemente a medicina forense aliou-se com a antropologia para refinar as
técnicas de identificação individual.
Os restos ósseos e os dentes são testemunhas biológicas e culturais da presença de uma
população, são elementos únicos que comprovam a existência dos seres humanos que nos
precederam no tempo, e não devemos nos esquecer que, em algum momento, eles foram
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homens e mulheres que nasceram, tiveram uma história de vida, que se reproduziram e
morreram, e o estudo dos seus restos deve ser feito com o entendimento de que não são
apenas ossos, não são somente esqueletos e dentes, representam os indivíduos que formaram
parte de uma população que não existe mais.
O objetivo desse capítulo é apresentar a forma com que um antropólogo físico responde
a algumas perguntas fundamentais sobre a pessoa cujo esqueleto e os dentes são analisados;
isto é, a partir de um estudo inteligente e detalhado, mediante um treinamento básico, e
usando as técnicas e métodos de análises adequados, conseguir obter dos ossos, histórias de
vida. Por exemplo, o antropólogo físico capacitado em técnicas osteológicas é o especialista
que pode saber se os restos ósseos pertencem a um homem ou a uma mulher, a idade que
tinha ao morrer, sua estatura e principais traços físicos, além de caracterizar o grupo biológico
ao qual pertencia; um exemplo de como a osteologia responde a essas perguntas pode ser
consultado no trabalho de Hubbe & colaboradores (2011) sobre a população pré-histórica do
Deserto do Atacama, ou também o trabalho de José Vicente Rodríguez (2011) sobre os antigos
Chibchas da Colômbia. Os estudos de saúde em populações antigas tratam de responder
perguntas, tais como: quais enfermidades estavam presentes e que deixaram marcas em seus
ossos e dentes?, qual era seu estado geral de saúde e nutrição? O trabalho de Tania Delabarde
(2010) responde de maneira clara e simples a estas perguntas relacionadas com a saúde dos
antigos habitantes do Equador. A reconstrução dos perfis de mortalidade e da composição de
uma população é realizada a partir da metodologia osteológica, auxiliada por princípios básicos
da demografia: morrem mais homens ou mulheres? Qual é a expectativa de vida ao
nascimento? Qual é a proporção homens/mulheres? Essas são algumas perguntas importantes
para entender a dinâmica demográfica das populações do passado; o trabalho de Merlo &
colaboradores (2005) pode ilustrar amplamente este tema. As modificações de tipo cultural
que podemos apreciar em alguns esqueletos, tais como a modificação cefálica e desgaste
dental intencional, é outro tema bastante interessante para o estudioso de populações
antigas. Estas práticas culturais que modificavam alguma parte do corpo ou dos dentes estão
presentes tanto na Mesoamérica como na América do Sul, com variantes de caráter regional;
existem duas obras clássicas gerais: para o caso mesoamericano a obra de Javier Romero
(1958) e para a América do Sul a de Pedro Weiss (1958), ainda hoje as melhores obras gerais
de consulta sobre o tema.
Desde já, é importante esclarecer por qual motivo e como ocorreram tais eventos, pois
se trata de devolver ao osso uma parte ativa da função e vida que possuiu algum momento.
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2. CONHECENDO O ESQUELETO HUMANO
No ser humano, o esqueleto de um indivíduo adulto é constituído por 206 ossos. Os
ossos, ao se articularem entre si, formam o esqueleto ao qual, para estudarmos, dividimos em:
a) esqueleto axial, e b) esqueleto apendicular (Figura 1). O esqueleto axial é composto pelos
ossos que se localizam em torno do eixo, ou seja, ao redor do eixo longitudinal do corpo, e são
os ossos do crânio e da face, a coluna vertebral, as costelas, o externo e o osso hióide.
O esqueleto apendicular, consiste nos ossos das extremidades superiores e inferiores;
além dos ossos que conectam as extremidades com o esqueleto axial que são a cintura
escapular (clavículas e escápula) e a cintura pélvica (ilíaco e sacro). Os ossos diferem em forma:
temos ossos longos e tubulares, como o fêmur, a tíbia, a fíbula, o úmero, o rádio e a ulna;
planos, tais como a escápula; curtos e porosos como o calcâneo e vértebras. Apresentam uma
direção absoluta que é a que cada osso leva por si, considerado isoladamente, e em qualquer
situação. Desse ponto de vista temos ossos retilíneos como a fíbula; curvilíneos em forma de
arco como as costelas, torcidos em S itálico, como a clavícula; retorcidos em torno do seu eixo
como o úmero, entre outros. E também temos ossos que possuem uma direção relativa, que é
a que cada osso possui colocado em seu local correspondente no esqueleto e no indivíduo em
posição vertical ou posição anatômica, ou equivalente a colocar o esqueleto estendido sobre
uma superfície, e a face frontal do ossos para cima. A descrição e características de cada
elemento ósseo poderá ser encontrado em qualquer livro de anatomia humana. Recomendo
Tortora & Derrickson (2007) pela amplitude no desenvolvimento dos diferentes capítulos.
Os órgãos dentais também são de interesse para o estudo das populações antigas. A
identificação do tipo de dentição, decidual ou permanente, permite obter informação sobre o
estado de desenvolvimento de um indivíduo e assim adicionar elementos aos critérios de
estimativa da idade da morte. As características morfológicas de dentes e molares também
proporcionam informação sobre o grupo biológico pertencente do indivíduo, e permite
estabelecer possíveis relações do interior do grupo e fora dele também, como consequência
dos movimentos populacionais do passado. Por exemplo, o dente em formato de "pá" é um
atributo específico do tronco ameríndio e sua presença em restos ósseos pré-hispânicos é
comum para o caso do México, e é uma forma de constatar a não miscigenação com
espanhóis. Recomendo revisar os trabalhos de Carlos David Rodríguez (2005) e de Andrea
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Cucina (2011) para ampliar alguns aspectos deste tema, ainda existe neste livro um capítulo
específico sobra Antropologia Dental.

3. A CARACTERIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES
Em um estudo osteológico é necessário realizar uma análise individualizada de cada
esqueleto para conhecer o sexo, a idade à morte, a filiação biológica e a estatura; estes dados,
somados a análise populacional, permitem caracterizar fisicamente a população em estudo.

a. A IDENTIFICAÇÃO DO SEXO
i. EM MENORES DE QUINZE ANOS OU SUBADULTOS
Nos trabalhos osteológicos, em geral os esqueletos de recém nascidos e de crianças só
eram considerados para obter a idade à morte e as patologias presentes em seus ossos, mas
dada a necessidade de interpretar conjuntos mortuários e oferendas integradas com
esqueletos infantis, bem como conhecer as diferenças sexuais em padrões de mortalidade
(Hernández & Márquez, 2010 e Román & Torreblanco, 1998), tem sido desenvolvidos múltiplas
propostas, com distintas perspectivas, utilizando tanto técnicas morfométricas como
estatísticas, complementando os achados com a confirmação por meio de análise de DNA
nuclear, a fim de confirmar o sexo dos indivíduos. Para complementar, o leitor pode revisar
Hernández & Peña (2010).

ii. EM ESQUELETOS DE ADULTOS
As técnicas para a identificação do sexo em adultos se baseiam na observação das
características morfológicas próprias de cada sexo, que são mais identificáveis no crânio e nos
ossos ilíacos; diversas vezes foram publicadas propostas sobre esse tema (ver Tabela 1).
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Figura 1. O esqueleto humano (http://anatomiadeloshuesos.galeon.com/).

222

b. A ESTIMATIVA DA IDADE À MORTE
Em estudos osteológicos, a estimativa da idade é outro dado importante e que faz parte
do processo de identificação humana. As técnicas para estimar esse parâmetro diferem
quando se aplica em subadultos ou a adultos.

Tabela 1: Visão geral do dimorfismo sexual no crânio, sacro e ilíaco. Fonte: elaboração própria.

Característica:
No crânio:
Dimensões gerais do crânio
Frontal
Apófises mastóides
Forame magno
Linha occipital (Nucal)
Protuberância supra-orbital
Bordas orbitais
Órbitas
Palato
Mandíbula
Ângulo mandibular
Eversão do Gônio
Na cintura pélvica:
Sacro
Incisura isquiática maior do ilíaco
Arco subpúbico
Forma da cavidade pélvica

Homem

Mulher

Grande e robusto
Ligeiramente inclinado para trás
Grandes e robustas
Grande e largo
Desenvolvidas e com inserções
musculares marcadas
Presente
Arredondado

Pequeno e fino
Côncavo
Pequenas e finas
Pequeno e estreito
Pouco desenvolvidas e com
inserções
musculares
pouco
marcadas
Ausente
Cortante

Quadradas
Largo e profundo
Robusta com o maxilar quadrado
Quase 90°
Presente

Redondas
Estreita e pouco profundo
Fino e com o maxilar arredondado
Entre 100° e 120°
Ausente

Estreito, longo e quase sem curvatura
≤ 90°
Alto e estreito
Estreita e ovoide

Largo, curto e com curvatura
>90°
Baixo e largo
Ampla e redonda

i. EM MENORES DE QUINZE ANOS OU SUBADULTOS
O procedimento para estimar a idade em esqueletos subadultos é menos complexo,
porque o que se identifica é o grau de maturação alcançado pelo indivíduo no momento da
morte. Um dos procedimentos mais utilizados é a identificação do grau de erupção ou
nascimento da dentição decidual, de acordo com o esquema delineado por Ubelaker (1989)
baseado no estudo deste processo em vários indivíduos de origem asiática.

ii. EM ADULTOS
No caso de adultos, a estimativa e idade à morte é difícil naqueles indivíduos maiores de
30 anos, pois as modificações no esqueleto são mínimas e não se fazem visíveis; na realidade,
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o que se avalia é o grau de desgaste presente na coluna vertebral e nas grandes articulações,
como a coxofemoral, a sacroilíaca e a úmero-ulnar (Figura 2). As análises destes processos
degenerativos deve ser feita considerando o sexo, a intensidade das lesões e se elas se
apresentam de forma bilateral, já que há desgastes associados com a atividade ocupacional
que o indivíduo desenvolveu em vida, ou com um estado patológico que impedirá a apreciação
correta das mudanças por idade. Dadas estas limitações, existem outras propostas baseadas
no grau de desgaste dental, não aplicáveis para o caso das populações com um modo de
subsistência caçador-coletor, já que o desgaste dental provocado pelos componentes da sua
dieta oferecem uma falsa imagem sobre a idade do indivíduo. Favor revisar os trabalhos de
Rodríquez (2010) e de Tomasto (2009), assim como o capítulo sobre Antropologia Dental deste
livro.

Figura 2. Esquerda: Superfície articular de uma mulher com idade avançada (Coleção Palenque 1993, fotografia
Hernández Márquez); Direita: Superfície auricular de um homem de 70 anos (Coleção de Terry para ilustrar as
modificações pela idade nesta articulação segundo a proposta de Meindl et al., 1985, cortesia Dr. Richard Meindl).

c. A CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS POPULAÇÕES
Quando se estuda material com procedência arqueológica, deve-se observar suas
afinidades ou diferenças morfológicas com respeito a outros grupos do mesmo período e de
diferente região, com o objetivo de perceber mudanças nas características físicas gerais ou o
pertencimento a um grupo populacional diferente. As observações são feitas principalmente
no crânio; as técnicas mais utilizadas são a morfologia clássica e a morfologia geométrica (Box
1).
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Box 1. A morfometria clássica e a morfologia geométrica.
a) A técnica osteométrica:
Nas técnicas de morfometria clássica, há uma ferramenta muito útil para conhecer as
características físicas dos indivíduos que formaram as populações do passado, a partir da
reconstrução das suas dimensões esqueléticas. A técnica osteométrica baseia-se na localização
de pontos discretos (chamados pontos osteométricos), tanto no crânio e mandíbula como no
esqueleto pós-craniano (ver Figura 6), a partir dos quais se obtém diâmetros, para transformálos em comprimentos, larguras e alturas. Da relação percentual das medidas se obtém índices,
dos quais podemos ter uma ideia da forma e tamanho do elemento ósseo em questão e, em
geral, possui uma classificação, normalmente terciária, com uma amplitude de variação de
acordo com o sexo. Esta técnica tem sido retomada pela antropologia forense como auxiliar no
processo de identificação humana. Existem manuais específicos sobre este tema, como o
Manual de Antropologia Física de Juan Comas (1976), de Osteologia Antropológica (Lagunas
Rodríguez, 2000; Lagunas Rodríguez & Hernández Espinoza, 2000) e de Antropologia Forense
(Ramey Burns, 2008; Reverte Coma, 1999; Rodríguez Cuenca, 2004).
b) A morfometria geométrica
Esta técnica revolucionou os estudos morfométricos a partir de modificações nas estimativas
de tamanho e forma das estruturas analisadas. Diferentemente da morfometria clássica, que
estuda tais modificações através de análises multivariadas empregando medidas lineares entre
pontos morfológicos, a morfometria geométrica analisa, a partir do deslocamentos no plano
ou no espaço, um conjunto de pontos discretos denominados landmarks (Figura 7). Os
landmarks são pontos no espaço em duas ou três dimensões que correspondem à posição de
um traço em particular de um objeto. Por exemplo, no estudo de formas biológicas os
landmarks podem ser definidos sobre estruturas concretas como marcas de inserção muscular,
forames, suturas ósseas, etc.
Em Morfometria Geométrica um «landmark» corresponde a um ponto no espaço que tem um
nome (como por exemplo os pontos cefalométricos ou outros definidos pelo operador) e
coordenadas cartesianas bidimensionais (x, y) e tridimensionais (x, y, z), que são as que
descrevem sua posição no espaço. Na Morfometria Geométrica os conjuntos de coordenadas
correspondem aos dados primários que logo são submetidos a análises (Toro Ibacache et al.,
2010: 979).
Os métodos e técnicas de morfometria geométrica têm sido empregados em diversos estudos
em uma ampla gama de disciplinas científicas, que cobrem a biologia evolutiva, a geologia, a
medicina, a antropologia forense, entre muitos outros. Recomenda-se revisar os trabalhos de
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Gómez Valdés et al. (2007), Martínez Abadías et al. (2006), Toro Ibacache et al. (2010) e Ruíz
Albarrán (2012).

Os estudos de variação populacional a partir do crânio, baseados em morfologia
craniana e craniofacial em populações contemporâneas e pré-históricas, é uma área de
intenso trabalho entre os colegas sul-americanos, que têm desenvolvido esta linha de pesquisa
com resultados importantes para entender os diferentes aspectos que se relacionam com tal
variação. Alguns dos trabalhos feitos em populações da Patagônia podem ilustrar melhor seus
avanços e resultados (de Azevedo et al., 2012; Gordón et al., 2013; Sardi & Pucciarelli, 2001).

4. ESTIMATIVA DA ESTATURA
Para obter a estatura de um indivíduo a partir de restos ósseos, utiliza-se principalmente
o comprimento dos ossos longos (úmero, ulna, rádio, fêmur, tíbia e fíbula). Baseando-se em
esqueletos com idade, sexo e estatura conhecidos, diversos pesquisadores têm chegado a
equações de regressão úteis para estimar a estatura em diferentes populações humanas
(Comas, 1976: 409-412; Genovés, 1966). Genovés propôs a estimativa da estatura a partir dos
comprimentos do fêmur e da tíbia, mediante a aplicação de coeficientes de regressão (1966:
41). Posteriormente, Genovés ampliou sua proposta com equações de regressão para
diferentes ossos longos do esqueleto, considerando a preservação diferencial dos esqueletos,
principalmente dos pré-hispânicos. Em 2004, Cisneros & Del Ángel corrigiram estas equações
porque elas tendiam a superestimar a estatura calculada (ver Tabela 2).
Estudos recentes, em amostras controle de população mexicana contemporânea, têm
demonstrado uma relação direta entre a estatura e o comprimento dos ossos longos
proximais, como o úmero e o fêmur. No entanto, recentemente estes mesmos autores
propuseram que há diferenças relacionadas à sexo, e indicaram que os melhores elementos
para diagnóstico da estatura em homens é o úmero e o fêmur e, para as mulheres, a tíbia. O
melhor procedimento para populações ameríndias foi proposto por Genovés, indicando o
fêmur e a tíbia na década de sessenta do século passado. Para maiores informações consultar
Menéndez Garmendia, 2010; Menéndez Garmendia, 2014; Menéndez Garmendia et al., 2014;
Menéndez Garmendia et al., 2011.
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5. PRÁTICAS MORTUÁRIAS E SISTEMAS DE ENTERRO
A análise de contextos funerários é uma fonte de informação inestimável para obter
dados sobre a organização social e estilos de vida das sociedades antigas.
O estudo do sistemas de enterro implica no conhecimento das características principais
dos depósitos funerários, entre elas:
a. Se são diretos ou indiretos. Os diretos são aqueles depósitos feitos em uma escavação
simples; enquanto que os indiretos são os realizados dentro de construções feitas
com um propósito funerário (sepultura, túmulo, mausoléu, sarcófago) ou em algum
recipiente (pote ou vaso).

Tabela 2: Coeficientes de regressão para a estimativa da estatura a partir dos ossos longos, Genovés (1966),
corrigidas por Del Ángel & Cisneros (2004).
Homens

Mulheres

Estatura (cm) = 63,89 + 2,262 (fêmur)
Estatura (cm) = 91,26 + 1,958 (tíbia)
Estatura (cm) = 94,09 + 1,919 (fíbula)
Estatura (cm) = 83,52 + 2,505 (úmero)
Estatura (cm) = 94,80 + 2,615 (ulna)
Estatura (cm) = 98,22 + 2,668 (rádio)
Estatura (cm) = 47,25 + 2,588 (fêmur)
Estatura (cm) = 61,29 + 2,720 (tíbia)
Estatura (cm) = 54,55 + 2,988 (fíbula)
Estatura (cm) = 32,35 + 4,160 (úmero)
Estatura (cm) = 58,72 + 3,991 (ulna)
Estatura (cm) = 66,88 + 3,926 (rádio)

b. Se são primários ou secundários. Os primários mostram relação anatômica, enquanto
que os secundários tem evidências de terem sido removidos ou perturbados, ficando
agrupados de maneira irregular. Os ossários, deste ponto de vista, são
enterramentos secundários.
c. Se foram amortalhados ou não, podendo ser empregados diversos materiais, como
como tapetes ou cobertores, formando assim um pacote ou fardo funerário que em
muitos casos também contém parte da oferenda ou objetos de adornos que
acompanhavam o morto.
d. Há enterramentos de um só indivíduos (individuais) ou de vários (múltiplos), e
também pode se tratar de inumações simultâneas em um só pacote funerário, ou
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separados, em um mesmo lugar e ao mesmo nível, o que Duday (1997) denomina de
"depósitos primários sucessivos".

Existem várias classificações em relação à posição dada aos corpos no momento do seu
enterro, no entanto existe um consenso em descrever a descoberta da forma como está e
evitar o uso de termos como supino, decúbito, ventral, dorsal, pois estes tendem a ser
confusos. Para ampliar a informação, sugiro consultar a produção recente sobre este tema, e
alguns exemplos de contribuições mexicanas são: (Hernández Espinoza et al., 2012; Lira López
& Serrano Sánchez, 2004; López Alonso et al., 2003; Núñez Enríquez & Granados Vázquez,
2012; Serrano & Lagunas, 2000).

6. AS PRÁTICAS CULTURAIS
A osteologia cultural é um ramo da osteologia antropológica que se ocupa do estudo das
modificações do esqueleto humano e dentes, em sua totalidade ou em algumas partes, por
ações humanas intencionais, obedecendo aos costumes da própria cultura de cada grupo.
Nem todas as modificações corporais deixam sua marca no esqueleto, portanto, nessa seção
iremos abordar apenas algumas delas.

a. MODIFICAÇÃO CEFÁLICA INTENCIONAL
A prática de modificar intencionalmente o crânio consiste em comprimir a cabeça de um
indivíduo recém nascido, aplicando dois níveis de compressão, um anterior e outro posterior
(tabular) ou pela compressão em forma circular (anular). No primeiro caso, eram feitas formas
de compressão ântero-posterior e, normalmente, com expansão lateral notável dos parietais
em maior ou meno grau; no segundo, formas arredondadas com expansão ou projeção
superior (Romano Pacheco, 1974; Tiesler Bloss, 2002) (Figura 3).
Cada uma dessas formas possui variações, que foram definidas por cada cultura, da
mesma forma os significados atribuídos a esta prática. Ainda que sejam mais conhecidos os
casos do México e do Peru, pela extravagância do modelo usado, a modificação intencional do
crânio está presente em todo território americano. Entre os trabalhos atuais recomendamos
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consultar autores como Cocilovo (1995), Tiesler (2012), Martínez de León (2009), Yépez (2009),
entre outros.

b. MODIFICAÇÕES DENTAIS
Na literatura antropológica são descritos dois tipos de modificações: o limado dental e a
incrustação. O limado dental é a alteração ou modificação da forma normal do dente, prática
que perdurou até a época pré-hispânica, e que foram foram observadas por historiadores
espanhóis, tais como: Frei Benardino de Sahagún e Frei Diego de Landa no México e López de
Atienia no Equador. A incrustação dentária consistia em perfurar o dente para incrustar algum
material como concha, jadeíta ou pirita (Figura 4).

c. TREPANAÇÃO
A trepanação craniana consistia em realizar uma perfuração no crânio mediante
distintas técnicas, e que levavam à remoção de uma parte do osso (grande ou pequena) da
calota craniana. A abertura resultante denomina-se orifício de trepanação (Romero Molina
1970).
Segundo Romero (1974), utilizavam-se duas técnicas para a realização da trepanação:
por meio de raspagem, e uma outra utilizando uma broca, sendo a primeira a mais antiga,
embora poderiam ser empregadas ambas no mesmo indivíduo. Ao que parece, o uso da broca
é exclusiva para o México. Weiss (1958: 548), por sua vez, menciona outras técnicas
empregadas no Peru, como as que fazem cortes com serras ou perfurações realizadas através
do osso, que produziam furos cilindro-cônicos e combinações destas com duas mais básicas
supramencionadas, além do uso das cauterizações. Algumas leituras recomendadas são
Verano (1995), Verano & Lombardi (1999) e Tiesler (2006).
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Figura 3. Crânio com modificação intencional tabular oblíqua (fotografia cortesia da Editorial Raíces / Arqueologia
Mexicana).
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Figura 4. Incrustação dentária em um indivíduo de sexo masculino procedente do Monte Albán, Oaxaca (Fotografia
cortesia do Departamento de Meios Audiovisuais da Escola Nacional de Antropologia e História / México).

d. A lesão suprainiana
A lesão suprainiana é uma depressão com diminuição de espessura do osso, que se
localiza acima do ínion, e está delimitada em sua parte inferior pela crista occipital e pelas
linhas curvas occipitais superiores externas; varia quanto a forma e magnitude; a espessura do
osso nessa região é de dois milímetros aproximadamente (Lagunas Rodríguez, 1970).
Weiss (1981) e Lagunas (1970) indicam que a lesão se realizava aplicando a técnica de
raspagem, que podia ser desde uma raspagem superficial na parte externa do osso, até a
perfuração completa, associada a práticas cirúrgicas e rituais. No entanto, achados recentes de
esqueletos com este afundamento na parte posterior do crânio põe em discussão o caráter
intencional da lesão, e apontam para uma casualidade cultural: os laços das correias de um
aparato deformador na cabeça do indivíduo. A revisão microscópica deste afundamento não
revela nenhuma ação mecânica para formá-la, e é daí que se questiona não a sua presença,
mas a sua procedência. A distribuição da lesão suprainiana não se restringe à zona andina e
mesoamericana, há evidência da sua presença em outras partes na Aridoamérica como
Sonora, Arizona, Novo México, Arkansas, Califórnia (Figura 5).
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Figura 5: Lesão supraininana em um indivíduo com deformação tabular ereta (Local: Machomoncobe, Huatabampo,
Sonora; Fotografía P. Hernández).

7. O SACRIFÍCIO HUMANO
O registro arqueológico evidencia a presença do sacrifício humano nas sociedades
antigas americanas. O mais difundido são os casos das culturas maia e asteca no México, os
muíscas da Colômbia e os incas, e os moches no Peru (Graulich, 2004; Rodríguez Cuenca, 2011;
Taipe Campos, 2005; Tiesler Bloss & Cucina, 2007). As formas de sacrificar têm relação direta
com os ritos particulares dedicados a cada divindade.
As descobertas em diferentes contextos, de esqueletos adultos e de crianças, homens e
mulheres, com marcas de corte ou algum traumatismo relacionado com a morte do indivíduo,
permitem confirmar ou descartar as histórias dos frades que chegaram à América e
presenciaram, ou foram descritos por terceiros. Os sacrifícios humanos e seus relatos tendem,
na maioria dos casos, a ser exagerados. Por exemplo, a prática de descarnar, desmembrar e
despedaçar intencionalmente o corpo de um indivíduo morto é parte de um ritual de sacrifício
humano dos povos antigos. O achado de crânios com a primeira ou as duas primeiras
vértebras cervicais fora de sua posição anatômica, indica uma possível decapitação; a presença
de cortes em ossos longos, vértebras e mandíbulas, nos lugares de inserção muscular e de
tendão, bem como marcas de fraturas intencionais por meio de golpes em ossos longos e no
crânio, e exposição de calor, tanto direto quanto indireto, podem ser indícios de ritual de
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canibalismo, que era um complemento do ritual de sacrifício, e que nem todos participavam.
Para ampliar informações consultar Pijoan Aguadé (1997; 1989; 1989).

8. PALEOPATOLOGIA
Paleopatologia é o termo utilizado para definir os estudos sobre as enfermidades que
podem ser detectadas através de restos antigos, seja de corpos humanos mumificados ou de
simples esqueletos. O interesse pelo estudo das marcas das lesões presentes no esqueleto, no
caso dos países latino-americanos, remonta-se ao início do século XX, e trata de relacionar as
doenças com os possíveis estilos de vida dos indivíduos. No entanto, as análises eram feitas
apenas em nível individual, não a nível de população. Posteriormente, no final do século XX, já
sob uma abordagem populacional, surgem diferentes modelos teóricos a fim de explicar o
impacto dos distintos processos culturais na saúde de grupos humanos. As lesões que são
registradas com maior frequência em materiais arqueológicos são decorrentes de processos
infecciosos, lesões osteoarticulares e os traumatismos.
Este é um dos temas de pesquisa que mais tem encantado os antropólogos físicos, pelo
enorme potencial interpretativo das lesões localizadas nos esqueletos e peas condições de
saúde e nutrição de grupos antigos. A importância do tema mereceu um capítulo neste
volume.

9. ANÁLISES BIOQUÍMICAS EM OSSO
a. ESTUDOS DE PALEODIETA E PALEONUTRIÇÃO
Os métodos químicos para a reconstrução da dieta na pré-história oferecem um grande
potencial para analisar a mudança do comportamento alimentar em populações pré-históricas,
porque proporcionam informação mais específica sobre o conteúdo da dieta. Com base no
princípio de que você é o que você come, os métodos químicos são utilizados para determinar
a composição química do osso, e pode se relacionar com o consumo de alimentos de
diferentes composições químicas (Schurr, 1998). Este é o caso dos isótopos estáveis de
estrôncio/nitrogênio de proteína, extraídos de esqueletos humanos utilizados para identificar
práticas alimentares de crianças nas populações do passado, incluindo a qualidade da água
com que se preparavam os alimentos e sua ingestão, como líquido vital para os humanos. A
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análise de isótopos estáveis de nitrogênio e carbono, presentes no colágeno do osso, é um
procedimento bem estabelecido para a reconstrução da dieta de populações pré-históricas, e
pode ser utilizada também para reconstruir os padrões de amamentação e desmame.

b. O DNA ANTIGO (ADNA)
O estudo de DNA antigo (aDNA), como disciplina emergente, permite conhecer a
variabilidade genética das populações do passado. O aDNA oferece a possibilidade de
responder grandes incógnitas sobre relações filogenéticas, antropológicas e culturais entre
populações humanas (Solórzano Navarro, 2006: 30). A partir da pesquisa dos padrões de
variação nas diferentes regiões funcionais e não funcionais do DNA, tem sido possível inferir as
mudanças demográficas e o impacto da seleção que tem determinado esta variabilidade no
genoma. Para ampliar a informação sobre esse tema, há um capítulo específico neste mesmo
volume.

10. ATIVIDADE OCUPACIONAL
O estudo científico das modificações ósseas e dentais, produzidas pela atividade
ocupacional, tem tomado seu lugar como um componente indispensável nos protocolos de
pesquisa, cujo objetivo principal é a reconstrução dos padrões de subsistência de populações
antigas, além de caracterizar as atividade desenvolvidas pelos indivíduos, e para levantar
elementos de identificação individual empregada na antropologia forense.
A sustentação teórica vem da Lei de Transformação de Wolf, que propôs diversos
enfoques metodológicos com bons resultados, como o de Medrano (1999), que analisou uma
série osteológica de chinampeiros, em San Gregorio Atlapulco, México; e a de Alfaro (2002),
com o setor de população do Hospital Real San José de Naturales, na Cidade do México, e
depois enfocou sua proposta para um grupo de caçadores-coletores pré-hispânicos da Baixa
California (Alfaro Castro, 2008).

11. CONCLUSÃO
Nos parágrafos anteriores, foram descritos, de maneira simples e clara, o que o estudo
dos esqueletos humanos pode oferecer para reconstruir a história passada de nossa espécie.
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Como o leitor viu, o potencial deste tipo de estudos é muito grande e a possibilidade de criar
técnicas e metodologias novas são as que a imaginação humana permitir. O que há de se levar
em conta, é que as populações são constituídas de indivíduos e esses indivíduos são uma fonte
potencial de informação para o desenvolvimento e entendimento de vidas, modos de vida, e
estilos de vida dos ancestrais.
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1. INTRODUÇÃO
A Antropologia Forense resulta da aplicação dos conhecimentos e estudos sobre a
biodiversidade humana em um contexto legal. É uma especialidade da Antropologia Física (ou
Biológica) que tem como objetivo a identificação de pessoas, vivas ou mortas, valendo-se de
características tanto somáticas faciais ou corporais, como de restos ósseos humanos. Embora
seja conhecida principalmente por concentrar-se na compreensão e técnicas da osteologia
humana e, por sua contribuição para a resolução de casos em investigações judiciais, está
longe de ser apenas a disciplina responsável por identificar os cadáveres esqueletizados,
cremados, desmembrados e em estado avançado de decomposição. A Antropologia Forense se
desenvolve e se estabelece como uma ciência que contribui e apoia a investigação médicolegal das mortes nas distintas etapas necessárias. A fim de fornecer a maior quantidade de
informação necessária para a resolução dos processos jurídicos relacionados com restos
ósseos, ela está envolvida desde o momento necessário para a localização dos mesmos,
pesquisa no local do achado, levantamento dos restos mortais e sua posterior análise,
utilizando os métodos e delineamentos da Arqueologia. A Arqueologia Forense tem fornecido
novas técnicas, ferramentas e procedimentos para a busca de enterros humanos clandestinos.
Com este objetivo estabelecido para a Antropologia Forense, somam-se desafios políticos e
sociais a nível latino-americano que afetam os direitos humanos (DH) e o direito internacional
humanitário (DIH). A Antropologia Forense tornou-se uma ferramenta fundamental para o
esclarecimento de investigações judiciais de mortes violentas, crimes contra a humanidade,
terrorismo, desastres naturais, acidentes e crimes comuns, entre outros.
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2. HISTÓRIA
O interesse do ser humano em conhecer e entender as características físicas e
morfológicas de nossa espécie sempre gerou grande curiosidade e controvérsia. A
Antropologia é, portanto, o estudo do ser humano a partir de uma perspectiva social, biológica
e cultural. É dividida em diferentes ramos, incluindo a Antropologia Biológica ou Física, que
está centrada na biodiversidade humana em todos os seus aspectos.
A Antropologia Biológica, desde seu início, tem realizado estudos e comparações sobre
distintas populações, interpretando a variabilidade física da espécie humana. Atualmente,
ainda são realizadas essas pesquisas através de análises morfológicas, métricas e estatísticas,
tanto para restos ósseos, como para pessoas vivas.
Desde o início do século XIX, vários cientistas e pesquisadores interessados em estudar
essa variabilidade humana, fizeram medições de cadáveres e pessoas vivas, realizaram estudos
morfométricos em crânios e esqueletos, dando origem às análises craniométricas e
osteométricas.
A formação do antropólogo físico varia em cada continente. Na Europa, Antropologia
Biológica é sinônimo de Biologia Humana e é estudada nas faculdades de Biologia. Os mesmos
fundadores das distintas escolas europeias eram cirurgiões (Paul Broca), patologistas (Rudolf
Virchow), naturalistas (A. P. Bogdanov) e biometristas (Karl Pearson). Estas tendências
acadêmicas e as mesmas condições sociais de seus países têm feito com que os trabalhos dos
antropólogos físicos interessados em problemas forenses concentrem-se mais em casos de
crime comum. Apesar das diferenças, os trabalhos de antropólogos alemães (R. P. Helmer, I.
Schwidetsky, R. Knussmann, H. Hunger, D. Leopold), húngaros (I. G. Fasekas, F. Kosa, K. Csete),
ingleses (A. Boddington, A. N. Garland, R. C. Janaway, R. Neave), russos (V. Alexeev, G.
Lebedinskaya, A. Zoubov), japoneses (S. Seta, M. Yohino) e de outros especialistas têm
fornecido contribuições valiosas para as áreas de reconstrução facial, antropologia dentária,
nutricional, ecológica e, sobretudo, no campo forense (Rodriguez, 1994).
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a. A ANTROPOLOGIA FORENSE NOS ESTADOS UNIDOS
Seguindo T. D. Stewart, D. D. Thompson (1982, citado por Ubelaker, 1990) em "History
of American Physical Anthropology", são reconhecidos três períodos no desenvolvimento da
Antropologia Forense.
1. O período compreendido desde seu surgimento no final do século passado até a
década de 1930, quando os anatomistas e médicos eram consultados esporadicamente em
processos judiciais relacionados à identificação de restos ósseos, mas sem que existissem
procedimentos padronizados para a aplicação destes conhecimentos. Thomas Dwight (18431911) divulgou, em 1878, o primeiro guia sobre o uso de restos ósseos nas práticas médicolegais; além disso, George Dorsey (1869-1931) e H. H. Wilder (1864-1928) também publicaram
manuais para a identificação de indivíduos vivos ou mortos. Contudo, os mais influentes foram
Ales Hrdlicka (1869-1943), fundador da American Association of Physical Anthropology (AAPA)
e Ernest A. Hooton (1887-1954), que formaram uma forte escola de antropólogos físicos na
Smithsonian Institution e em várias universidades norte-americanas (Ubelaker, 1990).
2. O período situado entre os anos de 1940 e início dos anos de 1970. Em 1939, Wilton
Marion Krogman (1903-1987), o primeiro antropólogo físico a ser admitido na American
Academy of Forensic Sciences (AAFS), expôs suas ideias no "Guide to the Identification of
Human Skeletal Material", o primeiro tratado escrito por um antropólogo para o pessoal
forense e que centralizou a atenção da comunidade médico-legal sobre o potencial
informativo da antropologia biológica nos processos de identificação. Demonstrou aos seus
próprios colegas a importância de sua aplicação legítima aos problemas forenses. Krogman
publicou em 1962 seu clássico tratado “The Human Skeleton in Forensic Medicine”, reeditado
posteriormente em 1986 juntamente com M. Y. Iscan. Em 1942, T. D. Stewart iniciou
assessorias regulares para o F.B.I e, da mesma forma, H. L. Shapiro, F. E. Randall e Charles E.
Snow (1910-1967) foram consultados durante a Segunda Guerra Mundial. T. D. Stewart, Ellis R.
Kerly e Charles P. Warren realizaram assessoria forense permanente durante a Guerra da
Coréia (Iscan, 1981). Assim, esse período caracterizou-se pelo reconhecimento oficial que os
antropólogos físicos tiveram nos trabalhos de identificação de corpos de soldados
desaparecidos nas guerras de meados do século XX e, pelo crescente interesse nesta disciplina,
como uma atividade importante em seu trabalho profissional. Além disso, durante a primeira
metade desse século, foram estabelecidas as coleções de restos ósseos Terry & Todd que
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levaram ao estabelecimento das técnicas para a estimativa do sexo, da idade, da afinidade
biológica e da reconstrução da estatura.
3. O ano de 1971 significou uma mudança importante no papel da Antropologia nas
Ciências Forenses porque se estabeleceu como um ramo da AAFS, o que permitiu a
incorporação de antropólogos físicos às equipes forenses de identificação de vítimas de
desastres em massa. Em 1977, esse trabalho obteve seu reconhecimento oficial através da
criação do American Board of Forensic Anthropology (ABFA) na AAFS, com o objetivo de
garantir a qualidade da perícia forense e profissionalizar seus praticantes. A formação dessa
seção também contribuiu para o aumento do número de artigos no Journal of Forensic
Sciences, constituindo atualmente os 5% do total de títulos publicados (Iscan, 1981).
A partir do final dos anos 1980, a experiência norte-americana desenvolvida ao longo de
várias décadas se estendeu a alguns países latino-americanos.

b. ANTROPOLOGIA FORENSE NA AMÉRICA LATINA
A história recente de muitos países latino-americanos, em especial a partir dos anos 60
do século XX, tem sido caracterizada pela presença de governos militares ditatoriais que têm
chegado ao poder usando a violência e deixado um saldo de violações aos direitos humanos,
mortes violentas e desaparecimentos forçados.
Na América Latina, por sua situação particular quanto aos direitos humanos, com
vítimas que excedem 200.000 pessoas na Guatemala, 10.000-30.000 na Argentina, 70.000 no
Peru, entre 1980 e 2000, e que na Colômbia elevam-se a mais de 8.000, a Antropologia
Forense não pode limitar-se somente ao seu aspecto bioantropológico – análise dos restos
ósseos –, nem à arqueologia - exumação -, mas o perito forense deve conhecer o contexto
social em que as mortes violentas ocorrem, a fim de obter informações mais abrangentes
sobre as circunstâncias do desaparecimento das vítimas, as suas características somáticas e os
procedimentos legais para realizar a busca, escavação e análise dos seus restos mortais. É
assim que tem atuado a Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), a Fundação de
Antropologia Forense da Guatemala (FAFG), a Equipe Peruana de Antropologia Forense (EPAF),
entre outras.
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3. IMPORTÂNCIA DA ANTROPOLOGIA FORENSE PARA AS INVESTIGAÇÕES
MÉDICO-LEGAIS
As tarefas realizadas pelo médico ou patologista forense assemelham-se às de um
antropólogo forense, a diferença está na natureza dos materiais a serem examinados. Os
médicos trabalham com tecidos moles, enquanto os antropólogos concentram seu interesse
em tecidos duros, como ossos ou dentes.
A Antropologia Forense aplica métodos e técnicas da Antropologia Física, da
Arqueologia (como será visto mais adiante) e da Tafonomia. A Tafonomia, que é o estudo dos
processos post mortem relacionados à decomposição, transformação, conservação, transporte
e desgaste de restos mortais, desde a morte biológica até sua total desintegração ou
conservação natural ou artificial, ou até sua fossilização (Reverte, 1999); fornece ao
antropólogo informação essencial para suas análises.
A Antropologia Forense tem servido de apoio à Patologia Forense nas investigações
médico-legais da morte, principalmente em casos complexos devido ao estado e condição de
cadáveres que se encontram em decomposição avançada, carbonizados ou cremados,
desmembrados ou esquartejados, fragmentados ou esqueletizados (Figura 1).

Figura 1. Fossa de um indivíduo esqueletizado.
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Para estabelecer a causa da morte (o que nem sempre é possível) é imprescindível
contar com uma equipe interdisciplinar, sendo o antropólogo forense essencial para
diagnosticar alterações presentes nos restos ósseos (traumas, patologias, etc) e identificar os
restos mortais (determinar idade, sexo, afinidade biológica, estatura, tempo post mortem,
entre outras).
Em Antropologia Forense, conforme indicado anteriormente, na busca e recuperação
de cadáveres (já enterrados ou na superfície) e a sua posterior análise, vinculam-se diferentes
estudos e etapas. A Antropologia Social auxilia na investigação preliminar e no contexto do
crime, o arqueólogo forense na etapa de exumação e levantamento de restos mortais e, por
fim, nas análises dos restos ósseos no laboratório.
O antropólogo forense deve obter uma visão completa do caso levando em conta todas
as variáveis e conhecer muito bem o contexto e a história, com o objetivo de gerar uma
interpretação correta do caso forense.

4. CENA DO CRIME: ARQUEOLOGIA FORENSE
A recuperação adequada dos restos mortais constitui um aspecto que vem ganhando
importância para os estudos forenses. Sabe-se que os levantamentos de restos ósseos
humanos nem sempre são realizados por antropólogos/arqueólogos forenses. As autoridades
judiciais muitas vezes assumem que os investigadores e policiais que auxiliam no
levantamento de evidências ósseas sabem como proceder na recuperação dos restos
esqueléticos presentes e das evidências físicas associadas. Lamentavelmente, nem sempre é
assim, o que resulta numa recuperação parcial dos restos mortais, assim como da informação
crucial para a investigação.
Aplicar os métodos e técnicas de arqueologia no âmbito legal permite reconstruir da
melhor maneira possível o contexto em que foram enterrados os corpos a serem analisados, as
dimensões do jazimento e tudo o que gere provas e indícios para o caso. Também fornece
informação sobre a localização espaço-temporal dos restos mortais no jazimento ou na
superfície, e a interpretação e coleção de evidências físicas associadas. As etapas realizadas
pelo antropólogo/arqueólogo forense no momento da investigação começam pela localização
dos restos ósseos e pela localização do local de sepultamento.
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a. TRABALHO DE CAMPO
A utilização dos métodos e das técnicas empregadas em trabalho de campo de
arqueologia, durante a escavação e exumação de material osteológico humano, é de grande
importância na reconstrução posterior dos acontecimentos peri mortem e post mortem que
afetaram a vítima (ou vítimas) que constituem o caso forense.
A busca ou exploração é realizada através de uma série de procedimentos pelos quais o
antropólogo forense e os membros da equipe recorrem na área a ser investigada, analisando e
interpretando detalhes e características que ajudem a localizar o sítio onde foi depositado o
cadáver ou os restos ósseos. Na maioria das ocasiões, o antropólogo depara-se com dois tipos
de casos: que os corpos apareçam na superfície ou que estejam enterrados, variando assim a
metodologia que deve ser empregada.
Quando são encontrados um ou vários cadáveres na superfície, deve-se assumir que o
local pode ter sido alterado de certo modo, já que, geralmente, a descoberta é realizada por
pessoas sem os conhecimentos adequados. Recomenda-se seguir os seguintes passos:


Localizar os restos ósseos sem alterar o terreno.



Proteger a área imediatamente por isolamento, garantindo custódia permanente e
acesso restrito apenas ao pessoal autorizado, o que previne a contaminação das
evidências físicas que ali se encontrem.



Após realizada a descrição detalhada do local da descoberta, realizando a fixação
planimétrica e fotográfica de todos os materiais, proceder ao levantamento do corpo e
dos objetos encontrados no mesmo.



Se o cadáver conserva tecidos moles, deve ser embalado em uma bolsa plástica
mortuária. Se houver apenas restos ósseos, embalá-los separadamente. Todo o
material deve ser etiquetado no mesmo momento da coleta e é realizado seu registro
no formato de cadeia de custódia correspondente.



Uma vez extraídos os restos ósseos, retira-se a terra que rodeava o corpo a fim de se
localizar ossos ou objetos de tamanho pequeno. É importante, ainda, peneirar ou
remexer o sedimento que foi retirado.
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Quando o cadáver ou os cadáveres tiverem sido enterrados, o primeiro passo é a
localização dos restos humanos, para o qual recomenda-se realizar uma exploração que inclui
a inspeção visual do terreno, observando as alterações da vegetação, o grau de compactação
da terra ou qualquer alteração do mesmo. Como complemento da exploração, podem ser
empregados outros métodos como a fotografia aérea (que detecta mudanças na vegetação
produzidas pela decomposição dos corpos ou a terra retirada ao enterrá-los), os detectores de
metal, análises geológicas ou de gases, estudos eletromagnéticos ou, inclusive, cães treinados
para detectar cadáveres (Ubelaker, 1995).
Uma vez finalizada a exploração, o antropólogo elabora o plano de escavação
arqueológica, com base nas informações contidas no processo judicial e em uma série de
fatores de infraestrutura que devem ser considerados em qualquer investigação deste tipo,
como: tipo de sepultamento, facilidades de acesso ao sítio, pessoal disponível, recursos
econômicos, segurança da área, condições climáticas e tempo disponível (Sanabria, 2010).
A escavação é um ato destrutivo e altera os contextos originais dos sepultamentos
humanos, por isso deve existir uma documentação detalhada do processo em sua totalidade.
Uma vez localizados os restos humanos, recomenda-se seguir os seguintes passos:


Completar a escavação utilizando apenas instrumentos pequenos para não causar
danos ao cadáver.



Deve-se demonstrar a posição anatômica exata em que o corpo foi encontrado e a
localização das evidências físicas associadas, razão pela qual toda evidência deve
ficar inicialmente exposta in situ em sua totalidade.



Todos os passos antes, durante e depois da escavação devem ser documentados
nos planos, desenhos e fotografias. Todas as fotografias devem incluir uma
métrico e rótulo legível com data, sítio escavado, número do cadáver e uma seta
que aponte para o norte geográfico.



Realiza-se a exumação do esqueleto, trabalho que deve ser realizado
preferencialmente por uma única pessoa, começando pelos ossos dos pés e
finalizando com as estruturas cranianas. Cada osso deve ser levantado de forma
individual, sendo liberado da matriz de terra que o cobre e sem utilizar a força
para evitar fraturas post mortem. O ideal é que os restos sejam embalados na
ordem anatômica (pé esquerdo em um saco, direito em um outro, perna esquerda
em outro e assim por diante). Dentro de cada saco plástico deve ser colocada uma
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etiqueta, escrita com caneta de tinta permanente, incluindo o local de origem,
número da fossa, data de recuperação, o tipo de peça(s) óssea(s) embalada(s) e o
número do esqueleto ao qual pertence (Sanabria, 2010).


Uma vez extraídos todos os ossos e todas as evidências físicas, continua os
procedimentos com a terra que fica abaixo do corpo até que a tumba seja
excavada em sua totalidade.

O antropólogo forense também pode deparar-se com a resolução de outros casos, como
cadáveres queimados, decompostos ou mutiladoss, nos quais a metodologia a seguir é a já
descrita com pequenas modificações de acordo com o caso. As grandes catástrofes e os
incêndios requerem um tratamento especial que não há espaço para abordar nesse capítulo.

5. TRABALHO DE LABORATÓRIO: MÉTODOS
A participação do antropólogo na escavação e exumação de restos humanos não é
habitual em alguns países, pois eles geralmente chegam diretamente ao laboratório. Se esse
for o caso, deve ser solicitado o máximo de informação possível a quem foi encarregado do
levantamento, a fim de permitir interpretar o material antropológico corretamente, como
lesões peri mortem, as mudanças tafonômicas ou as alterações que possam ter ocorrido no
material durante o processo de exumação ou durante a necrópsia.
É necessário antes de analisar os materiais, ter claro qual o protocolo a seguir, as
normas sobra a cadeia de custódia e um registro fotográfico claro e detalhado antes de iniciar
a manipulação das evidências físicas.
O primeiro passo que deve ser seguido no laboratório é a limpeza do material humano.
Se este encontra-se esqueletizado, são utilizadas as técnicas habituais para restos humanos
provenientes de jazimentos arqueológicos. Utiliza-se uma escova de dentes e pequenas
ferramentas de madeira para remover a terra e os resíduos aderidos aos ossos. Os restos e
peças dentárias devem ser lavados com água corrente à temperatura ambiente, sem a adição
de produtos químicos ou sabões que poderiam alterar ou degradar DNA.
No caso em que os tecidos moles estejam conservados, estes devem ser eliminados com
cuidado especial de não utilizar ferramentas cortantes. Sempre devem ser utilizados aqueles
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produtos e técnicas que danifiquem menos o osso. Em seguida, inicia-se o estudo
antropológico (Figura 2).

Figura 2. Processo de lavagem no laboratório.

253

a. HUMANO OU NÃO?
É realizada uma análise macroscópica da morfologia dos ossos para determinar se
tratam-se de restos humanos ou não. Se os ossos estiverem muito fragmentados ou
modificados por agentes externos ou patologias, pode-se recorrer a técnicas radiográficas,
histológicas ou sorológicas (Ubelaker, 1991, 1996).
Os ossos humanos, em nível macroscópico e microscópico, são semelhantes aos ossos
de outros mamíferos, com os quais podem ser confundidos. No contexto forense, é necessário
considerar o contexto local e as espécies presentes na área investigada. A combinação única
de uma caixa craniana grande, face achatada e adaptações à marcha bípede, características
morfológicas dos humanos, contribuem para uma identificação positiva dos mesmos.

b. INTERVALO POST MORTEM
Para interpretar o intervalo post mortem em cadáveres recentes, o que é chamado
tanatocronodiagnóstico ou data de morte, são estudadas as mudanças que o cadáver sofre e
que são devidas aos processos de putrefação e decomposição, ou seja, à destruição de tecidos
moles por micro-organismos. Quando o indivíduo está esqueletizado, a estimativa do tempo
que decorreu desde a sua morte é ainda mais complexa. Grande parte desta estimativa
consiste em reconhecer os processos tafonômicos nas alterações post mortem.
Em geral, os fatores que podem influenciar na decomposição do cadáver e na posterior
deterioração do seu esqueleto são numerosos (clima, temperatura, umidade, composição do
solo, profundidade da cova, biotipo e tamanho do corpo do indivíduo, vegetação, presença de
animais carniceiros, etc). A variação de todos esses fatores pode retardar ou acelerar os
processos de esqueletização. Assim, por exemplo, os corpos não enterrados estão mais
expostos à ação do ambiente e dos carniceiros, o que pode tornar o processo mais rápido que
em um cadáver enterrado.
Cabe ressaltar que o estudo da fauna cadavérica realizado por entomólogos forenses é
também muito útil para estabelecer o intervalo post mortem. Destacam-se também os
resultados obtidos com a aplicação de métodos físicos e/ou químicos que vêm sendo utilizados
em alguns casos. Aqui incluem-se métodos para verificar a consistência e o peso do osso, o
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teste do carbonato, a fluorescência ultravioleta, o método de radiocarbono, etc., que com
maior ou menor precisão esclarecem o intervalo post mortem.

c. NÚMERO MÍNIMO DE INDIVÍDUOS
Estima-se o número mínimo de indivíduos a que correspondem os ossos ou fragmentos
deles, classificando-os conforme morfologia, sexo, idade, lateralidade, etc. Os ossos
pertencentes a um mesmo indivíduo são ordenados em posição anatômica, verificando se
articulam-se uns com os outros.
À medida que o número de indivíduos aumenta, também aumenta a complexidade da
investigação forense e as destrezas necessárias para resolver o caso. A fragmentação do corpo
acrescenta outro nível de dificuldade, pois inicialmente cada fragmento separado deve ser
tratado de forma independente até estabelecer uma associação (Swganth, 2013).

d. DETERMINAÇÃO DO SEXO
O diagnóstico do sexo em esqueletos imaturos torna-se complexo pois nesses indivíduos
ainda não se manifestaram as características morfológicas que marcam o dimorfismo sexual
secundário. Em indivíduos adultos, o dimorfismo sexual se expressa mais claramente na pelve
e crânio. O ilíaco é o mais discriminante, avaliando-se a morfologia geral, a incisura isquiática
maior, o forame obturado, o ângulo sub-púbico, o ramo isquiopúbico e o arco ventral, entre
outros. Se houver o crânio, é possível avaliar o tamanho, a morfologia geral de estruturas
como as órbitas, os arcos supra-orbitais, a glabela, a apófise mastóide, a crista occipital e a
mandíbula, entre outras (Figura 3).

e. DETERMINAR A IDADE BIOLÓGICA
O ser humano, ao longo de sua vida, apresenta mudanças ontogenéticas que alteram a
morfologia do esqueleto, a qual varia inclusive entre indivíduos de uma mesma afinidade
biológica e por fatores de gênero (as mulheres geralmente amadurecem antes que os
homens), bem como por fatores culturais, alimentares, atividades laborais ou doenças.
Ao estudar restos de fetos, crianças e adolescentes, são empregados métodos baseados
no grau de desenvolvimento e erupção dentária, o estado de ossificação dos ossos e a medição
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dos ossos longos. Um dos indicadores determinantes de idade biológica em indivíduos
subadultos é o grau de fusão das epífises de ossos longos, vértebras, costelas e pelve. Para
isso, são utilizados padrões que referem-se à sequência e ao grau de fusão de cada osso.

Figura 3. Expressão das características da crista nucal, processo mastóide, margem supra-orbital, arco
supra-orbital e proeminência do queixo (modificado, segundo Buikstra & Ubelaker, 1994).

Em adultos, entre 18 e 50 anos, um indicador confiável são as mudanças nas faces
articulares da sínfise púbica (Figura 4). O método proporciona uma estimativa bastante
precisa, ainda que requeira experiência por parte do observador. Foi desenvolvido por Todd na
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década de 20 (1920) e modificado posteriormente por McKern & Stewart (1957), Gilbert &
McKern (1973) e, mais recentemente, por Suchey & Brooks (1990).

Figura 4. Sínfise púbica, indivíduo adulto.

Nos adultos, alguns métodos são associados ao fechamento das suturas cranianas
(obliteração das suturas cranianas), mas a grande variabilidade interindividual que se tem
observado em seu desenvolvimento tem gerado desconfiança em alguns autores.
Outro método utilizado em adultos é a avaliação da articulação costocondral da quarta
costela (direita ou esquerda), desenvolvido por Iscan et al. (1984), pela análise das mudanças
produzidas pela idade nessa área.
Deve-se observar, após a terceira ou quarta década de vida, as alterações degenerativas
que afetam o esqueleto, principalmente na coluna vertebral e nas articulações (Figura 5).
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Também é possível analisar as diversas modificações sofridas pelos dentes, as alterações
radiológicas ou densitométricas da estrutura esponjosa de certos ossos longos, ou as
alterações histológicas ou bioquímicas dos ossos.

f. DETERMINAR A AFINIDADE BIOLÓGICA
É importante notar que as pesquisas em Biologia Humana têm documentado a complexa
natureza da biodiversidade humana e de sua variação, e a inexistência de "tipos humanos"
como grupos morfológicos fixos. Assim, no âmbito forense, a afinidade biológica refere-se ao
grupo populacional ao qual um indivíduo pertence e aos traços fenotípicos associados.
Ubelaker (2008) a define como "identidade étnica" ou "ancestral", e este conceito somente
responde à necessidade que o antropólogo tem de fornecer o máximo possível de dados para
a identificação dos indivíduos. Há duas maneiras de tentar responder a essa questão, a partir
das características morfológicas do esqueleto ou pela estimativa da origem geográfica do
mesmo, atribuindo ele a um determinado grupo populacional. Os métodos não métricos
(morfológicos) são os mais utilizados, pois não requerem equipamento específico e as
observações são feitas rapidamente; entre os indicadores mais utilizados encontram-se: a
distância intraorbital, as características dos ossos nasais, o grau de abertura nasal e
prognatismo alveolar, eminência malar e a morfologia palatina de incisivos (presença ou
ausência de incisivos em forma de pá).

g. ESTIMATIVA DA ESTATURA
Para determinar a estatura que um indivíduo teve em vida, aplica-se uma série de
métodos que permitem estimá-la a partir do comprimento dos ossos longos do esqueleto,
sendo o fêmur e a tíbia os que fornecem resultados mais confiáveis. Existem dois métodos
específicos para estimar a estatura: o método matemático, desenvolvido por Trotter (1970), e
o método anatômico, desenvolvido por Fully (1956).
O método matemático consiste na medição do osso longo disponível e a posterior
aplicação de equações de regressão, cujos resultados fornecem uma estatura aproximada com
seu respectivo desvio padrão.
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Figura 5. Desgaste na coluna vertebral, osteofitose nas vértebras lombares, indivíduo adulto.

O método anatômico envolve medir vários segmentos corporais, somar os resultados e
a adicionar uma percentagem pré-estabelecida de tecido mole; é necessária a totalidade de
estruturas ósseas bem preservadas. Quando conta-se apenas com ossos fragmentados, é
possível aplicar o método de Steele & McKern (1969), que consiste na medição das porções
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representadas do osso e sua combinação com uma série de equações previamente
determinadas.
Deve-se escolher o método mais adequado em cada caso, já que tem sido demonstrada
a existência de mudanças temporárias, assim como diferenças sexuais, populacionais e com a
idade.

h. DIAGNÓSTICO DE PECULIARIDADES ÓSSEAS NORMAIS, PATOLÓGICAS OU TAFONÔMICAS
Existem traços discretos (variações morfológicas, geralmente sem implicações
funcionais) que podem ser encontrados no esqueleto e que constituem sinais particulares para
a identificação de indivíduos. Entre essas características estão o número extra de cúspides e
raízes dos dentes, a presença de sutura metópica (entre os ossos frontais), ossos wormianos
(ossos suturais), e as facetas adicionais em certos ossos, entre outras. Sua utilidade depende
da existência de registros documentados ante mortem.
No que refere-se a alterações ósseas ante mortem, se o trauma é causado pelo menos
de duas a três semanas antes da morte da pessoa, o osso afetado mostra sinais de reação
óssea que podem ser observados macroscopicamente; depois de um a cinco meses, terá se
formado calo ósseo. Existe a possibilidade de que o reparo tenha sido incorreto e que possa
causar encurtamento ou desvio do osso.
Outras características que também têm se mostrado úteis nesse campo, junto com as
fraturas consolidadas, são as amputações, detalhes de certos ossos por processos artríticos, os
seios frontais, e as alterações ortopédicas, entre outras.
As alterações ósseas causadas por doenças geralmente originam-se de processos
infecciosos e podem manifestar-se no osso com respostas inflamatórias, abcessos, e
excrescências ósseas (osteófitos), entre outras.
As denominadas alterações ósseas vitais ou peri mortem estão associadas aos traumas
ocorridos com a morte do indivíduo (minutos antes ou após a morte). A resposta biológica
nesses momentos é equivalente a de um osso fresco. Ainda que muitas vezes a causa da morte
não possa ser detectada nos ossos, há outros casos em que isso é possível, como feridas
causadas por tiro ou traumatismos produzidos por objetos contundentes ou instrumentos
cortantes. Em alguns casos, ficará um sinal ou marca (que podem deixar um padrão
reconhecível) para estabelecer o tipo de arma ou instrumento utilizado (Figura 6).
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E, por fim, as alterações ósseas post mortem, que nos indicam as modificações ósseas
ocorridas após a morte do indivíduo, e que são o resultado de diferentes fatores tafonômicos
(temperatura, atividade de insetos, traumas, localização na superfície, etc). Isso é fundamental
para determinar se as marcas de lesões que aparecem no esqueleto são de origem natural ou,
pelo contrário, se foram produzidas por animais ou por humanos.

i. MORFOLOGIA FACIAL
Há casos nos quais o antropólogo forense deve investigar a relação que há entre o
esplancnocrânio (ossos da face) e os tecidos moles. Nesse sentido, trabalha-se
fundamentalmente em dois aspectos: a reconstrução facial e a superposição de imagens
(Wilkinson, 2004).

Figura 6. Corte de machado na diáfise de uma tíbia.

6. DIREITOS HUMANOS E A ANTROPOLOGIA FORENSE
Graças ao objetivo intrínseco da Antropologia Forense, a identificação de pessoas vivas
ou mortas, há um campo em que esta ciência pode ser de ajuda inestimável: os
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desaparecimentos forçados. Em nível internacional, a ONU tem um Grupo de Trabalho sobre
Desaparecimentos Forçados (Working Group on Enfornced or Involuntary Disappearences). É o
mais antigo dos “Procedimentos Especiais da Comissão de Direitos Humanos" instituídos pelos
diversos órgãos das Nações Unidas, encarregados expressamente desde 1980, do exame e
vigilância em nome da comunidade internacional dos desaparecimentos forçados em nível
mundial, bem como de informar pública e regularmente sobre o estado desta questão
(Assembléia Geral das Nações Unidas, Resolução 35/172, de 15 de dezembro de 1980)
(Malgosa et al., 2010).
A Antropologia Forense na América Latina foi desenvolvida como consequência dos
múltiplos relatos de violações aos direitos humanos, principalmente o desaparecimento
forçado de pessoas, utilizado como forma de repressão e intimidação da população por parte
dos regimes políticos autoritários ou ditatoriais. Por essa razão, a Antropologia Forense inclui,
além do trabalho de coleta de provas e de análises em laboratório, um conhecimento da
situação dos direitos humanos de cada país. A grande quantidade de restos ósseos N.N. (do
latim, nomen necio, em português "nome desconhecido"), são produto da violência
característica de cada nação. Argentina, Chile, Guatemala e Colômbia são os países com maior
quantidade de pessoas desaparecidas, e que constituem um grande número de corpos N.N.
que devem ser identificados.
Na América Latina, o auge da Antropologia Forense está relacionado às ditaduras
militares que deixaram milhares de desaparecidos, especialmente na Argentina. "Durante os
anos de 1976 e 1983, a ditadura militar, que governou a Argentina, adotou de forma
generalizada, como estratégia ilegal de repressão, o desaparecimento forçado de pessoas"
(Turner, 1993).
Nesse contexto, chega-se a formar as Equipes de Antropologia Forense (EAF) vinculadas
aos processos políticos de esclarecimento de violações de direitos humanos e ação da justiça
e, em especial, para a localização dos restos de desaparecidos. O nome de Clyde Snow, um dos
especialistas de maior destaque em Antropologia Forense, está intimamente ligado à criação e
fundação da Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF) em 1986. Este fato constituiu o
momento desencadeador do que mais adiante se converteu na criação de outras equipes
nacionais em países com um contexto político similar. Com o tempo foram se formando em
diferentes países outros grupos estabelecidos como ONG semelhante à EAAF, como a
Fundação de Antropologia Forense da Guatemala (FAFG) ou o Grupo de Investigações de
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Arqueologia Forense do Uruguai (GIAF) e, inclusive, desde 2003 são identificadas redes ou
associações das equipes latino-americanas, como a Associação Latino-americana de
Antropologia Forense (ALAF) (Dutrénit, 2012).
Mais tarde, em 1996, foi constituída a Comissão Internacional sobre Pessoas
Desaparecidas (ICMP), fundada para apoiar o Acordo de Paz de Dayton que pôs fim ao conflito
na Bósnia-Herzegovina. Além de seu trabalho nos países da ex-Iugoslávia, a ICMP está
envolvida na ajuda aos governos e a outras instituições em várias partes do mundo, com o fim
de enfrentar questões sociais e políticas relacionadas às pessoas desaparecidas, estabelecendo
métodos efetivos de identificação após um conflito armado ou desastre natural (Malgosa et
al., 2010).
A grande quantidade de corpos sem vida produtos de intensos combates, de alvos civis
durante a guerra, da falta de atendimento durante um sequestro e dos vários homicídios
seletivos (massacres), devem ser resgatados, identificados e, na medida do possível,
devolvidos às suas famílias. Lamentavelmente a recuperação e identificação de vítimas tornase muito mais difícil quando o corpo encontra-se em estado avançado de decomposição,
carbonização, incineração, mutilação e/ou esqueletização, por isso deve-se recorrer a técnicas
que tornem possível aplicar os artigos 15, 16 e 17 da Convenção de Genebra. É aqui que nasce
a importância da aplicação da Antropologia Forense, que constitui-se em, muitos casos, como
a última esperança para encontrar as vítimas, devolver o nome aos mortos e a tranquilidade às
suas famílias (Delgado, 2000).

7. CONCLUSÃO
A complexidade e a popularidade da Antropologia Forense têm crescido e continuam
crescendo nos últimos anos, tanto pelo aumento na difusão desses temas nos programas de
televisão, como pelos casos reais que precisam cada vez mais de uma investigação rigorosa. Os
antropólogos forenses possuem a capacidade de gerar uma osteobiografia dos indivíduos
analisados e fornecer muita informação valiosa. No entanto, foi demonstrado nesse campo
que, apesar das pesquisas e dos trabalhos realizados no âmbito forense, sempre surgem novas
perguntas e dúvidas decorrentes da grande variabilidade humana atual.
Salienta-se a necessidade de um treinamento adequado na área de osteologia humana,
no trabalho de campo, e no âmbito dos direitos humanos, que permitam contribuir da melhor
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maneira nas investigações médico-legais. O futuro dessa disciplina é promissor e anuncia
grandes desafios a todos os que queiram trabalhar nela.
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1. INTRODUÇÃO
Como vimos em capítulos prévios, um dos objetivos da Antropologia forense é auxiliar
na determinação da identidade de um cadáver, através do estudo das variações qualitativas e
quantitativas dos caracteres humanos (Costa & Costa, 2011). Desde o século 19, o sistema de
impressão digital é utilizado para a identificação civil e criminal das pessoas (revisado em
Hazarika & Russell, 2012). A análise de DNA, mais recente, somente é utilizada em casos
criminais mais complexos, principalmente quando os exames datiloscópico e/ou odontológico
não são aplicáveis. Em comparação com outros métodos, a análise de DNA requer maior
quantidade de tempo e é mais onerosa. Além da identificação criminal, existe uma
interessante discussão na literatura científica sobre a utilização do perfil de DNA também para
identificação cível (Johnson & Willians, 2007).
Segundo o guia de identificação de vítimas de desastres da Interpol (Disaster Victim
Identification Guide, 2009), há três métodos primários utilizados para identificação humana:
Datiloscopia, Odontologia e DNA. O guia também menciona dois outros métodos: registros
médicos e marcas de nascimento, assim como o reconhecimento, realizado por parentes da
vítima, dos objetos pessoais e vestuários encontrados no cadáver. É importante salientar que,
na ausência de arcada dentária do corpo, outros traços morfológicos e anatômicos verificados utilizando técnicas antropológicas de identificação - podem fornecer dados
extremamente úteis para a análise e classificação de diversas características (sexo, idade,
ancestralidade e altura, por exemplo). O objetivo é realizar uma identificação unívoca da
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vítima examinada, sem ambiguidades e com a máxima segurança, utilizando quantos métodos
forem necessários para obter resultados consistentes (Prinz et al., 2007).
No Brasil, a Antropologia forense é uma área predominantemente associada aos
Institutos ou Departamentos Médico-legais, o que inclui também a Odontologia legal,
enquanto que os exames de DNA se realizam em institutos ou departamentos autônomos.
Entretanto, os laboratórios de análises de DNA com finalidade forense funcionam em estreita
colaboração com os laboratórios de antropologia e vice-versa, a exemplo do que ocorre no
setor de Antropologia do Departamento Médico Legal da cidade de Vitória (estado do Espírito
Santo, Brasil) (Costa & Costa, 2011). Este também é o caso dos serviços de Odontologia Legal e
Antropologia Forense das Polícias científicas dos estados de Goiás e Rondônia, bem como do
Distrito Federal e da Polícia Federal Brasileira. A rotina de trabalho de identificação de vítimas
de acidentes ou de crimes segue as recomendações descritas no guia da Interpol mencionado
anteriormente (comunicação pessoal – ver agradecimentos). A identificação primária é feita
usando a datiloscopia e, caso não seja possível a aplicação deste método (corpos carbonizados,
mutilados, putrefeitos e esqueletizados), se procede à Odontologia forense, sendo que nesse
caso podem ser incluídas técnicas adicionais da Antropologia forense. No caso destes métodos
não resultarem em uma identificação conclusiva, o material biológico é encaminhado para o
setor de DNA forense.
Na América Latina, como no resto do mundo, já foram e ainda são utilizadas estas
mesmas técnicas antropométricas para a identificação humana (papiloscopia, odontologia e
análise de DNA). Um exemplo bem documentado foi a identificação das vítimas no incêndio do
supermercado Ycuá Bolaños (Assunção, Paraguai), sinistro ocorrido em 1 de agosto de 2004,
com mais de 400 mortos. O trabalho de perícia incluiu uma equipe multidisciplinar de peritos e
técnicos de diferentes países da América Latina, Estados Unidos e Espanha (Bezerra, 2005).
Informações adicionais sobre os procedimentos técnicos utilizados estão disponíveis em
http://www.apcf.org.br/Portals/0/revistaAPCF/20.pdf. Outra tragédia de grandes proporções
documentada na literatura científica sobre o tema deste capítulo foi o atentado das Torres
Gêmeas em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, com cerca de 3.000 vítimas. Neste
caso, a perícia aperfeiçoou determinados protocolos de identificação humana para grandes
desastres (Brenner & Weir, 2003; Bille et al., 2004; Marchi, 2004; Leclair et al., 2007). Digno de
nota também é o trabalho ininterrupto de identificação de vítimas da ditadura Argentina
(ocorrida entre os anos 1976 e 1983) e que possui importância crucial nos processos judiciais,
na defesa dos direitos humanos e na restituição da identidade de bebês sequestrados durante
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esse período, auxiliando no reencontro das vítimas com as respectivas famílias biológicas
(Corach

et

al.,

1997;

Penchaszadeh

&

Schüler-Faccini,

2014;

http://www.abuelas.org.ar/english/history.htm). Para realizar uma identificação eficaz em
tragédias e desastres em massa, é recomendada a utilização de protocolos específicos
desenvolvidos para esse fim, que são bastante rígidos e padronizados. Neste capítulo serão
mencionados alguns destes protocolos, além de fornecer uma introdução geral à análise de
DNA como ferramenta de auxílio na identificação humana.

2. USO DO DNA NA PRÁTICA FORENSE
A pesquisa em nível de DNA tem revolucionado a ciência molecular forense e a polícia
científica como um todo (Bauer, 2007). O princípio básico desta revolução deriva do fato de
que qualquer amostra biológica potencialmente contém DNA e que a análise detalhada do
material genético pode levar a identificação de um indivíduo específico (Pena et al., 1995).
Alguns exemplos das vantagens oferecidas pela individualidade genética são: identificação de
vítimas de crimes, acidentes de massa ou catástrofes naturais, identificação de criminosos por
vestígios em cenas de crime e investigação de paternidade ou de vínculo biológico familiar.
O repertório de marcadores genéticos utilizados nas rotinas forenses tem crescido
substancialmente e vários avanços nesta área durante as últimas três décadas têm trazido um
notável progresso para as Ciências Forenses. Um dos primeiros métodos genético usado para
identificação humana se baseava na utilização de polimorfismos de tamanho analisando os
fragmentos obtidos por restrição enzimática (RFLP, do inglês, Restriction Fragment Length
Polymorphism) com posterior análise de número variável de repetições consecutivas (VNTR, do
inglês, Variable Number of Tandem Repeat). Conhecidos também como minissatélites, os
VNTRs são fragmentos de DNA de 8 a 100 pares de bases que se repetem in tandem (um após
o outro) por até centenas de vezes (Butler, 2009; Goodwin et al., 2010). Estes marcadores
foram substituídos alguns anos depois pela análise de microssatélites ou repetições curtas
consecutivas (STR, do inglês, Short Tandem Repeat), que são fragmentos de DNA de 2 a 7 pares
de bases que se repetem in tandem centenas a milhares de vezes (Butler, 2009). Este tipo de
marcador genético é utilizado atualmente em bancos de dados criminais e cíveis de DNA em
todo o mundo (Budowle & Van Daal, 2008; Goodwin et al., 2010; Jobim et al., 2012).
Os STRs possuem vantagens em relação aos VNTRs. Por exemplo, o tamanho menor do
fragmento amplificado e a maior capacidade de amplificação pela reação em cadeia da
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polimerase (PCR, do inglês Polymerase Chain Reaction), o que permite trabalhar com amostras
de DNA com relativo nível de degradação (Budowle & Van Daal, 2008; Goodwin et al., 2010). O
princípio básico da análise de repetições consecutivas é que elas são altamente polimórficas
nas populações humanas, de forma que a análise forense de vários loci faz com que seja
estatisticamente improvável encontrar dois indivíduos quaisquer com o mesmo perfil genético.
Para mais detalhes a respeito dos marcadores genéticos utilizados na identificação humana,
consultar Butler (2009) ou Goodwin et al. (2010).
Além dos STRs, outra alternativa para os testes de identidade genética são os
polimorfismos de um único nucleotídeo (SNP, do inglês Single Nucleotide Polymorphism). Estes
marcadores genéticos podem ser autossômicos, informativos de ancestralidade e permitir a
definição de linhagens uniparentais, tanto do DNA mitocondrial como do cromossomo Y, e
também podem fornecer informações para a predição de fenótipos (Budowle & Van Daal,
2008; Kayser & Kniff, 2011; Phillips et al., 2012; Cho et al., 2014). Comparando-se os diferentes
tipos de marcadores genéticos, para a obtenção de perfil genético utilizando os VNTRs
empregava-se cerca de seis loci, em média, com um excelente poder de diferenciação; com o
uso de STRs, emprega-se de 10 a 22 loci. Estima-se que para se obter um poder de
diferenciação comparável aos STRs será necessário analisar entre 20 e 100 SNPs (Dixon et al.,
2005; Budowle & Van Daal, 2008; Pakstis et al., 2010; Cho et al., 2014). Os SNPs apresentam
baixo poder de diferenciação inter-individual (Goodwin et al., 2009), mas esta desvantagem
vem sendo superada com o estabelecimento de kits de SNPs já validados para identificação
individual (Børsting et al., 2009; Pakstis et al., 2010; Wei et al., 2012) com excelentes
parâmetros de eficiência forense (ver Box 1). Para a genotipagem de SNPs, o tamanho mínimo
dos fragmentos de DNA a serem analisados é apenas 60-80 pares de bases, enquanto que para
análise de STRs é necessário fragmentos de ~100-400 pares de bases (Budowle, 2004; Divne &
Allen, 2005; Butler, 2009). A quantidade de DNA necessária para amplificar SNPs é da ordem
de 100 picogramas ou menos (Walsh et al., 2013), enquanto que para os STRs é necessário
cerca de 0,5-1 nanograma, e para os VNTRs necessita-se de 10-25 nanogramas de DNA (Giusti
& Budowle, 1995). Estas diferenças são extremamente importantes no momento de análise de
amostras muito degradadas, como aquelas provenientes de desastres em massa e catástrofes
naturais. Considerando estes benefícios, há discussões na literatura científica sobre a possível
substituição dos STRs pelos SNPs nos bancos de dados policiais (Pakstis et al., 2010; Kayser &
Knijff, 2011; Schneider, 2012), algo que deve ser melhor discutido e avaliado, já que as bases
de dados forense em todo o mundo são constituídas de perfis de STRs há alguns anos.
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É importante mencionar que o número de STRs utilizados na rotina forense depende do
quão raro é o perfil de DNA que se compara, ou seja, depende do Poder de Discriminação (DP,
do inglês Discrimination Power) e da probabilidade de coincidência ao acaso (RMP, do inglês
Random Match Probability, ou conhecida também como adventitious match) calculada para o
perfil genético. Para uma melhor compreensão de alguns parâmetros de eficiência forense e
de como se realiza o cálculo de similaridade genética entre dois indivíduos, consulte o Box 1.
Para uma análise forense robusta de vítimas de desastres em massa, a ISFG
(International Society of Forensic Genetics - http://www.isfg.org/) recomendou o uso de 12
STRs, além do locus da amelogenina (locus que possui uma diferença de 6 pares de bases em
uma região dos cromossomos X e Y, sendo possível determinar o sexo do indivíduo a partir da
amostra analisada; ver detalhes a seguir) (Prinz et al., 2007). O CODIS (Combined DNA Index
System, do Federal Bureau of Investigation – o FBI) é um sistema/software que integra a base
de dados de DNA da justiça penal dos Estados Unidos (http://www.fbi.gov/aboutus/lab/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet). Este sistema utiliza um conjunto
básico de 13 loci de STRs já padronizados (Budowle et al., 1999). Destes 13 loci, Butler (2009)
recomenda que, em casos forenses com material biológico muito degradado, sejam analisados
pelo menos 10 STRs. Para todos os casos, o profissional forense deve conhecer os parâmetros
estatísticos ideais para uma boa análise. Para maiores informações sobre os loci de STRs
utilizados na Europa, favor consultar o sítio http://www.cstl.nist.gov/strbase/coreSTRs.htm.
Atualmente, existem kits de amplificação multiplex disponíveis para a venda com 16 STRs
(Greenspoon et al., 2004; Collins et al., 2004) e inclui STRs adicionais aos existentes no CODIS,
aumentando a eficiência e o poder de análise. O GlobalFiler é um dos kits mais recentes
(Hennessy et al., 2014), que inclui 21 loci de STRs autossômicos e 3 marcadores determinantes
do sexo.
Como os bancos de dados policiais e/ou cíveis são alimentados com perfis de STRs, para
estudar amostras degradadas foram desenvolvidos os marcadores miniSTRs (para informações
adicionais, consultar o sítio http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/miniSTR/timeline.htm). A
ideia geral é realizar a amplificação por PCR de produtos menores usando primers mais
próximos à região de repetição do STR, diminuindo o tamanho do amplicon (Wiegand &
Kleiber, 2001; Butler et al., 2003; Dixon et al., 2006; Hill et al., 2009) e retendo a mesma
informação que o STR original. Esta técnica tem mostrado melhores resultados na recuperação
do perfil genético de amostras degradadas (Butler, 2007). Adicionalmente, também há kit
multiplex com 23 Y-STRs (Thompson et al., 2013), muito útil para elucidar os casos de misturas
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de DNA, independente do sexo dos envolvidos. Para obter informação mais detalhada a
respeito dos miniSTRs e STRs em geral, através do sítio http://www.cstl.nist.gov/strbase/ é
possível acessar a base de dados dos STRs, com informações atualizadas sobre estes
marcadores genéticos utilizados amplamente na ciência forense. Para informações sobre os
STRs exclusivos do cromossomo Y, favor consultar o sítio http://yhrd.org/.
Além dos marcadores genéticos mencionados anteriormente, também se analisam as
pequenas inserções/deleções (entre 2-6 pares de bases) do genoma, conhecidas como
marcadores INDEL (Pereira et al., 2009; Mullaney et al., 2010; Li et al., 2012; LaRue et al.,
2014), úteis para a identificação humana. Estes marcadores podem ter um excelente poder de
discriminação (por exemplo, a frequência combinada do perfil genético chega a 1,67 x 10-14 a
2,12 x 10-15) que, como vimos, é um dos parâmetros estatísticos básicos para avaliar a
eficiência forense de um marcador genético e que é essencial para a caracterização deste para
identificação, sendo também útil para as amostras degradadas (Pereira et al., 2009; Oka et al.,
2014). Alternativamente, pela análise por sequenciamento do DNA mitocondrial (revisado em
Parson et al., 2014), é possível conhecer cada nucleotídeo e verificar a linhagem materna de
uma dada pessoa. É importante mencionar que esta análise pode ser utilizada em casos de
restos humanos esqueletizados, bastando a raiz do cabelo ou com amostras com baixos níveis
de DNA nuclear, já que existem centenas de mitocôndrias em cada célula do corpo e cada uma
destas células pode conter múltiplas cópias da linhagem materna (Rower, 2013). Na análise do
DNA mitocondrial são sequenciados ~300 pares de bases das regiões HVS I e HVS II (do inglês,
HiperVariable Segments I and II, respectivamente) e, em alguns casos, 250 pb da região HVS III.
Estes segmentos apresentam alto nível de variação genética, como seu próprio nome indica.
Através da comparação da sequência obtida com a sequência de referência é possível
descrever as variações encontradas ao nível nucleotídico (Goodwin et al., 2010). Favor
consultar Bandelt et al. (2012) ou Parson et al. (2014) para alguns métodos mais recentes na
análise com o DNA mitocondrial. Há centenas de haplótipos já descritos, sendo possível
encontrar informações adicionais sobre a análise do DNA mitocondrial e SNPs para a área
forense

nos

seguintes

sítios:

http://empop.org/

e

http://www.cstl.nist.gov/div831/strbase/SNP.htm, respectivamente. Outras fontes também
interessantes sobre as variantes genéticas e haplótipos de DNA mitocondrial são os sítios
https://www.mitomap.org/MITOMAP y http://www.phylotree.org.
Em genética forense sempre há novos desenvolvimentos metodológicos de análises
e/ou aprimoramento dos métodos já existentes. Recentemente, Keating et al. (2013) e Allen et
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al. (2013) apresentaram dados que permitem a realização simultânea de identificação
humana, predição de fenótipos e informação sobre ascendência da amostra numa única
análise. De acordo com Børsting et al. (2014), o ideal seria o desenvolvimento de um painel de
análise que combine os diferentes tipos de marcadores genéticos. Neste mesmo capítulo
falaremos sobre a análise de DNA para a predição de fenótipos que, embora não esteja
largamente disponível para uso prático na rotina forense, promete grandes avanços num
futuro próximo.

BOX 1. Parâmetros de eficiência forense na identificação humana e como interpretar os
cálculos de um teste de paternidade
Para realizar uma boa análise forense utilizando o DNA existem parâmetros mínimos
matemáticos e estatísticos que devem ser observados. Um dos parâmetros de eficiência
forense é a probabilidade de coincidência ao acaso de um perfil genético (RMP), ou seja, a
chance de dois indivíduos não relacionados compartilharem o mesmo perfil de DNA (Jobling &
Gill, 2004). Por exemplo, a probabilidade de coincidência do genótipo de dois indivíduos para os
13 loci de STR do CODIS é superior a 1 em 1 bilhão ou 10-9 (Roewer, 2013). Para calcular a RMP
(Random Match Probability) é necessário conhecer as frequências alélicas dos marcadores
analisados na população de interesse. Esta frequência pode mudar dependendo da população
de referência utilizada (por exemplo, entre europeus, africanos, ameríndios e asiáticos), daí a
importância crucial de utilizar uma base de dados específica e de contar com um profissional
forense com conhecimento atualizado da genética de populações e dos princípios de HardyWeinberg (Goodwin et al., 2010).
De acordo com o postulado de Hardy-Weinberg, em uma população em equilíbrio, as
frequências genotípicas se baseiam nas frequências dos alelos e serão de p2, 2pq e q2 (para
homozigotos p, heterozigotos e homozigotos q, respectivamente). Esta frequência do genótipo
(FG) por locus é usada para calcular a frequência combinada de um perfil genético específico
(FP). Para tanto, devemos multiplicar a FG de cada locus para obtenção do valor da FP. Este
procedimento matemático é chamado de regra do produto. Com o valor da FP é possível
calcular RMP = 1/FP. Para saber o RMP de cada locus, simplesmente se calcula 1/FG. O poder
de discriminação (DP) é definido como a probabilidade de que dois indivíduos tomados ao
acaso tenham diferentes genótipos e também se calcula a partir do FP (DP = 1 - FP), sendo
também possível calcular este parâmetro por locus. Em geral, o DP é multiplicado por 100 para
ser expresso em porcentagem. É importante saber que estes cálculos matemáticos apresentam
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certas limitações e usualmente se aplicam correções, as quais estão fora do escopo do presente
capítulo. Portanto, para obter mais informações e conhecer sobre outras análises relacionadas
a casos mais complexos, favor consultar Butler (2009) ou Goodwin et al. (2010).
Em uma análise de paternidade se calcula o Índice de paternidade (IP) para cada locus
analisado, o Índice combinado de paternidade (ICP) e a probabilidade cumulativa positiva de
paternidade (W). IP é igual a X dividido por Y, onde X é a probabilidade de transmissão do alelo
materno (m) multiplicada pela probabilidade de transmissão do alelo obrigatório paterno (p) e
Y é a probabilidade de transmissão do alelo materno (m) multiplicada pela frequência do alelo
paterno na população usada como referência (f). (Fórmula: IP = X / Y ou IP = m.p / m.f). A
probabilidade de transmissão dos alelos “m” ou “p” pode ser igual a 1 (quando a mãe ou o pai
são homozigotos) ou 0,5 (quando a mãe ou o pai são heterozigotos). Exemplo: Se um suposto
pai é homozigoto, a mãe é homozigota e a frequência de um alelo particular (considerado o
alelo paterno obrigatório) em uma região (estado, país, etc) é 0,125, então: IP = 1.1 / 1.0,125 =
8. Se o suposto pai é heterozigoto para esse mesmo locus, então: IP = 1.0,5 / 1.0,125 = 4.
O Índice combinado de paternidade (ICP) é calculado multiplicando o Índice de
paternidade (IP) para os vários loci genéticos avaliados. Exemplo: ICP = 8.4.3.2.3.1,5.2.3.1,5 =
7776, utilizando-se nove loci. O Índice de paternidade pode ainda ser um número fracionado.
Para calcular a Probabilidade cumulativa de paternidade (W) se usa a Probabilidade a priori de
paternidade (PP) e o Índice combinado de paternidade (ICP). A Probabilidade a priori de
paternidade é de 0,5 (ou 50%) e se refere à probabilidade de 50% de que o pai alegado seja
realmente o pai biológico da criança em questão e 50% de não ser, valor este que garante a
imparcialidade. Exemplo utilizando o ICP de 7776, previamente calculado: W = (PP).(ICP) /
[(PP).(ICP) + (1 – PP)] = (0,5).(7776) / [(0,5).(7776) + (1 – 0,5)] = 0,99987 ou 99,87%. O valor
obtido no exemplo indica que é altamente provável que o pai alegado seja realmente o pai
biológico.
Em nível internacional, se aceita como “paternidade provável” uma porcentagem entre
90 a 94,9%; como “forte indício de paternidade”, entre 95-99%, e como “altamente provável”,
acima de 99%. Se em um (ou mais) locus não ocorre concordância de genotipagem com um dos
alelos do suposto pai, não se pode calcular a IP e, portanto, se considera exclusão de
paternidade. W e IP também podem ser calculados utilizando os parentes do pai alegado,
quando este não se encontra disponível ou se já faleceu. Nestes casos, o cálculo pode diferir da
fórmula dada anteriormente. Estes cálculos também podem ser úteis para comparar o DNA
extraído de restos humanos em desastres naturais e tragédias com DNA dos familiares das
vítimas. Em geral, se um perfil de DNA consiste em uma combinação de genótipos
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extremamente raros, diríamos que a evidência é muito forte. Se o perfil não é raro, se supõe
que o acaso possa ser responsável pela coincidência dos perfis genéticos. Para obter
informações mais detalhadas, favor consultar as referências citadas anteriormente neste Box
ou Jobim et al. (2012).
Texto modificado de “Como interpretar os cálculos de um teste de paternidade”, escrito por
Caio

Cesar

Silva

de

Cerqueira

e

disponível

em

http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/23853/comointerpretar-os-calculos-deum-teste-de-paternidade.

3. TÉCNICAS AVANÇADAS NA ANÁLISE DO DNA
Como já mencionado, atualmente o primeiro passo na análise de uma amostra de DNA
encontrada na cena de um crime ou em local de desastres naturais é a definição do perfil ou
perfis genéticos utilizando kits de amplificação multiplex de STRs. Quando o perfil obtido não
corresponde a nenhum outro armazenado em um banco de dados, cível ou criminal (quando
existe), quaisquer informações adicionais são extremamente valiosas (Jobling & Gill, 2004;
Rohlfs et al., 2012), incluindo testes de predição de fenótipos (Tully, 2007). Se espera que, num
futuro próximo, haja uma maior confiabilidade na predição de características visíveis
externamente (comumente referidas pela sigla EVCs, do inglês Externally visible
characteristics), com o uso da tecnologia conhecida como Fenotipagem Forense através do
DNA (do inglês, FDP – Forensic DNA Phenotyping) (Koops & Schellekens, 2008; Kayser &
Schneider, 2009; Kayser & Knijff, 2011).
Atualmente, a única informação fenotípica obtida a partir da análise do perfil de STR
convencional é o sexo biológico da amostra. Um dos loci analisados é o da amelogenina, que
está presente em homens e mulheres, mas a cópia presente no cromossomo X possui uma
deleção de 6 pares de bases em relação à cópia do cromossomo Y, o que torna possível a
diferenciação entre um cariótipo XY de um XX (Goodwin et al., 2010). Os STRs comumente
analisados se localizam predominantemente em regiões não-codificantes do nosso genoma e
os kits comerciais utilizados na prática forense não revelam quaisquer outras características
físicas. Com a análise dos SNPs, algumas informações fenotípicas da pessoa cuja amostra de
DNA é proveniente podem ser estimadas. As pesquisas nesta área estão concentradas nos
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seguintes caracteres: cor dos olhos, cor dos cabelos, estimativa da idade e estimativa da altura
do indíviduo, dentre outros fenótipos. Desta forma, na fase de investigação policial, a FDP
poderia reduzir o número de suspeitos de um crime, previamente à análise convencional de
STRs. Entretanto, visto que esta tecnologia ainda está em desenvolvimento, é importante
esclarecer que esse tipo de análise ainda não está sendo utilizado na rotina forense. A
legislação a respeito do assunto é omissa e na maioria dos países o debate ainda nem sequer
começou. As duas nações mais avançadas na aplicação prática desta tecnologia são Holanda e
Reino Unido (consultar Koops & Schellekens, 2008 para mais detalhes), com alguns casos já
descritos sobre predição de fenótipos de pigmentação.

4. PIGMENTAÇÃO HUMANA
De todas as nossas características físicas visíveis, espera-se que a pigmentação,
particularmente cor dos olhos e cabelos, sejam os caracteres mais promissores para predição
de fenótipos a partir da análise do DNA (Kayser & Schneider, 2009; Branicki et al., 2011; DrausBarini et al., 2013; Walsh et al., 2013). Alguns métodos já foram propostos na literatura
científica especializada. Em Cerqueira et al. (2012) foram estudados mais de 120 SNPs em
diferentes sequências genéticas humanas disponíveis online. Algumas destas pessoas são
pesquisadores renomados na ciência, tais como James Watson e Craig Venter, os quais doaram
seu material genético voluntariamente e a informação está disponível publicamente. Através
de uma simples análise com uso dos SNPs, foi possível estimar traços físicos de cor de pele,
olhos, cabelos e presença ou ausência de sardas. Posteriormente, comparamos a nossa
estimativa com as características físicas reais dos investigados através de fotografias
disponíveis na internet. O fundamento desta estimativa dos traços de pigmentação é a
verificação do efeito aditivo funcional de cada base nucleotídica pesquisada. Este método,
embora simples, já foi utilizado por outros grupos de pesquisa para predizer aspectos físicos de
hominídeos arcaicos (Meyer et al., 2012; Raghavan et al., 2014).
Um grupo de pesquisadores do Instituto Erasmus da Holanda (Walsh et al., 2013)
descreveram um protocolo de análise simultânea de 23 SNPs e 1 INDEL (marcador genético do
tipo inserção-deleção) e o poder de predição correspondente para cor dos olhos e cabelos. Os
autores disponibilizaram uma tabela onde é possível colocar o genótipo de um indivíduo para
os 24 marcadores e, a partir daí, é gerado um output indicando qual é a mais provável
característica de pigmentação de olhos e cabelos do doador da amostra biológica. Esta
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tecnologia é chamada de “Hirisplex” e está patenteada. A Holanda foi o primeiro país no
planeta a permitir, regulado por uma lei desde 2003, a predição de EVCs a partir do DNA para
casos forenses (Kayser & Schneider, 2009). Mais recentemente, o consórcio VisiGen
(International Visible Traits Genetics) apresentou a primeira ferramenta de diagnóstico all-inone para a área forense, ou seja, um chip que permite inferir simultâneamente a ascendência
biogeográfica, o sexo, a aparência e o possível parentesco biológico da amostra estudada
(Keating et al., 2013). Sem dúvida, a expectativa de se predizer traços fenotípicos através da
análise do DNA está se tornando cada vez mais real, sendo que para as características de
pigmentação estas estimativas são cada vez mais exatas.

5. ESTIMATIVA DA ALTURA ATRAVÉS DO DNA
No ano de 2008 foram caracterizados 54 marcadores genéticos para altura a partir de
análise de associação genômica ampla (Genome Wide Association ou ‘GWAs’) (Gudbjartsson et
al., 2008; Lettre et al., 2008; Weedom et al., 2008). O estudo de Aulchenko et al. (2009)
comparou métodos para predição da altura humana, incluindo o conhecimento dos 54 SNPs
previamente descritos, e concluiram que o entendimento biológico da altura humana ainda é
limitado, pois os marcadores até então caracterizados explicam somente uma pequena
proporção da variância da altura nas populações investigadas (4-6%). Em 2010, membros de
um consórcio intitulado GIANT (Genetic Investigation of ANthropocentric Traits) descreveram
180 SNPs altamente associados com a altura humana em uma análise de genome-wideassociation (Lango Allen et al., 2010). Entretanto, estas variantes continuam sendo pouco
representativas da variância para este traço (10,5%). Os métodos disponíveis até o momento
para predição da altura humana através do genótipo estão aquém de uma possível aplicação
na rotina forense, porém estudos adicionais estão sendo realizados (Liu et al., 2014) com a
finalidade de reunir mais informações sobre os fatores genéticos preditores da altura humana.

6. ESTIMATIVA DA IDADE ATRAVÉS DO DNA
Ainda que não tenham grande aceitação, existem seis métodos propostos para
estimativa da idade através de marcadores moleculares. Quatro destes métodos já são
discutidos há algum tempo na comunidade científica, a saber: a) taxa de racemização do ácido
aspártico, considerado o padrão ouro atualmente (Gold standard) (Dobberstein et al., 2010;
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Meissner & Ritz-Timme, 2010); b) quantificação dos produtos finais do processo de glicação
avançada (Petrovic et al., 2005; Pilin et al., 2007); c) quantificação de uma deleção de 4.977 pb
no mtDNA, devido a ação contínua de radicais oxidativos (Meissner et al., 2008; Ye et al.,
2008); e d) encurtamento dos telômeros a cada divisão das células somáticas (von Zglinicki &
Martín-Ruiz, 2005; Cawthon, 2009). Cada um destes quatro métodos apresenta uma série de
limitações, portanto recomenda-se uma padronização rígida dos inúmeros protocolos
existentes atualmente para suas efetivas aplicações. Dentre as principais limitações, podemos
citar a possível interferência de algumas doenças pré-existentes no indivíduo analisado
(Polisecki et al., 2004; von Figura et al., 2009) ou o nível de degradação pós-morte do material
biológico (Meissner et al., 1999). Certas diferenças de estimativa de idade também dependem
de diversos fatores ambientais que o cadáver pode ter sido exposto no intervalo pós-morte
(Berneburg et al., 2004; Dobberstein et al., 2008), bem como diferenças nas medições em
decorrência do procedimento técnico utilizado para tal estimativa (Meissner & Ritz-Timme,
2010). Apesar destas limitações, cada uma destas técnicas tem mostrado bons valores de
correlação (r) com a idade no momento da morte: 0,87 (análise de mtDNA); 0,83 (análise de
telômeros); 0,99 (racemização do ácido aspártico); e 0,90 (análise de produtos finais da
glicação avançada). A partir destas correlações, foi possível derivar fórmulas matemáticas para
estimar a idade do indivíduo, como, por exemplo, a apresentada em Tsuji et al. (2002). É
importante salientar que os valores de r mencionados dependem muito da qualidade do
material biológico usado (Meissner & Ritz-Timme, 2010).
Outros dois métodos propostos mais recentemente são a estimativa da idade a partir de
moléculas de DNA epissomais provenientes do rearranjamento de DNA na região codificante
dos receptores de células T e a estimativa através de mecanismos epigenéticos. A análise de
epissomos foi proposta em 2010 (Zubakov et al., 2010) e consiste na sua quantificação, que
decresce linearmente com o aumento da idade. Os métodos epigenéticos para realizar tal
estimativa têm sido discutidos pelo menos desde o ano de 2006 (Wojdacz & Hansen, 2006) e o
último proposto (Yi et al., 2014) consiste em quantificar o nível de metilação de bases citosina
em pontos específicos do genoma. A adição de grupos metil é o principal mecanismo
epigenético e diminui ou aumenta com a idade, dependendo da região do genoma avaliada.
Este método apresenta uma boa acurácia (91,8%), e parece ser bastante promissor. Enfim,
todos os métodos descritos acima são possíveis alternativas para estimativa da idade do
indivíduo, mas nenhum deles ainda é utilizado largamente na prática forense e ainda estão
sujeitos a ajustes.
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7. OUTROS FENÓTIPOS DE POSSÍVEL INFERÊNCIA A PARTIR DO DNA
A epigenética é uma área relativamente recente e que já tem se mostrado muito
promissora para as Ciências Forenses. Além da estimativa da idade mencionada
anteriormente, o estudo de padrões da metilação das bases citosina tem sido discutida na
literatura como uma possibilidade para diferenciar gêmeos idênticos (Fraga et al., 2005;
Kaminsky et al., 2009; Li et al., 2013). Esta é uma análise de muito interesse para a área
forense, visto que ainda há pouquíssimos protocolos para realizar tal façanha com um razoável
grau de certeza. Outro método que visa fazer esta diferenciação é baseado em pequenas
diferenças na sequência do DNA, especificamente SNPs (Krawczak et al., 2012; WeberLehmann et al., 2014).
Outros fenótipos alvos de estudos para fins de análise de predição pelo DNA incluem
calvície (Hillmer et al., 2008; Richards et al., 2008), forma do cabelo (Fujimoto et al., 2008;
Medland et al., 2009) bem como características faciais (Liu et al., 2012; Paternoster et al.,
2012; Claes et al., 2014). Apesar dos muitos avanços, ainda se faz necessário uma validação
extensiva dos vários protocolos existentes e também estudos mais específicos para que as
promessas do DNA para a fenotipagem forense se concretize.

a. CONSIDERAÇÕES SOBRE PREDIÇÃO DE FENÓTIPOS EM POPULAÇÕES LATINOAMERICANAS

Em populações derivadas de grandes processos de mestiçagem, como a população
latino-americana, a validação e aplicação prática da estimativa de fenótipos a partir do DNA
pode ser ainda mais complexa e existem escassos estudos sobre o background genético de
certas características físicas nestas populações. Um exemplo de complexidade é que os
marcadores genéticos de pigmentação da pele clara entre populações europeias e asiáticas
não são completamente iguais, o que indica um fenômeno de convergência evolutiva, no qual
um mesmo fenótipo foi selecionado entre populações distintas por mecanismos genéticos
totalmente ou parcialmente diferentes (McEvoy et al., 2006; Norton et al., 2007). Ainda não se
sabe se este fenômeno ocorreu também nas populações miscigenadas como a latinoamericana e tampouco é possível saber se os mesmos marcadores genéticos são válidos para
estas populações.
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O trabalho desenvolvido pelo consórcio CANDELA é um dos exemplos de estudos que
visam avançar na aplicação da fenotipagem forense (http://www.ucl.ac.uk/silva/candela). Este
projeto tem como objetivo analisar a diversidade biológica das populações latino-americanas,
a fim de fornecer uma caracterização genética mais sistematizada das variáveis fenotípicas
normais, levando em conta a dinâmica de mestiçagem da amostra analisada. Participam deste
consórcio pesquisadores da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Reino Unido e Peru.
Com exceção da Argentina e Reino Unido, cada país coletou informações de 1500 voluntários,
desde o material biológico (10ml de sangue para análise de DNA), variáveis antropométricas
(peso, altura, circunferência cefálica, de quadril e cintura), medição indireta da pigmentação
da pele por reflectância, tamanho da boca (distância Chelion-Chelion), entre outras medidas
quantitativas e qualitativas. Os primeiros resultados do projeto CANDELA foram publicados no
artigo de Cerqueira et al. (2014), estudando marcadores genéticos de cor de pele com
potencial uso na Ciência Forense. Outro trabalho do mesmo consórcio (Ruiz-Linares et al.,
2014) resume os resultados da análise de diversas variáveis fenotípicas em relação à
ancestralidade. Atualmente, estão sendo analisados 700.000 SNPs para verificar quais estão
associados significativamente com as características mencionadas acima. Pesquisas como esta
são produto de um novo momento nas Ciências Forenses e na comunidade científica como um
todo, que considera o fator mestiçagem para estudos populacionais.

8. ASPECTOS ÉTICOS
Um fato interessante de ser mencionado sobre a predição de características físicas diz
respeito à discussão ética que o tema suscita. Aos olhos de um especialista em direito e
legislação, mas leigo em genética, qualquer conexão entre o DNA e os caracteres fenotípicos
pode acarretar uma preocupação imediata sobre a eugenia e outros problemas históricos de
segregação associados ao mau uso de dados biológicos, pelo menos em sociedades onde o
estado de direito não está plenamente garantido. Uma comissão de genética humana do Reino
Unido elaborou um relatório que levanta questões éticas sobre o uso da informação genética
para predizer as características de uma pessoa através da análise de DNA. Algumas destas
considerações foram mencionadas por Tully (2007), Kayser & Schneider (2009) e Schneider
(2012). O principal argumento a favor da fenotipagem forense pelo DNA é que a pigmentação
da pele, olhos e cabelos, por serem características visíveis externamente, não necessitariam de
confidencialidade, uma vez que são fenótipos óbvios vistos por qualquer pessoa (Budowle &
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Van Daal, 2008). Além disso, a fenotipagem forense (que inclui principalmente o uso de SNPs)
seria uma poderosa ferramenta de investigação policial (Budowle & Van Daal, 2008; Kayser &
Knijff, 2011). Na realidade, a discussão é um pouco mais complexa, pois muitos genes de
pigmentação são também preditores para suscetibilidade ao câncer de pele e outras
patologias. Em contrapartida, é mais razoável imaginar que uma prova técnico-científica (perfil
do suspeito oriundo de um teste de fenotipagem a partir do DNA coletado na cena de um
crime, por exemplo) é menos sujeita a erros do que o retrato falado originado pela descrição
subjetiva de testemunhas (Spinney, 2008). Neste aspecto, pode-se antever que menos
injustiças serão cometidas e que menos recursos públicos serão despendidos na busca de
criminosos quando técnicas de predição de fenótipos estiverem sendo utilizadas na rotina
forense. Para finalizar, é importante destacar que muitos obstáculos técnicos estão sendo
superados para que a predição fenotípica para uso forense seja um fato, e que os aspectos
éticos e legais relacionados ao tema devem sempre ser discutidos e avaliados por fóruns
especializados e pela sociedade civil.
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1. INTRODUÇÃO
A complexidade relacionada com a alimentação humana nos revela que ela deve ser
analisada a partir de um enfoque holístico, que inclua aspectos da natureza biológica, social,
cultural, econômica e política (Álvarez et al., 2001; De Garine, 1972; De Garine & Vargas, 1997;
Vargas, 1992). Este enfoque, conhecido como biocultural, tem sido utilizado amplamente na
bioarqueologia, para o estudo de diversos aspectos das populações passadas, entre elas a
alimentação (Contreras & García, 2004; De Garine & Vargas, 1997; Larsen, 2000; Pelto et al.,
2000; Peña, 2012; Vargas, 1992).
Um dos diferenciais da pesquisa bioarqueológica é a sua capacidade de elucidar certas
características e comportamentos da vida das pessoas no passado (Buikstra & Beck, 2006;
Knudson & Stojanowsky, 2008). Mediante a combinação de diferentes análises, como
biogeoquímicas e bioarqueológicas, é possível entender a interação dos seres humanos com
seu entorno físico e social, assim como examinar os diferentes acontecimentos da história de
vida de um indivíduo ou de uma população, incluindo sua dieta e demais aspectos
relacionados com sua alimentação.

289

Este capítulo oferece uma exposição dos diferentes recursos metodológicos que se tem
no campo da bioarqueologia para fazer uma aproximação/reconstrução da dieta de
populações antigas. Dentre elas, uma é a análise da composição química dos ossos, que enfoca
principalmente nas técnicas de isótopos estáveis e elementos-traço; a outra diz respeito às
bases para o reconhecimento do estado nutricional dos ossos e uma breve exposição dos
atributos dos dentes na reconstrução da dieta. Esta breve introdução tem o objetivo de
mostrar ao leitor um panorama das tendências e perspectivas nas pesquisas atuais em
paleodietas, estimulando a realização de estudos integrados com enfoque biocultural,
enfatizando a importância da interação ente diversas disciplinas a fim de conseguir uma
abordagem completa dos problemas e perguntas da pesquisa que se pretende contemplar.

2. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DAS DIETAS ANTIGAS
O ramo da bioarqueologia que se especializa no estudo dos padrões alimentares antigos
é a paleodieta. Estas análises averiguam, através do processo alimentação-nutrição, diversos
aspectos da complexa interação entre o indivíduo e o seu entorno, entendendo este último
como o conjunto de fatores tanto biológicos e ecológicos, quanto os de caráter social, cultural,
político e econômico.
É mediante o estudo das dietas antigas que podemos sugerir métodos de obtenção,
produção, distribuição, preparação e consumo de alimentos. Além disso, podemos propor
sistemas alimentares, que se definem como processos complexos mediante os quais os grupos
humanos obtém os recursos básicos, ou matérias primas, para elaborar sua comida e bebida
com base em sua cultura e tecnologia (De Garine & Vargas, 1997: 113). Mediante o estudo de
dietas antigas podemos entender as economias de subsistência, além das suas transições;
estabelecer a existência de redes comerciais de intercâmbio, incluindo a presença de fluxos
migratórios; compreender como as condições, modos e estilos de vida específicos influenciam
no estado nutricional de um indivíduo ou de uma sociedade, e como isto repercute em sua
saúde. O estado nutricional é a condição resultante do balanço entre a ingestão de alimentos e
a sua utilização pelo organismo (McLaren & Read, 1976: 146). A saúde de um indivíduo
depende em grande parte do seu estado nutricional (Buzon, 2012; Cohen & Armelagos, 1984;
Contreras & García, 2004; Couninhan, 2000; Cucina & Tiesler, 2011; De Garine & Vargas, 1997;
Frenk et al., 1991; Goodman, 1991; Goodman & Leatherman, 1998; Goodman & Martin, 2002;
Hillson, 2002; Hillson, 2005; Larsen, 2000; Lucas, 1985; Luckacs, 1989; Martin et al., 1985;
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McLaren, 1993; McLaren & Read, 1976; Ortner & Putschar, 1981; Ortner & Theobald, 2000;
Palacios & Román, 1994; Petrich, 1987). Daí a importância das pesquisas paleodietárias, elas
fornecem uma aproximação da forma de vida das populações do passado, padrões de
comportamento e graus de adaptação ao entorno.
Antes da década de 1980, as análises de paleodieta de baseavam principalmente no
estudo de paleo-flora e paleo-fauna; da informação obtida do contexto arqueológico
(ferramentas, cerâmica, aterros ou áreas de atividades dentro das casas); e do estudo de
indicadores de saúde (cáries, desgaste dental, marcas ósseas de deficiências nutricionais, etc.).
Atualmente, conta-se também com técnicas microscópicas identificando amidos, fitólitos e
estrias dentais. Os amidos e fitólitos (mineralizações vegetais), são produzidos por algumas
plantas e permitem a identificação de espécies de tubérculos por meio dos amidos, ou de
gramíneas como o milho, no caso dos fitófilos (Otálora et al., 2005). Além disso, houveram
grandes avanços nas análises químicas dos ossos e dentes (isótopos estáveis e elementostraço). Estas ferramentas analíticas permitem aproximações mais precisas de padrões na dieta
e da abordagem da alimentação (Aufderheide, 1989; Buzon, 2012; De Garine & Vargas, 1997;
DeNiro, 1987; Katzenberg, 2008; Katzenberg & Sandford, 1992; Pate, 1994; Schoeninger, 1989;
Wing & Brown, 1979).

3. COMPONENTES ENVOLVIDOS NO ESTUDO DA ALIMENTAÇÃO
A alimentação é um fenômeno biocultural que está ligado à nutrição. A nutrição é um
processo fundamentalmente celular e contínuo, e esta determinada pela interação de fatores
genéticos e ambientais (alimentação e fatores de tipo fisiológico, biológico, psicológico e
sociológico (Álvarez et al., 2001)). O processo de alimentação-nutrição envolve aspectos
sociais, culturais e biológicos; nesse sentido, a reconstrução paleodietária está relacionada a
uma série de componentes do contexto arqueológico que devem ser incorporados na análise
para que seja realizada uma abordagem integradora da alimentação de populações antigas (De
Garine & Vargas, 1997). Estes componentes são os seguintes:
a. Ambiente e ecologia: engloba aspectos como o clima, altitude, hidrologia,
produtividade da terra, tipo de terras de cultivo e fisiologia do lugar.
b. Recursos: compreende a identificação da diversidade animal, vegetal e mineral.
Conhecimento bromatológico das espécies.
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c. Produtos materiais da cultura: trata-se da utilização das tecnologias para a obtenção,
armazenamento, produção e consumo dos alimentos. Este item desempenha um papel
importante na cultura material, com potencial na preparação de alimentos, associado a
diversos contextos arqueológicos.
d. Produtos ideológicos da cultura: se relacionam com padrões de colonização,
organização social relacionada à obtenção, preparação, distribuição e consumo de alimentos.
Ideologia relativa à alimentação, rituais e atividades religiosas ligadas à comida e bebida. Assim
como o papel dos alimentos na vida pessoal e social; dieta tradicional, incluindo proibições e
limitações. Hábitos alimentares e sua variabilidade por gênero e idade; além da relação entre o
alimento e a medicina tradicional para a prevenção ou cura de doenças (Contreras & García,
2004).
e. Biologia humana e nutrição: leva em conta a presença de particularidades biológicas
como intolerâncias específicas, alterações metabólicas relacionadas com a nutrição e
variabilidade da constituição física dos indivíduos. Mudanças na dieta relacionadas com
estados patológicos e fisiológicos, por exemplo, durante a menstruação, gravidez, período de
amamentação e idade avançada (Rivera & Ruiz, 1998).
Dentro destes componentes há vários que são inatingíveis em bioarqueologia e,
portanto, não alcançados nas abordagens paleodietárias, como as preferências individuais, ou
o gosto por algum alimento em particular, e isto é importante pois são as limitações dessas
pesquisas (Contreras & García, 2004). Por isso é fundamental que, ao estudar a alimentação de
qualquer população antiga, se integre a maior quantidade de informação possível, tanto do
contexto arqueológico, histórico (se possível etnográfico), como da análise de restos ósseos:
macroscópico, microscópico e químico. É muito importante a colaboração interdisciplinar dos
antropólogos biológicos com vários especialistas que podem contribuir com outros níveis de
evidência que ajudem a entender diferentes períodos da história das populações antigas.

4. A RECONSTRUÇÃO PALEODIETÁRIA ATRAVÉS DE ANÁLISES QUÍMICAS DOS
OSSOS
Duas das metodologias mais sobressalentes na análise da composição química dos
ossos, utilizadas nas reconstruções paleodietárias, são a análise de isótopos estáveis e de
elementos-traço. As qualidades químicas mensuráveis no material ósseo são influenciadas por:
1) a bioquímica envolvida no metabolismo do organismo durante sua vida e 2) os processos
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taxonômicos post mortem, que envolvem a diagênese dos restos mortais, pois alteram os
perfis isotópicos e dos elementos-traço presentes neles (DeNiro, 1985; Katzenberg, 2008;
Klepinger, 1984; Larsen, 2000; Schwarcz & Schoeninger, 1991). A diagênese pode ser
entendida como o grau de degradação e sedimentação de minerais no tecido ósseo,
ocasionadas pela sua interação com o ambiente em que se encontra depositado. Este processo
afeta em maior medida os carbonatos ósseos como o carbonato de cálcio.

a. ANÁLISES DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS
Os isótopos estáveis tem sido usados para a reconstrução da dieta de populações do
passado desde os anos 70 (DeNiro, 1987; DeNiro & Epstein, 1978; Schoeninger et al., 1983;
Schwarcz & Schoeninger, 1991; Wing & Brown, 1979). Os isótopos são átomos de um mesmo
elemento que tem massas atômicas distintas entre si; existem isótopos instáveis ou
radioisótopos como o 14C que alteram sua concentração ao longo do tempo e são úteis em
arqueologia para as datações (Morales et al., 2012), enquanto que os isótopos estáveis
mantêm sua estrutura atômica no tempo e possuem concentrações mais constantes na
matéria orgânica como acontece com o

13

C/12C, o

15

N/14N e o

18

O/16º (os quais são os mais

empregados em bioarqueologia). Através do sinal isotópico ou fração isotópica, encontrada
em diferentes tecidos orgânicos (ossos, dentes, cabelo, unhas) de várias espécies, tem sido
documentadas as alterações nos modos de subsistência no passado (Katzenberg et al., 1993;
Larsen, 2000), as reconstruções paleoclimáticas e ambientais (Balasse, 2002; Katzenberg, 2012;
Schwarcz & Schoeninger, 1991) e tem sido compreendidas dinâmicas relacionadas com os
processos de lactação e desmame na pré-história (Katzenberg, 2008; Wright & Schwarcz,
1998). Os isótopos estáveis de carbono, nitrogênio e oxigênio são os mais utilizados para a
reconstrução paleodietária. No entanto, também são usados os isótopos de estrôncio, enxofre
e fósforo, com o fim de conseguir uma caracterização mais detalhada da dieta com relação ao
consumo de proteínas.
As análises de isótopos partem do fato de que a matéria orgânica é composta
principalmente por carbono (C), nitrogênio (N), oxigênio (O), hidrogênio (H), fósforo (P) e
enxofre (S), e cada um destes elementos tem um trânsito cíclico no ambiente, onde participam
os organismos vivos e cujo comportamento varia segundo o clima, as condições geográficas e a
interação que se dá entre os indivíduos na cadeia alimentar (ver Figura 1). Vários experimentos
têm evidenciado que a fração isotópica de 13C e 15N de tecido ósseo em organismos vivos, varia
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de acordo com a composição de sua dieta (DeNiro, 1987; DeNiro & Epstein, 1978; Krueger &
Sullivan, 1984; Schoeninger et al., 1983). Os tecidos mais usados em bioarqueologia são o
ósseo e dental, que estão constituídos em 75% por uma matriz mineral de cristais de
bioapatita e em 20% por fibras de colágeno que correspondem a sua parte orgânica (White,
2000). Para estas análises, os tecidos são submetidos a um tratamento químico que permite
separar ambos os componentes; na matriz orgânica mede-se a concentração de δ13C e δ15N,
que se relaciona com o conteúdo protéico da dieta (Aufderheide, 1989; Fogel & Tuross, 2003;
Kellner & Schoeninger, 2007; Lee-Thorp, 2008), enquanto que na inorgânica estima-se a
concentração de δ13C e δ18O, que reflete a composição total da dieta de um indivíduo e o
consumo de água (Froehle et al., 2012; Kellner & Schoeninger, 2007) (ver Figura 1). O isótopo
de

18

O tem sido empregado para inferir aspectos relacionados com a ingestão de água e o

processo de lactação e desmame, sendo isto possível quando se utiliza o primeiro molar
permanente nas análises. Além desta possibilidade, o uso deste isótopo é principalmente para
estimativas de processos de mobilidade e migração. Em múmias, pode-se utilizar, além dos
estudos isotópicos convencionais, a análise dos compostos sulfurados no cabelo conservado
(Katzenberg, 2008).

Figura 1. Diagrama de variação dos isótopos estáveis através dos níveis tróficos (Fonte: Elaboração própria)
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A fração isotópica do 13C se relaciona com o ciclo de CO2 (ou do carbono) e se associa
com os tipos de vegetais consumidos. A posição trófica na cadeia alimentar é o lugar que
ocupa um organismo, seja como autótrofo (produtor de sua principal fonte orgânica de
energia) ou heterótrofo (consumidor de sua principal fonte orgânica de energia, previamente
produzida de forma externa), ou seja como consumidor herbívoro, onívoro, carnívoro ou
decompositor. As plantas possuem duas rotas fotossintéticas por meio das quais participam
neste ciclo. Uma rota resulta em produtos com cadeias de 3 carbonos e, portanto, são plantas
C3 (legumes, hortaliças e pastagens); outra rota fotossintética produz cadeias com quatro
carbonos e são plantas C4 (como o milho e a cana-de-açúcar) e, as plantas CAM são plantas
que tem um metabolismo misto entre C3 e C4 (cactáceas, abacaxi e baunilha). Por outro lado,
o

15

N se relaciona com o ciclo da uréia (ou do nitrogênio), e aumenta seus níveis se há

consumo de fauna silvestre, fauna domesticada e alimentada com plantas C4, assim como
também evidencia o consumo de alimentos marinhos (Morales et al., 2012).
Tanto o 15N como o 13C se fixam em diferentes tecidos orgânicos e estes, por sua vez,
têm uma fração isotópica diferente. Por exemplo, no cabelo se estima a fração isotópica da
queratina, no osso e na dentina a do colágeno e, nos anteriormente mencionados e no
esmalte se obtém a da apatita (ver Figura 1). Na hora de explorar a literatura é importante ter
claro a natureza da informação exposta, já que é conveniente fazer comparações somente
entre frações isotópicas do mesmo tecido e, ao fazer de distintos tecidos, é necessário corrigir
as variações se estas são conhecidas. Independentemente do tecido, a relação que existe entre
a fração de 15N é com o ciclo da uréia, do 13C com o ciclo do CO2 e do 18C com o ciclo da água, e
evidenciam que o sinal isotópico é um indicador da interação dos organismos com seu entorno
biótico e abiótico, produto da assimilação do entorno dos tecidos dos organismos, que dá uma
ideia global da composição da dieta dos indivíduos (Katzenberg, 2008; Katzenberg, 2012;
Morales et al., 2012).
A quantificação do isótopo nas matrizes orgânica e inorgânica se faz por meio da técnica
de espectrometria de massas, que mede a relação entre o isótopo do tecido e um padrão de
referência (ver Tabela 1). O tecido é tratado quimicamente para poder ser analisado,
transformando-se em gás de forma controlada, para assim poder estabelecer a relação do
delta (δ) do isótopo na amostra analisada com seu padrão, expressando seus valores em
partes por mil (‰) (Morales et al., 2012).
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Tabela 1. Padrões e valores isotópicos em colágeno (Katzenberg, 2008; Morales et al., 2012).
Isótopo

Padrão de medição

Valores**

13

VPDB (Pee DeeBelemiteLimestone): é um

Plantas C3*: -20 a -35‰

C

carbonato de formação cretácea Pee Dee,
da Carolina do Sul.

Plantas C4*: -9 a -14‰
Plantas CAM: valores entre C3 e C4

15

N*

AIR: Se baseia na concentração de N
atmosférico, já que é o elemento mais
importante na troposfera.

Herbívoros: +3‰ que a base de sua dieta
Carnívoros: +3‰ que a base de sua dieta
Fauna marina: 14 ou mais
Humanos: 10 – 14‰
Lactantes humanos: +1 -3‰ da dieta adulta

15

*Os animais herbívoros apresentam δ N aproximadamente 3‰ maiores com respeito ao conteúdo em sua
dieta (apresentando valores menores aqueles com alimentação a base de algumas leguminosas); por sua vez, em
15
15
carnívoros o δ N é 3‰ maior que o conteúdo médio de N em sua dieta.
**Sempre os valores isotópicos estão sujeitos ao contexto ecológico e arqueológico do qual provem, de
modo que esses valores não são rigorosos, nem constante em todas as populações humanas.

A variabilidade do δ15N e, em menor medida, do δ13C, tem sido usada para inferir os
níveis tróficos alcançados por um indivíduo (DeNiro, 1985; Katzenberg, 2008; Katzenberg,
2012; Krueger & Sullivan, 1984; Sillen et al., 1989; Tykot, 2006) (ver Figura 1). O metabolismo
vegetal e os graus tróficos entre herbívoros, onívoros e carnívoros geram gradientes isotópicos
que são variáveis e consistentes com o entorno ecológico do qual provém os indivíduos
(Hedges & Reynard, 2007; Katzenberg, 2008; Morales et al., 2012; Post, 2002; Williams et al.,
2005); todavia, os valores de frações isotópicas do tecido ósseo e dental variam amplamente,
como vemos na Tabela 1. Neste sentido, tanto a nível trófico como isotópico, os onívoros não
necessariamente estão entre os herbívoros e carnívoros, pois o consumo de leite materno faz
com que surja uma variação que pode ser interpretada como um nível trófico superior, já que
se considera o leite como um tecido materno. É importante levar em consideração que as
concentrações de ambos os isótopos também se alteram sob estresse, por escassez de água e
em estados de deficiências nutricionais, já que o ciclo da uréia é afetado por estas
circunstâncias e isso resulta de um comportamento distinto dos gradientes isotópicos de 15N e
18

O (Katzenberg, 2008; Katzenberg, 2012; Kellner & Schoeninger, 2007; Mathews et al., 2002;

Reitsema, 2013; Sillen et al., 1989; Wright & White, 1996).
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A natureza da informação que provém tanto dos ossos como dos dentes é diferente. Os
dentes permanentes não sofrem remodelação e fornecem informação sobre a dieta durante o
período da infância e adolescência, enquanto que o osso contém informação da dieta dos
últimos 10 anos de vida do indivíduo. Dependendo do dente que seja selecionado para a
análise isotópica, este pode proporcionar informação sobre a primeira infância, a infância
tardia ou a adolescência, já que a mineralização dos dentes permanentes inicia-se desde os 6
meses de vida até os 24 anos, e é um tecido que não sofre remodelação depois de ter
completado seu desenvolvimento (White, 2000). Uma revisão de pesquisas bioarqueológicas
empregando isótopos estáveis documentam que o comportamento dos valores isotópicos nas
matrizes orgânica e inorgânica permitem argumentar sobre os aspectos que se enunciam na
Tabela 2 (Eerkens et al., 2011; Katzenberg, 2008; Katzenberg, 2012; Klepinger, 1984; Wright &
Schwarcz, 1998).

13

15

18

Tabela 2. Comportamento dos isótopos estáveis de C, N e O na reconstrução paleodietária
Matriz

Isótopo

Interpretações isotópicas propostas
(Katzenberg, 2008; Katzenberg, 2012; Reitsema, 2013;
Schwarcz & Schoeninger, 1991; Warinner, 2010)

Inorgânica

13

Δ C

- Reflete a dieta total (carboidratos, proteínas e lipídeos), pode
ser extraído de ambas as matrizes e o conteúdo protéico é
inferido a partir da matriz orgânica.
- Consumo de animais consumidores de plantas C3 e/ou C4.

18

Δ O **

Varia com a quantidade de consumo de água e a altura sobre o
nível do mar em que vive o indivíduo.

Orgânica

13

Δ C

- Varia com o consumo predominantemente de plantas C3,
CAM e/ou C4.
- Varia com o consumo de mamíferos, peixes ou aves, e está
15

relacionado com o δ N.

15

Δ N

- Ajuda a identificar o consumo de alimentos de origem
marinha.***
- Varia de acordo com o nível trófico que ocupa o indivíduo na
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cadeia alimentar.
- Tende a diminuir depois da lactação pela alteração na dieta.
- Aumenta se o indivíduo padece e/ou consome organismos
com estresse hídrico por falta de água.
** Tem sido mais explorado em populações vivas e este seria seu potencial em populações antigas (Fuller et
al. 2006).
*** A fauna marinha mostra valores de N que superam os 12‰ e em seres humanos geralmente alcançam
valores de até 18‰, dependendo do tipo de flora e fauna marinha consumida (Katzenberg, 2008; Katzenberg, 2012;
Post, 2002; Schoeninger, 1985).

Para a interpretação de resultados há duas estratégias de análises, uma que se constrói
a partir de modelos de distribuição isotópica baseados em perfis de amostras de fauna e flora
procedentes do mesmo sítio arqueológico do qual provém os restos humanos objetos de
trabalho (Krueger & Sullivan, 1984; Lee-Thorp, 2008; Morales et al., 2012; Post, 2002; White et
al., 2001) e outra que trata de avaliar o comportamento do delta de concentrações, a partir de
modelos experimentais, os quais têm uma tendência de uso em animais com dietas
controladas (o que não é um comportamento natural da fauna). No entanto, estes estudos
tem permitido entender e demonstrar o comportamento do enriquecimento isotópico do
tecido ósseo e seu uso; mas ajustamentos devem ser considerados na informação
arqueológica obtida, para a adequada interpretação dos dados (Froehle et al., 2012; Kellner &
Schoeninger, 2007; Krueger & Sullivan, 1984). Por outro lado, o grau de degradação e
sedimentação de minerais no tecido ósseo (diagênese), é um dos fatores que interfere na
confiabilidade dos resultados isotópicos e dos elementos-traço (Post, 2002), alterando
principalmente a concentração óssea de carbonatos em bioapatita. É por isso que se explora a
relação C/N nas análises isotópicas e usam-se modelos baseados em resultados experimentais,
que propõem corrigir o efeito da diagênese no colágeno e apatita de amostras ósseas ou
dentais antigas, já que têm 1‰ a 2‰ menos de concentração tecidual no indivíduo in vivo
(Morales et al., 2012; Schwarcz & Schoeninger, 1991).
Um exemplo no qual pode-se observar a variabilidade e a importância da integração da
informação contextual pode ser observada na Figura 2. Para este esquema utilizaram-se os
dados do sinal isotópico de alguns indivíduos de bandos caçadores-coletores, nos quais
podemos observar diferentes gradientes de enriquecimento, tanto de 13C como de 15N, pois
um representa as populações costeiras (Cantera Falsa) e outro a população de uma região
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montanhosa (El Riego). Os indivíduos costeiros têm valores de 15N e 13N congruentes com o
aproveitamento de fauna marinha e uso de plantas C3; neste estudo a interpretação
apropriada do sinal isotópico se baseou em três fontes de informação: os estudos de
arqueofauna, a etnografia e a comparação da variação isotópica com outras populações da
mesma região de diferentes períodos de ocupação (Yesner et al., 2003). No caso de Riego, no
Vale de Teohuacán, a interpretação dos dados é feita tendo em conta o contraste entre o
comportamento isotópico do contexto ecológico e de indivíduos correspondentes aos
períodos subsequentes de ocupação do mesmo local, propondo-se que estes grupos
aproveitaram a fauna silvestre de montanha e a flora endêmica desta região (Farnsworth et
al., 1985). Estes exemplos mostram a estreita relação entre os grupos humanos e os
ecossistemas, evidenciando parte da variabilidade no uso de recursos alimentares ao longo do
tempo. Portanto, apesar de ambos os grupos serem considerados caçadores-coletores, suas
economias de subsistência são diferentes e podem ser diferenciadas a partir do sinal isotópico,
sendo o contexto do qual provém os restos ósseos um dos elementos que mais contribui para
a interpretação dos resultados.

Figura 2: Exemplos de variação isotópica de δ Col
caçadores-coletores do continente.

13

C e δ Col

15

N em diferentes populações pré-hispânicas de
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Neste esquema se utilizam alguns valores publicados (Farnsworth et al., 1985; Yesner et
al., 2003). Aqui podemos observar que o comportamento do sinal isotópico é diferente dada a
relação do sinal com o contexto ecológico, pois os dados de “Caleta Falsa" provêm de uma
zona costeira do Cone Sul, enquanto que os de “El Riego” provêm de uma zona montanhosa
localizada no Vale de Tehuacán, no centro do México. Em ambos os casos, se observa um
comportamento diferente tanto do 13C, como do 15N. O enriquecimento do colágeno em "Caleta
Falsa" é atribuído ao uso de recursos marinhos, e o

13

C mostra gradientes altos que não se

relacionam com consumo de plantas C4, já que ecologicamente isto não é possível e o
comportamento isotópico dos restos de arqueofauna os corroboram (Yesner et al., 2003). Por
outro lado, o enriquecimento do colágeno em "El Riego" é considerado como resultado do
consumo de fauna silvestre e consumo de plantas C3 e CAM, endêmicas desta região; pode-se
perceber isto graças ao comportamento do sinal isotópico de populações de períodos seguintes
e o registro de fauna e flora recuperado do contexto (Farnsworth et al., 1985).

Os estudos isotópicos realizados desde a Mesoamérica até a região patagônica têm sido
empregados para tratar de diferentes aspectos culturais, ecológicos e socioeconômicos nos
quais desenvolveram-se os povos do passado que habitaram o continente. Foi observado, por
exemplo, o aproveitamento de recursos por grupos caçadores-coletores, os quais mostram um
sinal de

13

C com valores que indicam o consumo de plantas C3, fauna silvestre e recursos

marinhos (Barberena, 2002; Barberena et al., 2009; Farnsworth et al., 1985; van der Hammen
et al., 1992; Yesner et al., 2003) (ver Figura 2). Também tem se evidenciado as variações da
dieta ao longo do tempo e a introdução do milho nos padrões alimentares, o que tem sido
comprovado principalmente pela mudança na fração isotópica do

13

C de indivíduos de uma

mesma região, mas vinculados a períodos cronológicos diferentes; nesses casos foi observado
um enriquecimento do sinal de

13

C no colágeno, o qual tem sido atribuído ao consumo de

plantas C4 como o milho (Cárdenas, 2002; Castillo & Aceituno, 2006; Gil et al., 2009).
Diferentes estudos na Mesoamérica têm explorado os diversos usos dos dados do milho, visto
que a fração de 13C e 15N, tanto em humanos como na fauna local, evidenciam que o milho foi
usado para a criação de animais domesticados, já que a fauna apresenta um sinal isotópico
que indica o consumo de plantas C4 e os humanos se encontram em um gradiente trófico (15N)
superior a estes (Morales et al., 2012; White et al., 1993). Particularmente, a Mesoamérica e
os Andes Centrais possuem vestígios arqueológicos que têm se prestado para a exploração do
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acesso diferencial aos recursos ligados ao status dos indivíduos dentro da população,
constatando que o comportamento da variação do sinal isotópico entre elite e população
comum são distintos (Ambrose et al., 2003; Katzenberg et al., 1993; Knudson et al., 2007;
Somerville et al., 2013; Ubelaker et al., 1995; White et al., 1993; White et al., 2001). Por
último, utilizando-se de restos ósseos da área Maia, foram abordadas outras problemáticas da
alimentação humana, como as variações durante o processo de lactação e desmame,
observando-se as variações de comportamento entre

15

Ne

18

O durante a infância e a fase

adulta (Williams et al., 2005; Wright & Schwarcz, 1998).

b. ELEMENTOS-TRAÇO
A segunda fonte de informação da dieta a partir da composição química do osso
corresponde aos elementos-traço, que se encontram em concentrações ainda mais pequenas
nos ossos. Eles são explorados desde o final da década de 70 e inicialmente foram usados os
níveis de estrôncio (Sr), bário (Ba), cálcio (Ca) e zinco (Zn), para discutir as suas concentrações
como equivalentes às da dieta (Burton, 2008). Estas análises não são invasivas e as
concentrações dos elementos se obtêm a partir da técnica nuclear de emissão de raios X
(Burton, 2008; Mejía, 2012; Schoeninger, 1989).
Estudos experimentais levaram a propor que as concentrações de Ba, Ca ou Zn,
analisados separadamente, poderiam ser confiáveis para a reconstrução paleodietária sempre
e quando os elementos analisados estivessem incorporados na estrutura da hidroxipatita, e
não formassem parte de nutrientes essenciais que estivessem sujeitos a regulação metabólica
(Burton, 2008; Mejía, 2012). Contudo, estudos sobre a diagênese do osso demonstraram que
as estimativas mais confiáveis para fazer aproximações sobre a dieta, eram as relações Ba/Sr e
Ba/Ca, já que mostravam uma mudança de acordo com a rota de biopurificação do estrôncio e
do cálcio de acordo com a posição trófica do indivíduo e consumo de alimentos de origem
marinha (Burton, 2008; Burton & Price, 2000; Mejía, 2012; Schoeninger, 1985). A
biopurificação é o processo que tende a remover preferencialmente os íons de Ca2+ a medida
que este se transfere na cadeia alimentar desde os consumidores de primeira ordem até os de
maior ordem (Burton, 2008).
Estes estudos têm sido muito utilizados no Vale do México, a região zapoteca e área
Maia, para entender as variações paleodietárias intragrupo, diacronicamente e em relação ao
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status (González, 2011; Mejía, 2012). Ressalta-se que o intervalo de aporte dos elementostraço em relação à reconstrução da dieta aumenta na medida em que: se use para contextos
arqueológicos próximos a ecossistemas marinhos, ou se busque uma aproximação à dieta
consumida nas últimas etapas da vida, já que somente podem se inferir os níveis tróficos em
relação à fauna presente no contexto, e em ossos adultos existe troca de tecido, o que informa
apenas os últimos dez anos de vida. É por isso que sua contribuição tem sido usada para o
entendimento do uso de recursos específicos, mais que para um panorama ecológico onde
estão inseridos outros graus de interação dos indivíduos com o seu entorno.

5. CONSIDERAÇÕES PARA A INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS DE ANÁLISES
BASEADAS NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO OSSO PARA A RECONSTRUÇÃO
PALEODIETÁRIA
Qualquer alteração que afete ou varie o metabolismo do organismo em geral, tem
impacto sobre os valores que se encontram nos tecido analisados. Abaixo estão algumas
considerações pertinentes para a interpretação dos valores de isótopos estáveis e elementostraço:
É preciso conhecer os locais geográficos, já que cada isótopo tem características
químicas distintas que são marcados por diferentes vias de assimilação metabólica, portanto,
cada indivíduo dentro da cadeia alimentar vai refletir diretamente e em maior proporção, a
contribuição isotópica de suas fontes de alimentos manifestando parte dos perfis isotópicos
daquilo que consumiu e dos ambientes a que pertenceu (Katzenberg, 2008; Katzenberg, 2012).
As moléculas de oxigênio (O2), dióxido de carbono (CO2) e água (H2O) têm altas taxas de
reciclagem no metabolismo e elas não são, necessariamente, obtidas por assimilação direta
(respiração, consumo de água), mas sim como produtos intermediários de anabolismo ou
catabolismo de distintas biomoléculas de procedências incertas, portanto, as modificações em
suas perdas e ganhos interferem no perfil isotópico dos tecidos (Brüssow, 2007; Mandigan et
al., 2004; Mathews et al., 2002; Sillen et al., 1989). Devido a isto, é importante pensar em
várias possibilidades na hora de realizar as interpretações que não somente estão relacionadas
com o consumo de água na dieta e à composição isotópica atmosférica em cada área
geográfica.
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É importante ter uma noção geral dos diferentes estados de carência relacionados com
o estresse fisiológico por diminuição na assimilação de nutrientes (por exemplo: água,
proteínas e cálcio), já que alteram os perfis isotópicos, não apenas em humanos, mas também
nas fontes de consumo (Hernández et al., 2008; Katzemberg & Lovell, 1999; Katzenberg, 2012;
Márquez et al., 2002; Reitsema, 2013; Wright & White, 1996).
A influência de eventos como a mudança de dieta em distintas etapas do
desenvolvimento, como a lactação e desmame (Warinner, 2010; Williams et al., 2005; Wright
& Schwarcz, 1999), os processos de elaboração de alimentos e o consumo habitual de alguns
por sua importância sociocultural, também podem relacionar-se com mecanismos específicos
de assimilação de nutrientes e, como consequência afetar os perfis isotópicos, de modo que a
integração de informações da paleodieta deve sempre levar em conta a relação do contexto
espacial e temporal. A exploração etnográfica e etnohistórica dos hábitos alimentares podem
ser de grande importância na reconstrução da paleodieta, já que assim podemos considerar,
por exemplo, o efeito do consumo de cogumelos, que normalmente são patógenos para
outros organismos igualmente comestíveis (como o cogumelo do milho) ou a ingestão
abundante de alimentos fermentados (como bebidas alcoólicas) em sociedades pré-industriais
(com altos conteúdos de micro-organismos como leveduras), que representam uma
importante fonte protéica com certa capacidade de assimilação de compostos nitrogenados
(Madigan et al., 2004, pp 9-15, 942-954, 961-963); e que podem ter um impacto nos perfis
isotópicos de nitrogênio e carbono.

6. ANÁLISES MACROSCÓPICAS DE RESTOS ÓSSEOS E SUA RELAÇÃO COM A
NUTRIÇÃO
As lesões esqueléticas associadas com deficiências nutricionais são frequentemente
usadas em combinação com os estudos isotópicos e, nos casos em que os estudos químicos se
tornam custosos, estas análises podem ser usadas como outra fonte de informação. As
evidências osteológicas da suficiência da dieta em bioarqueologia tem sido usadas para
investigar temas como o impacto da evolução cultural na saúde e as mudanças nos sistemas de
subsistência (Cohen & Armelagos, 1984; Márquez, 2006; Steckel & Rose, 2002), as relações
entre desigualdade social e o acesso a recursos (Del Castillo & Márquez, 2006; Huicochea &
Márquez, 2006; Márquez & González, 2006; Márquez & Hernández, 2006b; Ubelaker et al.,
1995), e as relações entre a dieta e o meio ambiente (Barberena, 2002; Castillo & Aceituno,
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2006; Márquez & Hernández, 2006a; Neves & Wesolowski, 2002; Rodríguez Cuenca, 2006;
Ubelaker & Newson, 2002; White et al., 2001; Whittingtong, 1997).

a. ESTADOS CARENCIAIS E AS ETAPAS DA VIDA
Apenas as deficiências nutricionais que estão envolvidas no desenvolvimento do
esquelético, no crescimento ou na remodelação óssea, deixam marcas no esqueleto. É
importante considerar a presença de doenças associadas, em termos de faixas etárias, e que
causam alterações no esqueleto, assim se integram na interpretação de eventos que se
relacionam com os momentos críticos da história de vida dos indivíduos e se favorece uma
abordagem holística da interpretação do impacto dessas condições sobre a saúde das
populações antigas (Brickley & Ives, 2008; Wood et al., 1992). As lesões esqueléticas podem
ser observadas no estado ativo e inativo. Embora algumas lesões ósseas apareçam em sua
forma ativa apenas na adolescência (cribra orbitalia e hiperostose porótica), em sua forma
inativa podem ser encontradas em adultos. Portanto, o estado nutricional infantil pode ser
também avaliada nos adultos, com base na presença de algumas lesões inativos.

i. DEPENDÊNCIA MATERNA: A VIDA PRÉ-NATAL E INFÂNCIA
A vida pré-natal e o período em que os bebês são alimentados exclusivamente por
leite materno são etapas em que o indivíduo é completamente dependente do corpo materno
para suas necessidades nutricionais, crescimento e desenvolvimento. A restrição calórica
severa, as deficiências proteicas, e as deficiências de ferro, folato, ácidos graxos essenciais,
vitamina B12, vitamina C e vitamina D na mãe, podem interromper a formação do esqueleto
fetal, retardar o crescimento, ou provocar patologias no neonato (Hirsch et al., 1976;
Moncrieff & Fadahunsi, 1974; Muthayya, 2009). O escorbuto e raquitismo são raros em
neonatos e apenas um número mínimo de casos foram relatados (Moncrieff & Fadahunsi,
1974; Hirsch et al., 1976). Dada a importância do ambiente fetal para a saúde ao longo da vida,
a desnutrição durante esse período pode ter consequências devastadoras (Barker, 2004; 2006;
Grantham-McGregor, 1998), resultando em malformações esqueléticas, baixo peso ao nascer
e prematuridade, estados que estão associados com a alta mortalidade neonatal e infantil e
que também afetam a saúde a curto, médio e longo prazo (Muthayya, 2009).
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Além do retardo no crescimento, uma das condições nutricionais mais comuns
observadas em esqueletos antigos são os defeitos no tubo neural, incluindo espinha bífida e
anencefalia, patologias associadas à deficiência materna de folato, especialmente durante as
etapas iniciais da gravidez, já que a formação do tubo neural se dá no período embrionário
(Blom et al., 2006; Coop et al., 2013; López-Camelo et al., 2005). Em paleopatologia, o caso
mais frequente relatado envolve a ausência de fechamento de vértebras lombares e sacral,
normalmente observadas em esqueletos juvenis e adultos (Ver Fotografia 1a e Tabela 3)
(Ortner, 2003).
O período de desmame se refere à eliminação da ingesta exclusiva de leite materno e a
introdução de outros alimentos gradualmente na dieta. A idade na qual ocorre o desmame
varia enormemente entre as diferentes culturas, mas em populações tradicionais os bebês
continuam sento amamentados até idades de aproximadamente 2 a 3 anos (Sellen, 2001;
Sellen & Smay, 2001). Em algumas culturas, as crianças são desmamadas com dietas especiais,
que podem incluir alimentos que requerem mínima mastigação, como papinhas, atoles, purês
ou alimentos macerados (Konner, 1999; Sellen, 2001; Sellen & Smay, 2001). Se estas dietas são
monótonas e carecem de frutas frescas e vegetais, as deficiências nutricionais podem ocorrer,
não necessariamente pela dificuldade no acesso aos alimentos nutritivos, mas pela preferência
cultural de uma dieta particular neste período da vida (Hernández & Márquez, 2010). Do ponto
de vista da paleodieta, como foi explicado na seção anterior, o desmame é mais estudado
através da análise isotópica; no entanto, a paleopatologia pode fornecer informação adicional
com relação à suficiência da dieta durante o desmame.
A introdução da água e alimentos na dieta, nas sociedades pré-industriais, possui um
alto risco de contaminação bacteriana e parasitária, o que pode incrementar a probabilidade
de infecções gastrointestinais e doenças transmitidas por alimentos. Estas infecções podem
inibir a absorção de nutrientes no trato gastrointestinal, provocando também estados
patológicos relacionados com deficiências nutricionais, tais como processos anêmicos (Walker
et al., 2009).

ii. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Quando deficiências calóricas, protéicas ou de outros nutrientes ocorrem durante esta
etapa da vida, tais deficiências podem afetar o processo de maturação esquelética, resultando
em um retardado do processo de crescimento, que frequentemente afeta a estatura adulta
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(Allen, 1994; Bogin et al., 2007). Em alguns casos, o retardado de crescimento pode ser uma
situação temporal. Se um indivíduo experimenta desaceleração do crescimento devido a um
curto período de desnutrição ou doença, o indivíduo pode experimentar uma aceleração
repentina no crescimento logo que o evento tenha sido resolvido, e este crescimento pode
acelerar temporalmente até que o indivíduo volte para a mesma taxa de crescimento antes da
crise (Allen, 1994; Bogin et al., 2007). Em paleopatologia, o estudo do crescimento e da
estatura é realizado através da estimativa da curva de crescimento da infância e a estimativa
da altura média do adulto a nível de população, usando a medição de ossos longos (Ubelaker,
1989).
As marcas mais comumente observadas no esqueletos são aquelas relacionas com
anemia megaloblástica, escorbuto e raquitismo. A anemia megaloblástica é causada por
deficiências em folatos ou vitamina B12, as quais são encontradas em produtos de origem
animal. Por isso, a anemia megaloblástica pode estar relacionada frequentemente com dietas
baseadas predominantemente em plantas (Walker et al., 2009). Em resposta a alguns tipos de
anemia, o corpo tenta produzir mais células sanguíneas na medula óssea, as quais se
expandem, resultando no reordenamento das espículas do osso trabecular (o díploe). A
expansão medular, combinada com o afinamento da camada externa do osso, pode produzir
uma aparência porosa e elevada nos ossos frontal, parietal e occipital do crânio, e na parte
superior das órbitas (Ver Fotografias 1b e 1c, e Tabela 3, bem como o capítulo de Suby et al.,
neste mesmo volume). A porosidade na parte superior das órbitas são conhecidas como cribra
orbitalia e a porosidade encontradas nos ossos frontal, parietal e occipital, são comumente
conhecidas como hiperostose porótica (ver Figuras 1b e 1c) (El-Najjar et al., 1975; Mensforth
et al., 1978; Stuart-Macadam, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992; Palkovich, 1987; Holland &
O’Brien, 1997; Walker et al., 2009). Estudos clínicos têm evidenciado que podem-se observar
alterações nas dimensões e aparência dos ossos maxilar, nasal, mandíbula e temporais, e nos
ossos grandes do pós-crânio, como resultado do padecimento de condições hematológicas,
tais como a anemia (McKenzye, 2002; Beutler et al., 2005), no entanto, não foi comprovado
estas alterações no osso seco.

306

Figura 3a, b, c, d, e. Imagens de marcas osteológicas de lesões relacionas com estados carenciais (Fotografias
tomadas da série esquelética de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Laboratório de Pós-Graduação em
Antropologia Física – Escola Nacional de Antropologia e História). Figura (a) defeitos de fechamento do tubo neural,
figura (b) cribra orbitalia, figura (c) hiperostose porótica, figura (d) lesões endocranianas associadas ao escorbuto,
figura (e) lesões do maxilar associadas ao escorbuto.

O escorbuto, causado por deficiência de vitamina C, afeta a síntese de colágeno. A
deficiência de vitamina C pode estar associada com dificuldades no acesso a alimentos que a
contenham, ainda que práticas culturais associadas com armazenamento, conservação e
preparação dos mesmos também podem reduzir a disponibilidade de vitamina C (Brickley &
Ives, 2008). A manifestação esquelética primária dos defeitos do colágeno estão relacionadas
com hemorragias frequentes causadas pela fragilidade nas paredes vasculares e o novo osso
danificado resulta da incapacidade do corpo para produzir osteóides, o componente orgânico
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do osso (Brickley & Ives, 2008). Como a formação do osso é inibida enquanto a produção de
colágeno é defeituosa, as manifestações esqueléticas somente começam a ser aparentes com
a reintrodução da vitamina C na dieta, ainda que em quantidades mínimas (Brickley M & Ives
R, 2006 e 2008). Quando a hemorragia ocorre abaixo do periósteo (a membrana que cobre o
osso), pode estimular a produção de osso fibroso, ou uma porosidade anormal, mais marcada
nas zonas onde as contrações musculoesqueléticas podem gerar danos adicionais nos vasos
sanguíneos limítrofes (Brickley & Ives, 2008; Brown & Ortner, 2011; Mahoney-Swales &
Nystrom, 2009; Ortner, 2003; Ortner & Ericksen, 1997) (Ver Figura 3d e 2e, Tabela 3, e capítulo
de Suby et al., neste mesmo volume).
O raquitismo, que é o resultado da deficiência de vitamina D, muitas vezes ocorre
devido à falta de exposição à luz solar, mas pode dar-se também por deficiências nutricionais
em alguns casos. O corpo humano é capaz de sintetizar vitamina D com a exposição da pele à
luz solar, mas algumas práticas culturais, como o uso de roupas que cobrem a maior parte do
corpo, podem interferir neste processo (Brickley & Ives, 2008). Além disso, a pouca ingestão
ou mal absorção de outros nutrientes, como o cálcio e proteínas, podem inibir a produção de
vitamina D (Brickley & Ives, 2008; Pettifor, 2008). A vitamina D está envolvida no processo de
mineralização do osteóide do osso. Durante o crescimento infantil, a não mineralização do
osteóide causa uma severa debilitação dos ossos, que os deixa mais suscetíveis a fraturas e
deformações (Ver Tabela 3 e Capítulo de Suby et al., neste volume) (Brickley & Ives, 2008;
Ortner, 2003).

iii. ADULTOS
Uma vez que o processo de crescimento e desenvolvimento tenha se completado, as
deficiências acima não se manifestam nos esqueletos adultos, ou, se ocorrer, se manifestam
de maneira distinta. Como foi mencionado, as marcas esqueléticas ativas associadas com a
anemia megaloblástica não são observadas tipicamente em crânios adultos (embora os
adultos possam estar afetados por esse tipo de anemia) (Walker et al., 2009). Apesar da
literatura clínica mencionar que a medula óssea vermelha está presente nos crânios adultos
(McKenzye, 2002; Beutler et al., 2005), as lesões ativas de hiperostose porótica e cribra
orbitalia são encontradas apenas em esqueletos infantis. Como um marco da associação
destes marcadores com a anemia megaloblástica, propõe-se que isto acontece por causa da
conversão da medula óssea vermelha à amarela no crânio adulto, e também porque o corpo,
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nesta etapa da vida, não mostra a mesma resposta frente a anemia que na infância (Walker et
al., 2009).
O escorbuto se manifesta nos esqueletos adultos, embora de uma forma mais discreta
que nos adolescentes. Em adultos, a deficiência de vitamina C primeiramente provoca doenças
periodontais, perda dos dentes e formação de hematomas no periósteo pela fragilidade capilar
(Brickley & Ives, 2008; Buckley et al., 2014; Ortner, 2003; Van der Merwe et al., 2010).
A deficiência de vitamina D em adultos, conhecida como osteomalacia, afeta o processo
de remodelação óssea. Como este é geralmente um processo prolongado, as deficiências têm
que ser persistentes para resultar na deformação óssea. Assim como acontece no raquitismo, o
osteóide é depositado no osso adulto durante a remodelação óssea e, desta forma, o tecido
permanece desossificado, resultando na perda da densidade e posterior deformação (Ver
Tabela 3) (Brickley & Ives, 2008; Ortner, 2003).
A terceira idade merece atenção especial. Com a idade, outros fatores além da
disponibilidade de alimentos podem desenvolver um papel importante no estado nutricional
do indivíduo. A perda significativa dos dentes faz com que a mastigação seja mais difícil, e
outras condições também podem interferir na digestão e absorção de nutrientes. Assim, os
anciãos podem experimentar deficiências nutricionais, incluindo quando os alimentos
adequados estão a sua disposição.
A osteoporose é outra condição particular da terceira idade, que consiste na redução da
densidade óssea por alterações no processo de remodelação (Brickley & Ives, 2008; Ortner,
2003). Tipicamente se deve a uma combinação de fatores que incluem as alterações
hormonais, embora as deficiências de cálcio e vitamina D, proteínas e outros nutrientes
também possam contribuir (Brickley & Ives, 2008). As mulheres em idade pós-menopausa
estão particularmente em risco, devido à diminuição de estrógeno, que inibe a perda óssea
(Brickley & Ives, 2008; Ortner, 2003). As manifestações esqueléticas da osteoporose incluem
redução e afinamento das espículas do osso trabecular, assim como o afinamento do osso
cortical (Ver Tabela 3) (Brickley & Ives 2008; Ortner, 2003).
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Tabela 3. Marcas ósseas das deficiências nutricionais:
Condição nutricional

Deficiência

Etapa da vida afetada

Manifestações ósseas

pela forma ativa
Desnutrição

Calorias e/ou proteínas
a

protéica/calórica
Anemia

Redução da estatura

adolescência
Ácido fólico e/ou B12

megaloblástica

Pré-natal, infância e

Infância e adolescência

b

Crirba orbitalia com expansão do
díploe da parte superior da órbita.
Hiperostose porótica: lesões com
expansão do díploe nos ossos
frontal, parietal e occipital.

Escorbuto

c

Vitamina C

Pré-natal, infância,

Subadultos: proliferações porosas

adolescência e vida

anormais nos esfenóides, na parte

adulta

superior das órbitas, osso temporal,
maxilar, mandíbula, calotas
cranianas, endocrânio, junção
costocondral, a escápula e ossos
longos.
Adultos: Doença periodontal, perda
dental e hematomas
subperiósteais.

Raquitismo

d

Vitamina D, cálcio e

Pré-natal, infância e

Lesões cranianas porosas,

proteínas

adolescência

deformação de ossos longos,
alargamento das costelas na união
osteocondral.

e

Osteomalacia

Vitamina D, também

Adulta

Cálcio e proteínas
Osteoporose

f

Alterações hormonais,
embora deficiências de
+2

Redução da massa óssea e
deformação em casos severos.

Adulta

Redução e afinamento do osso
trabecular, redução do osso cortical

Ca , vitamina D,

e fraturas (costelas, vértebras

proteínas ou outros

lombares, fêmur, úmero, e fraturas

nutrientes possam

de colles).

contribuir
a.(Allen, 1994; Bogin et al., 2007); b.(El-Najjar et al., 1975; Holland & O'Brien, 1997; Mensforth et al., 1978;
Palkovich, 1987; Stuart-Macadam, 1985; Stuart-Macadam, 1987; Stuart-Macadam, 1989; Stuart-Macadam, 1991;
Walker et al., 2009); c.(Brickley & Ives, 2008; Brown & Ortner, 2011; Buckley et al., 2014; Mahoney-Swales &
Nystrom, 2009; Ortner, 2003; Ortner & Ericksen, 1997; Van der Merwe et al., 2010; Walker et al., 2009); d.(Brickley
& Ives, 2008; Ortner, 2003; Pettifor, 2008); e.(Brickley & Ives, 2008; Ortner, 2003); f.(Brickley & Ives, 2008; Ortner,
2003).

310

7. OS DENTES NA RECONSTRUÇÃO PALEODIETÁRIA
Há alterações no desenvolvimento dental que são o resultado de períodos críticos
durante a infância do indivíduo, e que não necessariamente estão ligados a problemas
nutricionais ((Goodman, 1991; Goodman et al., 1984) e ver o capítulo de Suby et al., neste
volume). Esta seção dará atenção na informação que os dentes aportam para a reconstrução
paleodietária, a partir de duas vertentes, uma que se relaciona com a composição da dieta e a
outra se relaciona com o modo de consumo de alimentos (processamento e cocção) (Lalueza
et al., 1996; Scott & Turner II, 1988).
Existem vários estudos ao longo do continente em populações antigas da Mesoamérica,
Norte da América do Sul, costa Peruana e nos Andes centrais, entre outras regiões (Márquez et
al., 2002; Neves & Wesolowski, 2002; Pezo & Eggers, 2010; Rodríguez Cuenca, 2006; Storey,
2009; Ubelaker & Newson, 2002), que tem demonstrado que a alteração no modo de
subsistência influenciaram a prevalência de patologias orais, podendo observar uma tendência
de aumento de cáries e abscessos dentais entre as populações agrícolas, em comparação com
os grupos caçadores-coletores. Uma possível explicação para esta variação é que a prática da
agricultura gerou uma mudança na proporção de carboidratos consumidos na dieta e, assim, o
aumento da taxa de cáries (Hillson, 1979; Hillson, 2005; Larsen, 1995; Larsen, 2002; Scott &
Turner II, 1988).
Em contrapartida, patologias como doenças periodontais e a perda de dentes ante
mortem, tiveram um comportamento mais variável e heterogêneo em relação a sua
freqüência, de acordo com os modos de subsistência (Larsen, 1995; Larsen, 2002), pois a
formação do cálculo dental está relacionada com o consumo predominantemente de proteínas
(Hillson, 1979) e, nesse sentido, pode ter maior diversidade de comportamento em relação ao
consumo protéico por parte das populações antigas, dada a variabilidade geográfica e
ecológica das regiões habitadas. Além disso, outras condições, como o desgaste dental e as
modificações culturais, também podem interferir na inflamação das gengivas, no
desenvolvimento do cálculo e na doença periodontal, bem como na posterior perda dos
dentes (Hillson, 1979; Hillson, 2005). O desgaste dental funciona como um elemento que
também evidencia práticas culinárias relacionas ao desenvolvimento de tecnologias para o
processamento e cozimento dos alimentos (Monlar et al., 1972), sobretudo quando se
relaciona com o grau de atrito e o grau de desgaste individual, assim como estimativas de
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idade e sexo. No entanto, isto pode também ser devido à utilização de dentes em atividades
específicas (fiação, maceração, entre outros), que podem exacerbar os padrões de desgaste e
interferir nos graus de desgaste observados (Scott & Turner II, 1998).
Uma fonte importante de informação sobre a composição da dieta se aloja no cálculo
dental; o estudo microscópico da sua composição tem comprovado o consumo de alguns
alimentos de origem vegetal por meio da identificação de amidos e fitólitos (Hardy et al.,
2009), e também tem evidenciado o consumo de alguns insetos cujos exoesqueletos ficaram
incrustados nessas calcificações (Keene, 1985; Lalueza et al., 1996; Wing & Brown, 1979).
Nesta metodologia destaca-se a possibilidade de identificar o uso de alguns recursos
alimentares, por isso esta técnica não é usada para obter uma ideia geral da dieta, mas é de
grande utilidade para explorar o uso de recursos alimentares específicos.
Recentemente, tem-se feito explorações mais exaustivas das patologias orais, tais como
profundidade, localização e distribuição das cáries (Pezo & Eggers, 2010) e foi incorporado o
uso de técnicas complementares como a microscopia eletrônica nos estudos de desgaste
dental (Organ et al., 2005). Portanto, está ampliando o acervo de informação extraída tanto
das cárie como do cálculo dental, sendo estes tópicos de pesquisa muito promissores para
estudos futuros.

8. PRECAUÇÕES NA INTERPRETAÇÃO MACROSCÓPICA DE RESTOS ÓSSEOS
A especificidade dos achados macroscópicos encontrados em restos ósseos está sujeita
à conservação dos esqueletos e à capacidade de identificar, integrar e relacionar a presença
de alterações ósseas. Esta interpretação é limitada em termos da especificidade das lesões, já
que, quando consideradas de maneira isolada, não podem ser compreendidas para a
reconstrução paleodietária. Sendo assim, é vital a associação e integração dos achados
(Brickley & Ives, 2008; Ortner, 2003), a fim de realizar uma análise sempre contemplando os
vieses a que estão sujeitas as séries esqueléticas (Wood et al., 1992), e quem são
representados por elas (pois quando analisadas amostras muito pequenas de populações
devemos levar em conta que nem sempre estamos analisando as pessoas comuns da
população) (DeWitte & Wood, 2008). Desta forma, é importante considerar a variedade de
possibilidades que está sujeita a fragilidade dos indivíduos analisados (DeWitte & Wood, 2008;
Wood et al., 1992). Estas análises estão orientadas a um reconhecimento da suficiência da
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dieta, assumida por grupos humanos do passado, e estão demarcadas pela organização social,
política, econômica e a interação desses fatores com o seu entorno.
Enquanto a presença das patologias esqueléticas associadas com as deficiências
nutricionais indiquem que um indivíduo ou uma população tiveram uma dieta adequada, estas
lesões devem ser interpretadas com extrema cautela (Wood et al., 1992), especificadamente
se as comparações entre grupos ou populações estão sendo feitas. As lesões esqueléticas
levam tempo para formar-se. Consequentemente, os indivíduos enfermos podem morrer
antes mesmo de desenvolver essas lesões. A fim de comparar populações, os pesquisadores
devem se perguntar se as baixas frequências das marcas patológicas representam uma
população saudável, ou se os indivíduos morreram antes que as lesões pudessem ser geradas,
como sugerido pelo paradoxo osteológico (Wood et al., 1992).
No caso das análises dentárias, é essencial restringir a interpretação ao alcance dos
achados com relação aos aportes fornecidos pela reconstrução paleodietária. Os
microelementos encontrados no cálculo se relacionam mais com as preferências alimentares
que com a dieta global. No caso das cáries, a doença periodontal, a perda de dentes ante
mortem e os padrões de desgaste, fornecem uma noção sobre as proporções de alguns
componentes habituais na dieta e de práticas culturais que estão sujeitas a questões que não
se relacionam diretamente com a alimentação, como ocorre com o desgaste e sua relação com
ofícios e atividades que simplesmente deterioram os dentes; portanto é crucial nas análises, a
vinculação de elementos do contexto arqueológico do local e da região.

9. TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DA PESQUISA PALEODIETÁRIA NA AMÉRICA
LATINA
As novas tendências na investigação bioarqueológica apontam para a aproximação e
elaboração de aspectos relacionados com a identidade e maneira de agir dos povos antigos
(Sofaer, 2006) e, nessa reconstrução do indivíduo social, o uso da informação proveniente de
análises especiais, como a química dos ossos, estudos moleculares, entre outros, é o que tem
contribuído para o conhecimento das sociedades antigas sob uma perspectiva de integração
de informações, que convida à redução nas escalas das análises e gera uma propensão para
abordagens sobre temas como a alimentação, a violência, divisão social do trabalho, condições
de gênero, etnia e/ou expansão política, entre outros (Knudson & Stojanowski, 2009; Knudson
& Stojanowsky, 2008; Sofaer, 2006).
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Os estudos paleodietários proporcionam uma gama de possibilidades interpretativas
que requerem o conhecimento da localização espacial dos indivíduos, suas práticas funerárias,
sua organização econômica, seu entorno ecológico, além do entendimento de sua estrutura
social e demográfica, para assim poder orientar apropriadamente a interpretação dos
resultados, já que a variabilidade observada nos perfis isotópicos e de elementos-traço, está
influenciada por muitos fatores que merecem o reconhecimento para uma adequada
interpretação.
Com relação às técnicas, tem sido reforçado a exploração química com a busca
específica de aminoácidos essenciais da dieta e a fisiologia envolvida no sinal isotópico (Fogel
& Tuross, 2003; Reitsema, 2013). Também, tem se observado um desenvolvimento de técnicas
para o estudo de patologias dentais e de restos ósseos (Organ et al., 2005; Pezo & Eggers,
2010); tudo isso contribui para um respaldo mais conciso das inferências que podem ser feitas
com o objetivo de reconhecer parte do comportamento de populações passadas.
Os desafios para os pesquisadores da América Latina não só vão aumentar a
contundência das contribuições a partir das análises tanto químicas como macroscópicas do
material ósseo, mas também incentivarão a interação com outras áreas do conhecimento.
Desta forma, é necessário fomentar nossa capacidade para documentar e abordar
metodologicamente as variações individuais na fragilidade e na mortalidade seletiva
relacionada com a presença de estados nutricionais carencias, para assim compreender
melhor as determinantes de mortalidade de populações antigas (Bullock, 2010; DeWitte, 2010;
DeWitte & Bekvalac, 2010; DeWitte & Wood, 2008; Ferrell, 2002; Usher, 2000; Wood et al.,
1992).
Por fim, outro desafio é conseguir projetar a relevância de nossos aportes e o uso das
ferramentas metodológicas expostas aqui, para assim contrariar as restrições financeiras a que
estão imersos os projetos de pesquisa, já que os estudos bioarqueológicos são, muitas vezes,
vistos como "distante" das questões estratégicas das políticas de ciência e tecnologia em cada
país.
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1. INTRODUÇÃO
A paleopatologia investiga a evolução das doenças no passado e as formas nas quais as
sociedades humanas se adaptam a elas e a seu meio ambiente (Zucherman et al., 2012).
Considerando a perspectiva evolutiva, as pesquisas paleopatológicas na atualidade tentam
oferecer aportes sobre a influência de fatores biológicos, socioeconômicos e culturais (por
exemplo, dieta, conflitos sociais, demografia, etc) sobre a saúde das sociedades humanas em
escalas individuais e populacionais. Este capítulo apresenta o caminho percorrido por esta
disciplina até alcançar o nível de desenvolvimento atual, analisando seus conceitos teóricos e
metodológicos mais importantes. Ao mesmo tempo, serão discutidos os aspectos que são
objetos de maior debate na atualidade e os avanços com maior destaque alcançados durante
as últimas décadas. Finalmente, é analisada a situação atual do desenvolvimento da
paleopatologia na América Latina e os próximos desafios que esta ciência deverá enfrentar.
A maior parte da informação paleopatológica provém da análise de fontes primárias,
principalmente restos humanos esqueletizados, mumificados e/ou calcificados, seja a partir de
sua inspeção direta ou por meio de estudos radiológicos, histológicos e moleculares.
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Entretanto, distintas evidências secundárias, como a informação obtida a partir de microorganismos associados aos restos humanos ou das fontes iconográficas, históricas e
etnográficas, podem prover dados relevantes a partir de uma perspectiva paleopatológica.
Este capítulo dará uma ênfase especial às conquistas obtidas a partir do estudo de restos
esqueléticos, visto que, comparativamente, são as evidências mais abundantes dentre as
disponíveis (Ortner, 2003). Desta forma, serão desenvolvidas as principais linhas de evidência
que geralmente se estudam nas séries esqueléticas: indicadores de estresse sistêmico,
patologias dento-alveolares, processos infecciosos e traumáticos, doenças degenerativas
articulares e alterações entésicas (ver descrições detalhadas mais abaixo).

2. HISTÓRIA GERAL DA PALEOPATOLOGIA
A paleopatologia, como muitas outras disciplinas científicas, passou por importantes
transformações. Em geral, as avaliações históricas (Waldron, 1994; Aufderheide & RodríguezMartín, 1998; Cook & Powell, 2006; Buikstra & Roberts, 2012; Grauer, 2012; Zuckerman et al.,
2012) concordam que os primeiros registros reconhecidos de estudos de doenças em restos
arqueológicos e paleontológicos, tanto em humanos como animais, datam ao menos do século
XVI. As análises iniciais buscavam simplesmente diagnosticar achados patológicos ao nível
individual, satisfazendo a curiosidade pessoal de alguns médicos e anatomistas,
principalmente da Europa, e procurando fornecer dados sobre a origem e a antiguidade de
algumas doenças. Esta tendência, caracterizada por relatos isolados e descritivos, se manteve
invariável até meados do século XIX. Ao fim deste século floresceu um número cada vez maior
de informes de casos patológicos em restos humanos, sobretudo na Europa e Estados Unidos,
sendo Moodie, Virchow, Ruffer, Hrdlicka e Wood-Jones alguns dos pioneiros mais
reconhecidos (Cook & Powell, 2006; Buikstra & Roberts, 2012). De acordo com Waldron
(1994), o crescimento na quantidade de trabalhos sobre paleopatologia foi o resultado do
descobrimento de abundantes restos humanos provenientes de populações nativas na
América do Norte, de fósseis de hominídeos na Europa e da escavação sistemática de
cemitérios na região da Núbia (situadas em território dos atuais Egito e Sudão). As análises
durante esse período continuaram sendo descritivas e, em geral, não consideravam os dados
arqueológicos contextuais nem a influência cultural sobre as doenças, provavelmente devido à
formação médica da maioria dos investigadores (Mays, 1997; Cook & Powell, 2006). Ao mesmo
tempo, os desenvolvimentos em epidemiologia e demografia, junto com os avanços
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tecnológicos no campo da radiologia e da histologia, começaram a ser utilizados como
ferramentas para obter informação adicional e, com isso, tornar mais precisos os diagnósticos
paleopatológicos (Chhem & Brothwell, 2008; Zuckerman et al., 2012; Assis, 2013).
Talvez o primeiro grande passo dado em direção a paleopatologia moderna sejam as
investigações realizadas por Hooton (1930) em restos humanos de grupos nativos americanos
procedentes de Pecos Pueblo (Novo México, Estados Unidos). Hooton tratou os dados obtidos
de maneira estatística, apresentando informação sobre a prevalência de distintos tipos de
lesões patológicas e interpretando os dados não somente considerando evidências biológicas,
mas também culturais. Esta análise implicou em um avanço teórico e metodológico substancial
para interpretações populacionais, introduzindo uma padronização gradual de métodos e
conceitos que levou posteriormente à caracterização da paleopatologia como disciplina
científica moderna (Aufderheide & Rodríguez-Martín 1998).
Entretanto, segundo alguns autores (por exemplo, Buikstra & Cook, 1980), os progressos
produzidos no âmbito da paleopatologia foram escassos até meados do século XX. Em
contraste, o desenvolvimento nas áreas da arqueologia, antropologia biológica e biologia
evolutiva

realizado

durante

esse

período

foram

abundantes,

abandonando-se

progressivamente as concepções raciais, substituídas por perspectivas ecológicas e evolutivas
em escalas populacionais. Estas mudanças conceituais foram a base dos fundamentos teóricos
adotados posteriormente pela paleopatologia, a qual iniciou um processo de abandono das
perspectivas integralmente clínicas e tipológicas, com interesse em estudos de caso muito
pontuais, passando a abordar o estudo das doenças considerando seus contextos sociais,
culturais e evolutivos (Buikstra & Cook, 1980; Zuckerman et al., 2012).
Durante a segunda metade do século XX, a paleopatologia modificou substancialmente
seus conceitos teóricos e metodológicos. Em especial, os estudos desenvolvidos a partir da
década de 1960 marcaram o que foi considerado por alguns autores como o renascimento da
disciplina, transformando-se em uma especialidade independente (Buikstra & Cook, 1980;
Zuckerman et al., 2012). Para isto foram fundamentais os avanços nas análises dos indicadores
de estresse em conjuntos esqueléticos, focalizados, no início, na interpretação das mudanças
na saúde associadas à adoção da agricultura e à colonização da América (Cohen, 1984, 1994,
1997; Cohen & Armelagos, 1984; Verano & Ubelaker, 1992). Mesmo assim, Buikstra (1977)
propôs o desenvolvimento de um programa pioneiro de bioarqueologia que marcou um novo
caminho na interpretação das análises paleopatológicas a partir de uma perspectiva
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biocultural e populacional, integrando os resultados obtidos com a informação vinculada à
organização social e funerária, os padrões de atividades, divisão do trabalho, os dados
derivados dos estudos paleodemográficos, os movimentos populacionais e as relações
biológicas (Cohen & Armelagos, 1984; Larsen, 1987; Buikstra et al., 1990; Bush & Zvelevil,
1991; Boyd, 1996; Agarwal & Glencross, 2011; Pinhasi & Stock, 2011; Martin et al., 2013;
Knüsell & Smith, 2014). Foi também durante as décadas de 1970 e 1980 que os espaços
formais de discussão foram criados, assim como as associações nacionais e internacionais de
antropologia biológica e paleopatologia em diversos países, as quais possibilitaram um
intercâmbio de conhecimentos mais fluido e a geração de profundos debates entre
especialistas de distintas áreas afins. Em conjunto, estas mudanças levaram a modificação dos
objetivos originais da disciplina chegando a um nível maior de complexidade, buscando
compreender o desenvolvimento e as características da evolução das doenças e como a saúde
é modificada pela dinâmica interna das sociedades humanas.

3. AVANÇOS TEÓRICOS
Os avanços alcançados pela paleopatologia foram abundantes e evidentes, em particular
a partir da introdução das noções de estresse e as interpretações bioculturais (Goodman et al.,
1988; Temple & Goodman, 2014). Os conceitos teórico-metodológicos gerais sobre os quais se
apoia a disciplina são relativamente sólidos, ainda que uma série de aspectos centrais foram
ou são atualmente centro de críticas e reavaliações dinâmicas. Entre eles, as possibilidades e
dificuldades no diagnóstico diferencial de patologias em restos arqueológicos, ou seja, o
processo racional pelo qual se procura identificar uma determinada doença a partir de suas
manifestações osteológicas tem sido ponto de forte debate (Ortner, 2012). Em decorrência das
respostas biológicas dos tecidos ósseos e dentais serem limitadas frente à ampla quantidade
de estressores que os afetam, na maioria dos casos as lesões identificadas não podem ser
diretamente associadas a uma causa específica, motivo pelo qual os diagnósticos apresentam
uma alta porcentagem de incerteza (Miller et al., 1996). As orientações atuais têm deixado de
lado as velhas intenções de obter diagnósticos específicos e definitivos a partir da análise dos
restos humanos. Pelo contrário, se sugere que o procedimento mais adequado inclui a
realização de descrições detalhadas usando teminologias precisas das lesões observadas,
baseadas em hipóteses rigorosas a partir dos conhecimentos prévios, para então propor um ou
mais grupos etiológicos possíveis (Buikstra & Cook, 1980; Miller et al., 1996; Ortner, 2012).
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Ainda assim, em numerosos casos a determinação da etiologia das lesões não é simples em
decorrência da compreensão incompleta da dinâmica de muitas patologias e pela mesma
natureza arbitrária e não biológica dos sistemas classificatórios (Ortner, 2012). A incorporação
da informação clínica atual é fundamental para o processo de diagnóstico diferencial.
Entretanto, a integração dos dados médicos, biológicos e arqueológicos nas investigações
paleopatológicas continua sendo incompleta. Este aspecto constitui um problema complexo de
se resolver, especialmente com relação às dificuldades de interação entre disciplinas que
estudam as doenças na atualidade e no passado (Roberts, 2009; Mays, 2012). Por último, o
desenvolvimento de métodos digitais e de informática (por exemplo, fotografia digital,
internet e arquivos em formato PDF – portable document format) para a documentação,
transferência da informação, publicação e acesso a extensas bases de dados, permitiu uma
maior disponibilidade de conhecimento no campo disciplinar, com maiores detalhes e,
eventualmente, um maior rigor na informação publicada.
As abordagens recentes se orientam não somente para a identificação de patologias dos
casos individuais, os quais continuam tendo valor como base para o desenvolvimento de metaanálises mais gerais (Mays, 2012), mas também para o estudo de conjuntos de esqueletos.
Estes últimos permitem interpretar a variabilidade do impacto dos agentes patológicos em
escalas populacionais, suas mudanças através do tempo e sua associação com outros padrões
de conduta. As contribuições produzidas pela paleodemografia e pela paleoepidemiologia
impusionaram alguns dos debates mais importantes na paleopatologia, os quais contribuíram
para melhorar a articulação da informação sobre a saúde e a doença com os padrões da
dinâmica populacional. Entre as principais discussões levantadas em torno da paleodemografia
se destacam as propostas introduzidas por Bocquet-Appel & Masset (1982), os quais
salientaram a impossibilidade de alcançar interpretações paleodemográficas confiáveis.
Determinados questionamentos se baseiam em problemas associados à própria natureza das
amostras arqueológicas, enquanto outros são os resultados de dificuldades metodológicas que
requerem maior atenção. Entre estas últimas se destacam a determinação sexual de indivíduos
subadultos e a variabilidade na estimativa da idade da morte de indivíduos adultos. Sobre
ambos os aspectos foram propostos ajustes nas metodologias existentes, assim como foram
desenvolvidos novos métodos (por exemplo, Schmitt et al., 2006; Black & Ferguson, 2011). A
formação e estudo de coleções de esqueletos identificados, algumas recentes e outras desde
início do século XX (Isçan & Miller-Shaivitz, 1986; Tobias, 1991; Cunha, 1995; Cox, 1996; Usher,
2002; Hunt & Albanese, 2005; Cardoso, 2006; Komar & Grivas, 2008; Dayal et al., 2009; Bosio
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et al., 2012; Salceda et al., 2012), apresentam grande valor para estes progressos. Portanto,
embora estes estudos nos obrigaram a reconhecer as dificuldades que enfrentam as análises
paleodemográficas, por outro lado também permitiram ressaltar suas potencialidades (Van
Gerven & Armelagos, 1983; Bocquet-Appel, 2002; Bocquet-Appel & Dubouloz, 2004; Milner &
Boldsen, 2012).
De maneira similar, a proposta teórica conhecida como paradoxo osteológico (Wood et
al., 1992) indicou as falhas dos trabalhos paleoepidemiológicos, considerando as diferenças
entre as populações vivas e as populações antigas estudadas a partir de coleções de
esqueletos. O paradoxo osteológico se refere ao fato de que o conjunto de indivíduos com
frequências de lesões patológicas mais altas poderiam ter tido melhores condições de saúde
do que aqueles com menores índices de enfermidades. A razão é que estes poderiam ter sido
mortos sem desenvolver lesões ósseas devido ao fato de que estavam muito enfermos e o
tempo de evolução das patologias era muito rápido. Ao contrário, indivíduos com melhores
condições físicas e imunológicas poderiam ter tido melhores respostas às doenças e maior
tempo para o desenvolvimento de lesões. Estes argumentos, ainda que geralmente aceitos,
abriram discussões posteriores que fundamentaram possíveis soluções, especialmente
baseadas na necessidade de uma análise conjunta e integrada de diferentes evidências
independentes (Goodman, 1993; Cohen, 1994; Wright & Yoder, 2003; Dewitte & Stojanowski,
2015; Cadena, neste volume).

4. AVANÇOS METODOLÓGICOS
Os avanços metodológicos e técnicos, em especial aqueles desenvolvidos em âmbitos
médico-clínicos e biológicos, têm permitido melhorar distintos aspectos das investigações
paleopatológicas, incluindo o processo de diagnóstico diferencial. Dado que alguns destes
métodos são de caráter destrutivo e invasivo, devem ser adequadamente selecionados
seguindo padrões éticos e critérios rigorosos que focalizem em responder perguntas concretas
e relevantes à investigação que se aborda, baseadas na construção de hipóteses prévias
(Wilbur et al., 2009; Grauer, 2012; Martin et al., 2013).
A radiografia convencional, empregada frequentemente pela sua acessibilidade e menor
custo em relação a outros métodos diagnósticos, permite a observação de lesões internas que
não podem ser avaliadas à simples vista, melhorando sua identificação e extensão, ainda que
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em muitos casos sua resolução não permita detectar defeitos sutis (ver, por exemplo, Chhem
& Brothwell, 2008). Entretanto, é sabido que os raios X podem ter efeitos negativos sobre a
preservação do DNA, dificultando as análises moleculares posteriores (Buikstra, 2010;
Spigelman et al., 2012), motivo pelo qual deve-se empregá-lo criteriosamente. De maneira
similar, a tomografia computadorizada possibilita a análise de estruturas internas, mas com
uma alta resolução e em múltiplos eixos de visualização. Estas técnicas, como as imagens
tomadas através de vídeo-endoscopias, têm sido particularmente úteis no estudo de restos
mumificados (Etxeberria et al., 2000; Previgliano et al., 2003; Arriaza et al., 2010; Watson et
al., 2011). Além disso, o emprego de distintos métodos radiográficos e densitométricos
permitem aproximações para o estudo da osteopenia e da osteoporose do ponto de vista
antropológico e evolutivo (Agarwal & Stout, 2003; Brickley & Ives, 2008; Curate, 2013).
As técnicas moleculares são úteis nas determinações sexuais dos indivíduos, incluindo
restos fragmentados, misturados e cremados, no estudo das relações biológicas entre
indivíduos e populações, e na identificação de agentes infecciosos em restos humanos, como
vírus, bactérias e parasitas (Roberts, 2009). As investigações moleculares de patógenos têm
contribuído com importantes evidências sobre sua dispersão e história evolutiva (Arnold,
2007; Zink et al., 2007; Smith et al., 2009; Holloway et al., 2011; Han & Silva, 2014). Entretanto,
devem ser consideradas algumas limitações. A contaminação das amostras arqueológicas com
DNA atual constitui talvez o maior motivo de cautela (Wilbur et al., 2009). Há protocolos
rigorosos para tentar evitar este problema, desde o trabalho de campo até no laboratório,
embora não garantam em absoluto a ausência de contaminações (Spigelman et al., 2012).
Além disso, a detecção positiva de patógenos não implica que o indivíduo tenha desenvolvido
a doença e, de maneira similar, um resultado negativo não significa necessariamente que o
indivíduo não tenha estado infectado (Wilbur et al., 2009). Apesar destas considerações, as
contribuições das análises moleculares têm sido tão abundantes quanto importantes. Como
parte dos últimos avanços neste tipo de estudo, a Next-Generation Sequencing (NGS),
introduzida em 2005, é um método para o sequenciamento de genomas (DNA e RNA) a partir
de segmentos pequenos, que produz resultados em maior quantidade e com maior rapidez
que a Polymerase Chain Reaction – PCR (Jay Shendure & Ji, 2008; Reis-Filho, 2009). Esta nova
tecnologia, empregada atualmente para levar adiante uma numerosa quantidade de objetivos
biológicos e biomédicos, é também usada em investigações de patologias no passado, como
por exemplo, o câncer e as doenças infecciosas e autoimunes. Destaca-se seu emprego no
estudo da evolução genética humana (Anastasiou & Mirchell, 2013) e de diferentes doenças
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no passado, incluindo tuberculose (Bowman et al., 2014), Yersinia pestis (Knapp, 2011; Devault
et al., 2014) e lepra (Gausterer et al., 2014).
No estudo de tuberculose a análise de ácidos micólicos tem mostrado também seu
valor, devido a capacidade das micobactérias em sintetizar esta classe particular de ácidos
graxos de cadeia longa (Gernaey et al., 2001). Essa técnica começou a ser empregada com
maior frequência durante os últimos anos (Hershkovitz et al., 2008; Mark et al., 2010; Masson
et al., 2013; Borowska-Struginska et al., 2014).
As análises químicas de isótopos estáveis da fração orgânica (por exemplo, carbono e
nitrogênio) e da fração inorgânica (exemplo, apatita), bem como o estudo botânico de fitólitos
incluídos no tártaro dental, são fundamentais para obter informação sobre dietas humanas do
passado (Greene et al., 2005; Hutchinson & Norr, 2006; Eerkens et al., 2014). Os estudos
paleodietários revelam grande utilidade nas investigações paleopatológicas, particularmente
por dois motivos. Por um lado, uma dieta inadequada pode produzir deficiências nutricionais e
afetar o sistema imunológico, deixando os indivíduos vulneráveis ao desenvolvimento de
doenças. Por outro, um déficit de nutrientes pode propiciar o desenvolvimento de patologias
específicas, como o escorbuto e a osteomalácia, entre muitas outras (Brickley & Ives, 2008;
Armelagos et al., 2014; Cadena, neste volume). A informação de isótopos estáveis a partir de
sua interpretação com base na informação ecológica alcançou um alto nível de
desenvolvimento, permitindo identificar padrões e mudanças nas dietas humanas. Sua
integração em contextos paleopatológicos possibilita, por exemplo, avaliações do impacto da
incorporação da agricultura e da colonização europeia sobre a saúde de diversas sociedades da
América (Cohen & Armelagos, 1984; Verano & Ubelaker, 1992; Pinhasi & Stock, 2011).
Por último, ainda que empregados com menor frequência, as análise histológicas
permitem o estudo microscópico das lesões ósseas, contribuindo para o diagnóstico diferencial
através da identificação de padrões gerais de neoformação e/ou destruição óssea (TurnerWalker & Mays, 2008). Devido a sua dificuldade técnica e natureza destrutiva (ainda que
Pfeiffer, 2000 a descreva como uma transformação devido ao fato de que o tecido ósseo pode
continuar sendo estudado através do microscópio), os métodos histológicos geralmente são
somente aplicados em casos ocasionais e de importância clara.
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5. PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS PRIMÁRIAS
a. INDICADORES DE ESTRESSE SISTÊMICO
O exame dos indicadores de estresse sistêmico, em especial as hipoplasias do esmalte e
as hipocalcificações dentais, a hiperostose porótica (Figura 1) e a cribra orbitalia (Figura 2),
teve uma marcada influência nos estudos paleopatológicos desde sua proposta inicial durante
a década de 1970 (El-Najjar et al., 1976; Lallo et al., 1977; Mensforth et al., 1978). Dado que se
trata de indicadores inespecíficos, não é possível conhecer a causa que os produziram e não
parecem apresentar associações estatísticamente significativas entre eles. Por exemplo, a
etiologia e significado biológico da hiperostose porótica e a cribra orbitalia é motivo de
constante discussão já há alguns anos. Ainda que estas manifestações patológicas no crânio
sejam atribuídas ao desenvolvimento de anemia, não está claro ainda quais poderiam ser as
causas específicas que as produzem. A explicação mais habitual associa as evidências
esqueléticas porosas com a anemia ferropênica (Stuart Macadam, 1985, 1989, 1998),
produzida por transtornos da dieta, metabólicos, genéticos ou infecciosos, motivo pelo qual
devem-se considerar distintos fatores biológicos e culturais em sua interpretação (StuartMacadam, 1998; Wapler et al., 2004; Blom et al., 2005; Walker et al., 2009). Entretanto, nos
últimos anos também foi reconhecida a possível influência de anemias megaloblásticas em sua
formação (Hershkovitz et al., 1997; Walker et al., 2009; Mays, 2012).
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Figura 1. Hiperostose porótica em parietais de um indivíduo subadulto. Sítio Bajada de las Tropas 1, Malargüe,
Mendoza, Argentina.

As hipoplasias e as hipocalcificações dentais são alterações na estrutura e mineralização
do esmalte produzidas como consequência do impacto de estressores de etiologia muito
variada no sistema corporal durante a etapa de crescimento e desenvolvimento do indivíduo
(Hillson, 1996, 2000). Sua análise permite estabelecer padrões de mudança recorrentes no
desenvolvimento dos modos de subsistência humano e identificar situações de morbidade e
mortalidade diferencial para amostras osteológicas procedentes de diferentes contextos
socioambientais (Goodman & Armelagos, 1988; Goodman et al., 1988; Goodman & Rose,
1990; Goodman, 1991, 1993; Duray, 1996; King et al., 2005; Boldsen, 2007).
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Figura 2. Cribra orbitalia ativa num indivíduo subadulto. Bebé de la Troya, Valle de Fiambalá, Catamarca, Argentina.

Em geral, os indicadores de estresse sistêmico, quando são avaliados em conjunto,
permitem estabelecer inferências gerais da saúde populacional. Considerando sua natureza
multifatorial, devem ser analisados de maneira detalhada e integrada com outros dados
independentes, incluindo não somente informação da antropologia, mas também a derivada
de pesquisas clínicas atuais que permitem sua interpretação biológica.

b. ESTUDOS DA SAÚDE BUCAL
Os estudos sobre a saúde bucal contribuem para conhecer processos adaptativos, entre
eles práticas de higiene e padrões de consumo alimentício das sociedades do passado (HussAshmore et al., 1982). Geralmente considera-se de forma conjunta as variáveis como a cárie, o
cálculo (ou tártaro) dentário, o desgaste dental, as lesões periapicais, a doença periodontal e a
perda dentária ante mortem, com a finalidade de desenvolver análises comparativas que
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precisem quais foram as interrelações entre elas e definam a existência de diferentes
estratégias adaptativas (Hillson, 2000).
As cáries são produzidas como consequência de processos infecciosos na coroa dental
ou na raiz e são usualmente utilizadas para inferir o tipo de dieta consumida, já que se
observam prevalências altas naqueles indivíduos que consumiram sistematicamente alimentos
ricos em carboidratos (Hillson, 2001), como, por exemplo, o milho e a alfarroba. O cálculo
dentário (ou tártaro) é um remanescente calcificado da placa bacteriana que se acumula nas
zonas não oclusais dos dentes e promove inicialmente a inflamação dos tecidos bucais e logo
depois a doença periodontal. A incidência de cárie e tártaro está diretamente relacionada com
as práticas de higiene dos indivíduos, ainda que a dieta possua um importante papel nas
interpretações, cujo debate é centralizado na influência que tem os carboidratos e/ou
proteínas na alcalinidade do ambiente oral, o que favorece a precipitação de minerais nos
dentes (Lieverse, 1999; Greene et al., 2005). Através de estudos microscópicos do conteúdo do
tártaro pode-se obter informação adicional sobre o tipo de alimento consumido (Piperno,
2006; Boyadjian et al., 2007; Wesoloski et al., 2010; Weyrich et al., 2015). Por outro lado, o
desgaste dentário é um processo fisiológico normal que implica na destruição progressiva da
coroa como consequência do estresse mecânico crônico. Uma grande quantidade de agentes,
como a idade do indivíduo, a consistência da comida consumida, as técnicas de sua
preparação, o uso da dentição em funções paramastigatórias e as modificações dentárias
intencionais, afetam o grau de intensidade e a forma do desgaste dentário, motivo pelo qual
deve ser considerado um indicador mecânico de etiologia multifatorial (Grippo et al., 2004;
Reichart et al., 2008; Deter, 2009). As lesões periapicais, também denominadas de abscessos,
são as manifestações diretas de uma doença pulpo-alveolar localizada, cujo processo se inicia
com uma infecção da polpa devido a múltiplos fatores como, por exemplo, sua exposição em
casos de desgaste severo, a presença de cáries, etc. Em casos extremos, podem chegar a
produzir a morte do indivíduo por septicemia (Hillson, 2000). Atualmente encontram-se em
discussão os critérios metodológicos que permitem discriminar abscessos, granulomas e cistos
apicais, os quais possuem diferentes implicações na saúde dos indivíduos (Dias & Tayles, 1997;
Dias et al., 2007). A doença periodontal é um processo inflamatório lento e progressivo que
produz a retração alveolar e dos ligamentos, junto com a exposição de porções da raiz, e é
consequência do acúmulo da placa bacteriana e de uma higiene bucal deficiente (Ogden,
2008). Por último, a perda dental antemortem é o resultado final de um progresso
degenerativo generalizado causado por fatores como a doença periodontal, a presença de
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defeitos periodontais e altos graus de desgaste, o que produz a perda da peça em vida (Lukacs,
1989; Hillson, 2000).
O conjunto gerado pela integração de todas estas variáveis é útil para discutir aspectos
ligados ao sistema complexo de causas e efeitos das lesões dento-alveolares que levam à
deterioração da saúde bucal. Tal informação permite caracterizar padrões nos modos de
subsistência das populações humanas através do tempo e do espaço que, por sua vez,
contribui para o conhecimento de suas variações de acordo com o sexo e a idade dos
indivíduos. Da mesma forma, a análise conjunta das variáveis mencionadas pode contribuir
para o conhecimento das possíveis atividades laborais em alguns casos específicos (Hillson,
2000; Minozzi et al., 2003; Turner & Andersen, 2003).

c. DOENÇAS INFECCIOSAS E RELAÇÕES COEVOLUTIVAS
As investigações sobre a presença de agentes infecciosos em restos arqueológicos tem
sido talvez um dos pontos de maior atenção na paleopatologia. A emergência e reemergência
de novos agentes infecciosos na atualidade, como a tuberculose, tem nos obrigado a estudar
em maiores detalhes as rotas de dispersão e as relações coevolutivas entre humanos e
distintos patógenos, em escalas evolutivas e temporais que excedem o período atual, para o
qual os estudos paleopatológicos são de grande valor (Roberts, 2012). Entre as doenças
infecciosas, a tuberculose (Roberts & Buikstra, 2003; Santos & Roberts, 2006; Holloway et al.,
2011; Palfi et al., 2012; Santos, 2015), a lepra (Stone et al., 2009; Han & Silva, 2014), a peste
negra (Knapp, 2011) e a treponematose (Melo et al., 2010; Harper, 2011; Walker et al., 2015),
através de análises osteológicas, químicas ou moleculares, tem recebido especial atenção,
trazendo informações sobre suas origens e evolução.
Desde as últimas décadas do século XX, o estudo de restos de micro-organismos
associados a esqueletos e coprólitos tem trazido informações sobre possíveis relações e sobre
a dispersão das zoonoses, tanto a partir de espécies selvagens como domesticadas. A
paleoparasitologia tem sido particularmente levada adiante por distintos pesquisadores da
América Latina, em especial no Brasil, Argentina, Chile e Peru, através da identificação de
diversos tipos de parasitos associados a distintos tipos de restos arqueológicos (Ferreira et al.,
2011). Isto tem produzido informação útil que contribui na discussão dos modelos propostos
para o povoamento da América, de acordo com as evidências das possíveis rotas de entrada
das espécies parasitárias (Montenegro et al., 2006; Araujo et al., 2008).
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Finalmente, a formação de tecido ósseo associada à reação do periósteo foi comumente
atribuída a processos infecciosos, ainda quando outras causas traumáticas, vasculares ou
metabólicas possam estar também envolvidas em seu aparecimento (Ortner, 2003). Nos
últimos anos, tem havido discussões sobre a supersimplificação na interpretação destes tipos
de lesões, destacando a necessidade de incorporar informação clínica que permita abordar
uma visão mais complexa que vá além das infecções inespecíficas. Mesmo assim, foram
geradas mudanças na terminologia, abandonando o termo periostite, substituído por reações
periosteais (Weston, 2012).

d. DOENÇAS DEGENERATIVAS ARTICULARES E ALTERAÇÕES ENTÉSICAS
As doenças articulares e as alterações entésicas (definidas abaixo) são os traços mais
frequentes nos restos esqueléticos humanos (Ortner, 2003; Waldron, 2012). As doenças
degenerativas articulares proliferativas, agrupadas pelo termo osteoartrose, são um grupo de
mais de 200 patologias clinicamente reconhecidas, cuja identificação específica em restos
antigos é impossível (Waldron, 2012). A osteoartrose é regularmente interpretada como um
indício da atividade física dos indivíduos. Entretanto, é abundante a informação que a vincula a
outros fatores biológicos como a idade, a massa corporal, as variáveis genéticas, situações
traumáticas e infecções locais, os quais devem ser levados em conta nas interpretações a
partir do estudo de conjuntos esqueléticos (Weiss & Jurmain, 2007; Waldron, 2009; Jurmain et
al., 2012).
De maneira similar, as alterações entésicas (ou seja, as modificações ósseas que se
produzem nos locais de inserção muscular, que no passado eram denominadas marcadores de
estresse músculo-esquelético ou entesopatias) (Santos et al., 2011; Henderson et al., 2012;
Cardoso & Henderson, 2013; Henderson et al., 2015) têm sido comumente interpretadas como
indicadores do estilo de vida e da atividade física, uma suposição simplista que geralmente
leva a interpretações precipitadas (Jurmain et al., 2012). As alterações entésicas não formam
parte de um processo patológico em si mesmo, uma vez que sua variabilidade
intrapopulacional está fortemente ligada à idade, ao sexo, às variações genéticas e às
patologias presentes nos indivíduos (por exemplo, traumas agudos e algumas doenças
metabólicas). Portanto, qualquer pesquisa que tenha por objetivo estudar a possível influência
da atividade física deve considerar estes fatores (Weiss et al., 2012; Henderson & Cardoso,
2013; Henderson et al., 2015).
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e. TRAUMAS E SINAIS DE VIOLÊNCIA
O estudo de lesões traumáticas, frequentemente identificadas em restos humanos
antigos, fornece uma fonte importante de informação sobre episódios de violência e relações
interpessoais, atividades diárias, sacrifícios humanos, o tratamento e cuidado das lesões e a
interação entre humanos e o ambiente (Judd, 2002; Lovell, 2008; Verano, 2008; Lessa, 2011;
Verano & Chávez Balderas, 2014). Ainda que inclua uma ampla variedade de lesões (por
exemplo, deslocamento, scalping – o corte e retirada do couro cabeludo –, desmembramento,
decapitação, trepanação – a perfuração do crânio com fins culturais ou paleativos, etc.), as
fraturas têm sido analisadas principalmente com o objetivo de avaliar diferentes tipos e graus
de estresses mecânicos e físicos (Lovell, 1997; Judd & Redfern, 2012).
Nos últimos anos, metodologias complexas baseadas no conhecimento fornecido pela
medicina clínica e pela biomecânica têm sido desenvolvidas (Djuric et al., 2006; Mays, 2006).
Este tipo de estudo também se nutre da informação gerada pela antropologia forense e pela
traumatologia, ante a necessidade de discriminar entre fraturas antemortem, perimortem e
postmortem (Berryman & Jones Haun, 2006; Spencer, 2012). Tal informação tem substancial
relevância nas interpretações, já que se podem determinar diferentes momentos no
desenvolvimento das lesões, incluindo a causa da morte do indivíduo.
Um dos temas mais desenvolvidos é o estudo de traumas por violência interpessoal
(Park et al., 2010). Tem-se interpretações dos numerosos tipos de evidências, tais como
fraturas nos ossos do antebraço (por exemplo, tipo Parry), lesões craniofaciais (por exemplo,
depressões, fraturas estreladas, etc.), inclusões de projéteis nos ossos e fraturas de ossos
largos e costelas (Figura 3) (Lovell, 1997; Berryman & Jones Haun, 2006; Brickley, 2006; Judd,
2008). Entretanto, atualmente alguns destes tipos de evidências se encontram em discussão
(Jurmain et al., 2009), dada a multiplicidade de fatores que podem causar danos similares (por
exemplo, eventos acidentais; Lessa, 2011). Os estudos estão sendo centrados principalmente
em contextos do mundo doméstico (violência de gênero), intragrupais e intergrupais. As
alterações que se observam no esqueleto permitem conhecer o mecanismo da lesão, as
características do instrumento ou objeto utilizado, a direção da trajetória, as estratégias de
ataque e a possível intencionalidade. Igualmente ao estudo de outros tipos de lesões, para
alcançar este nível de análise é necessário compreender os fatores ambientais, sociais,
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econômicos, políticos e simbólico-religiosos, permitindo gerar interpretações que contemple a
complexidade cultural associada aos processos traumáticos (Verano & Chávez Balderas, 2014).

Figura 3. Fratura costal remodelada de um indivíduo adulto. Sítio Orejas de Burro, Santa Cruz, Argentina.

6. A PALEOPATOLOGIA NA AMÉRICA LATINA
Os primeiros antecedentes de análises paleopatologicas na América Latina
acompanharam o auge dos estudos na Europa e América do Norte. Análises detalhadas da
história da paleopatologia no México (Tiesler & Jaén, 2012), Peru e norte do Chile (Guillén,
2012), Brasil e Argentina (Mendonça de Souza & Guichón, 2012) foram publicadas
recentemente como parte de uma revisão histórica global da disciplina (Buikstra & Roberts,
2012). Algumas dessas pesquisas iniciais tiveram como foco os estudos da antiguidade da lepra
(Zambaco-Pachá, 1914), bem como a antiguidade das trepanações, mumificações e a sífilis no
Peru (Tello, 1909, em Aufderheide & Rodríguez-Martín, 1988). Na Argentina, descrições de
possíveis casos de violência interpessoal foram apresentadas por Ambrosetti (1985) e Verneau
(1903, em Mendonça de Souza & Guichón, 2012). No Brasil, os primeiros antecedentes são
ainda anteriores, através das pesquisas de Lacerda Filho (1876, em Mendonça de Souza &
Guichón, 2012) em especial sobre patologias orais. No México, o desenvolvimento da
Antropologia Física começou durante o final do século XX, ainda que os avanços
paleopatológicos se iniciassem na década de 1950 junto com os prolíficos aportes realizados
por Eusébio Dávalos (Tiesler & Jaén, 2012). Além disso, pesquisadores de renome, como
Hrdlicka, estudaram a saúde das populações antigas do Peru (por exemplo, Hrdlicka, 1914, em
Aufderheide & Rodríguez-Martín, 1998; Guillén, 2012). Registros similares foram reproduzidos
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durante boa parte do século XX, ainda que o desenvolvimento sistemático sob os conceitos
modernos se iniciaram mais recentemente a partir da década de 1970.
Nas últimas décadas, as pesquisas paleopatológicas na América Latina têm adotado
paulatinamente os avanços produzidos na América do Norte e Europa. O vertiginoso
crescimento alcançado recentemente foi favorecido pela realização de cursos por parte de
especialistas de prestígio internacional, pelo maior acesso a bibliografia especializada e pela
formalização de encontros científicos, em especial as reuniões bianuais da Paleopathology
Association na América do Sul (Brasil 2005; Chile 2007; Argentina 2009; Peru 2011; Colômbia
2013; e Argentina 2015; http://www.quequen.unicen.edu.ar/paminsa/) e as edições do
Congresso Mundial de estudos em Múmias, que ocorreram na Colômbia (2005) e no Brasil
(2013), e ocorrerá a nona edição no Peru (2016).
Os países da região compartilham alguns problemas similares e outros que diferem.
Apesar dos avanços alcançados, o desenvolvimento da área não tem sido homogêneo, sendo
mais acentuados em alguns países como México, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Brasil e
Argentina. Em geral, os estudos sobre aspectos paleopatológicos na América Latina são
relacionados a contextos teóricos bioarqueológicos, provavelmente devido à difusão de cursos
e à participação ativa de pesquisadores dos Estados Unidos na região. Alguns deles têm gerado
importantes desenvolvimentos regionais, como Hrdlicka no México, John Verano no Peru,
Marvin Allison no Peru e Chile, e Douglas Ubelaker no Equador. Isso talvez seja devido ao
resultado da formação fundamentalmente no campo da Arqueologia e da Antropologia de
muitos pesquisadores latino-americanos que trabalham com restos humanos. Em
consequência, os trabalhos vinculados com desenvolvimentos estritamente paleopatológicos
são menos frequentes.
Um ponto em comum e de debate contínuo em grande parte da América Latina se
refere aos aspectos éticos dentro das pesquisas de restos humanos, com uma forte
participação dos povos nativos. O reconhecimento e aceitação dos cuidados éticos têm levado,
na atualidade, ao aprofundamento dos diálogos entre os cientistas e as comunidades
indígenas (por exemplo, Aranda & Del Papa, 2009; Márquez Morfín & Ortega Muñoz, 2011;
Endere & Ayala, 2012). As distintas visões culturais e religiosas por parte dos povos nativos e a
maior ou menor rigidez dos membros da comunidade científica geram uma ampla diversidade
de situações, chegando na atualidade a acordos satisfatórios em alguns casos, ainda que em
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outros se impeça completamente o estudo de restos humanos em certos contextos
sociopolíticos particulares.
Apesar das dificuldades surgidas para o estudo de restos humanos em algumas regiões,
as temáticas paleopatológicas desenvolvidas na América Latina são numerosas e diversas, não
somente a partir de restos de esqueletos, mas também sobre os estudos de múmias. Os
trabalhos sobre restos mumificados têm despertado um interesse especial, principalmente no
México, Peru, Brasil e no norte do Chile e Argentina (Allison et al., 1979; Etxeberria et al., 2000;
Previgliano et al., 2003; Knudson et al., 2005; Arriaza et al., 2010; Meier et al., 2011; Watson et
al., 2011; Sepúlveda et al., 2015), empregando, em geral, distintos tipos de análises
moleculares e radiológicas. Entretanto, os estudos com restos de esqueletos são mais
abundantes. Entre eles, os que focam em patologias infecciosas receberam especial atenção
nas últimas décadas. Por exemplo, as pesquisas sobre o desenvolvimento da tuberculose na
América, e em especial na América Latina, têm sido foco de importantes avanços devido às
questões sobre sua presença em períodos pré-coloniais. Durante a década de 1970, foram
identificados pela primeira vez no Peru, restos humanos prehispânicos com claros indícios de
tuberculose. Desde então, foram descritos numerosos casos em diferentes regiões da América
através de métodos osteológicos descritivos e/ou moleculares (por exemplo, Allison et al.,
1973; Salo et al., 1994; Arriaza et al., 1995; Arrieta et al., 2011; Jaeger et al., 2013). Da mesma
forma, são abundantes os relatos de casos de treponematoses (por exemplo, Mansilla et al.,
2000; Standen & Arriaza, 2000a; Santos et al., 2013; Klaus & Ortner, 2014).
Também associados ao estudo de patologias infecciosas, os estudos microscópicos e
moleculares de restos parasitários, com um grande desenvolvimento no Brasil e mais
recentemente no Chile, Peru e Argentina, têm reportado resultados abundantes, de interesse
ecológico e de zoonoses, em distintas populações antigas da América do Sul, principalmente a
partir da década de 1980 (Ferreira et al., 1984), alcançando um notável desenvolvimento
durante os últimos anos (Holiday et al., 2003; Gárate et al., 2005; Fugassa et al., 2006; Iñiguez
et al., 2012; Araujo et al., 2008, 2009; Aranda et al., 2010; Arriaza et al., 2010, 2014; Arriaza &
Standen, 2011; Ferreira et al., 2011; Beltrame et al., 2014; Sianto et al., 2014).
Foram realizadas, além disso, numerosas contribuições paleopatológicas para o estudo
de conflitos sociais a partir de traços de evidências de violência interpessoal. Extensas análises
de traumas em coleções do México (Cucina & Tiesler, 2005; Anderson et al., 2012; Serafin et
al., 2014), Peru (Murphy et al., 2010), Chile (Standen & Arriaza, 2000b; Lessa & Mendonça de
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Souza, 2004), Brasil (Lessa, 2011) e Argentina (Flensborg, 2011a; Gordón, 2013; Berón, 2014),
oferem informação detalhada sobre este aspecto. Igualmente, as análises da saúde oral são
conduzidas com frequência em diversos contextos da América Latina, com o objetivo de
reconstruir alguns aspectos da paleodieta, suas alterações através do tempo, bem como a
adoção de novas estratégias de cultivo (Bernal et al., 2007; Watson, 2007; Pezo-Lanfranco &
Eggers, 2010; Flensborg, 2013; Luna & Aranda, 2014). Por último, os estudos de indicadores de
estresse sistêmico, empregados de maneira conjunta como meio para o estudo dos níveis de
saúde das populações antigas (Klaus & Tam, 2009; Gómez Otero & Novellino, 2011; PezoLanfranco & Eggers, 2013; Suby, 2014a) e a exploração de padrões no estido de vida a partir do
desenvolvimento de lesões degerativas articulares (Ponce, 2010; Rojas-Sepúlveda et al., 2011;
Scabuzzo, 2012; Suby, 2014b) continuam sendo objeto de numerosas contribuições na
América Latina.

7. CONCLUSÕES E FUTURAS DIREÇÕES
Os conjuntos de esqueletos, múmias e restos parasitários são, em muitos casos, objeto
de rigorosas e detalhadas pesquisas paleopatológicas na América Latina, reflexo da
incorporação de técnicas, metodologias e conceitos teóricos relativamente recentes. Embora
não se disponha de trabalhos bibliométricos para o subcontinente, as publicações
internacionais de questões paleopatológicas parecem ter se multiplicado durante os últimos
anos, mostrando um progresso alentador na qualidade e na visibilidade das pesquisas.
Entretanto, o caminho da paleopatologia na América Latina deve ainda enfrentar alguns
passos decisivos para obter um maior nível de excelência.
Apesar do crescimento da disciplina na região, em muitos casos fica evidente a
necessidade de maiores aprofundamentos e detalhamento nas investigações, incluindo de
maneira direta os desenvolvimentos e questões metodológicas que são hoje motivo de
discussão ao nível internacional. Entre elas, é de fundamental importância reconhecer a
complexidade da biologia óssea, considerando de maneira eficiente a grande quantidade de
literatura clínica e experimental que fundamenta essa complexidade. Uma das principais falhas
dos trabalhos paleopatológicos é que estes simplificam o tratamento e a interpretação dos
dados e, portanto, podem chegar a conclusões precipitadas, desconhecendo grande parte da
informação biológica e clínica. Mesmo assim, além do valor dos estudos de indicadores não
específicos da saúde como avaliadores gerais, estes devem caminhar para pesquisas mais
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detalhadas para cada um deles, dando lugar a conclusões que considerem os conhecimentos
atuais e os integrem às interpretações bioarqueológicas.
Um aspecto importante para contribuir para esta problemática é estabelecer uma
interação mais intensa com a comunidade científica internacional, aumentando a visibilidade
das questões regionais, integrando-se às discussões atuais e incorporando os conhecimentos
mais recentes. Ainda que a participação de pesquisadores da região seja abundante nos
encontros regionais dos últimos anos, se reduz consideravelmente nos congressos realizados
na América do Norte e Europa. As limitações nos recursos econômicos destinados à ciência e
tecnologia nos países latino-americanos é seguramente um motivo central que determina a
menor representação da comunidade científica nos âmbitos internacionais mais reconhecidos.
Uma avaliação recente (van Noorden, 2014) mostra que a produção científica produzida por
autores sul-americanos não é frequentemente citada no âmbito internacional, ainda que seja
aumentada quando os artigos são realizados em coautoria com pesquisadores de países
centrais. De maneira coincidente, os trabalhos paleopatológicos realizados em alguns países da
América Latina, em especial os de menor nível de recursos e formação profissional, e que
recebem maior difusão em escalas internacionais, são produzidos comumente por equipes de
trabalho lideradas por pesquisadores europeus ou dos Estados Unidos.
A paleopatologia é considerada hoje uma área interdisciplinar cujas numerosas linhas de
pesquisa se complementam para outorgar uma maior solidez aos resultados. Mecanismos de
interação mais fluidos entre colegas de disciplinas afins à paleopatologia são imprescindíveis,
agilizando o diálogo e o intercâmbio de conhecimentos entre médicos, biólogos, arqueólogos e
antropólogos, cujas diferentes interpretações sobre os problemas possibilitam a construção de
hipóteses mais realistas sobre os padrões da saúde na antiguidade. Para isto, a formação
sistemática de equipes interdisciplinares com objetivos a longo prazo e de espaços amplos de
debate, cujos resultados têm sido de utilidade em outras regiões, pode ser um caminho
adequado para superar algumas das limitações mencionadas. Estes desenvolvimentos,
entretanto, não são simples, em especial em regiões amplas como a América Latina, onde as
problemáticas podem diferir consideravelmente e em geral os financiamentos destinados para
o desenvolvimento das atividades científicas são escassos.
A maioria dos estudos palepatológicos de referência ao nível mundial se baseia em
amostras de esqueletos identificados da América do Norte e da Europa, sendo pouco o que se
conhece sobre até que ponto as metodologias obtidas em tais pesquisas são apropriadas para
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serem aplicadas nas coleções de restos humanos latino-americanos. Algumas delas têm sido
pioneiras nas pesquisas em antropologia biológica e paleopatologia fora da América Latina. Em
busca de possíveis soluções, deve-se considerar a possibilidade da construção de coleções
identificadas de esqueletos e, com isso, buscar validar os métodos conhecidos e desenvolver
outros novos. Na Argentina, por exemplo, estão sendo formadas pelo menos duas novas
coleções comparativas, a partir de restos identificados de La Plata (Salceda et al., 2012) e
Buenos Aires (Bosio et al., 2012).
Finalmente, deve ser considerada como uma necessidade de primeira importância o
estabelecimento de critérios consensuais de nomenclatura, avaliação, categorização e
interpretação das diferentes variáveis analisadas, de maneira a permitir comparações
interamostrais confiáveis que possibilite a identificação de tendências sobre as alterações
produzidas com relação aos processos de saúde/doença das sociedades do passado. Alguns
consensos têm sido alcançados em outras regiões (Santos et al., 2011), os quais devem ser
avaliados para considerar sua aplicação em amostras locais. Com este objetivo, recentemente
começaram a ocorrer na Argentina encontros periódicos orientados a definir critérios
metodológicos para o estudo de restos humanos (Luna et al., 2014).
Muitos destes questionamentos não são exclusivos das investigações na América Latina,
ao contrário, são aspectos gerais nos quais a disciplina deve evoluir, e em cujas discussões os
especialistas dos países da região devem participar. A paleopatologia na América Latina está
incorporando rapidamente os conhecimentos produzidos em outras regiões, adaptando os
seus problemas particulares e gerando os próprios, com um impacto potencial em escala
internacional, o que permitirá paulatinamente avançar na compreensão das sociedades que
habitaram o continente na antiguidade e na evolução da saúde de seus povos até a atualidade.
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1. INTRODUÇÃO
As hipóteses sobre a origem da ordem Primatas têm sido diversas, ainda que
essencialmente giram ao redor do momento da diversificação das angiospermas, de modo que
ambos os eventos evolutivos puderam ter tido uma estreita relação. Em princípio,
estabelecendo analogias com as formas atuais de primatas, vemos que as adaptações à vida
arborícola prevalecem em todos os grupos da ordem e, considerando as evidências
paleontológicas, podemos supor que a passagem da vida terrestre à vida arborícola deve ter
sido transcendental na origem dos primatas. Isso pode ter ocorrido em algum momento
durante o Cretáceo tardio e são consideradas como as adaptações mais exitosas durante o
Paleogeno (Figura 1), momento de maior diversificação dos primeiros grupos de primatas.
Cabe destacar que durante o período Cretáceo os primatas primitivos tiveram que competir
com numerosos grupos de mamíferos que existiam com uma notável diversidade desde o
Mesozóico inferior, e isso permitiu levar à competição por recursos, situação que seria
favorecida pela diversificação das angiospermas de que já falamos. Contudo, tal diversidade
ainda apresenta questões incertas sobre o que é um primata original. A existência de formas
fósseis como os Plesiadapiformes durante o Paleoceno e o Eoceno inferior na região que hoje
corresponde à América do Norte, Europa e Ásia (como parte do desmembramento do
continente do Norte, Laurásia), uma fauna sumamente abundante, se comparada com outros
mamíferos, com adaptações morfológicas e funcionais primatóides, especialmente na sua
anatomia dentária, levou a pensar que poderiam constituir uma nova subordem dos Primatas.
Entretanto, a aparição de formas anatomicamente modernas já no Eoceno, os Euprimatas, que
envolviam uma grande diversidade nos continentes do Norte, motivou a tendência à
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separação dos Plesiadapiformes dos “verdadeiros Primatas”. A partir de então, a radiação se
centraria em dois grandes agrupamentos, ou subordens, Haplorhini e Strepsirrhini (Figura 2),
cujas afinidades com as formas extintas do Paleogeno ainda continuam sendo debatidas. O
certo é que a linhagem que conduz aos humanos está, sem dúvida alguma, ligada aos
Haplorrhini, entre os quais nos incluímos, por meio da evolução dos Catarrhini, ou primatas do
Velho Mundo.

2. AS FORMAS PRIMITIVAS
a. RUMO À ORIGEM DOS PRIMATAS
As hipóteses em torno da aparição da ordem poderiam ser consideradas interrelacionadas, e o momento da sua origem se deu muito provavelmente em torno do Cretáceo
superior (Soligo & Martin, 2006; Sussman et al., 2013). Os acontecimentos que acompanharam
o aparecimento da nossa ordem têm relação aparente, como já supramencionado, com a
diversificação das angiospermas durante o mesmo período, o que propiciou um cenário
paleoecológico apropriado para que certos eventos adaptativos ocorressem. Neste contexto,
devem ser exploradas as possíveis relações com outros grupos basais para estimar sua
divergência. Em tempos recentes, tem-se insistido na hipótese de uma categoria supraordinal
para agrupar os Primatas com seus grupos mais proximamente relacionados e, assim, a
proposta da Superordem Archonta engloba os Primatas e os Dermoptera (colugos ou lêmures
voadores), Scandentia (musaranhos arborícolas) e Quiróptera (morcegos) (ver Silcox et al.,
2005, e referências ali citadas). Todavia, os estudos moleculares não respaldam facilmente a
existência deste agrupamento, já que os morcegos seriam os mais próximos, em termos
moleculares, aos carnívoros e ungulados. De qualquer forma, há mais embasamento para a
hipótese de monofilia de Primatas, Scandentia e Dermoptera, que foram denominados
Euarchonta (Waddell et al., 1999). Cabe destacar que os tempos iniciais da radiação dos
primatas não contam com um registro fóssil que dê respaldo a essa hipótese, e a evidência
mais antiga de um possível primata é o Purgatorius, do início do Paleoceno de Montana, nos
Estados Unidos. Ainda que o tenham vinculado há mais de quatro décadas com os primatas
(Clemens, 2004), o caso é que o Purgatorius é considerado um Plesiadapiforme basal e,
portanto, um possível primata. Durante décadas, os Plesiadapiformes foram tratados como
primatas primitivos em virtude principalmente às suas adaptações dentárias, mesmo não
guardando certas semelhanças cranianas como os Euprimatas. Cabe então a seguinte
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pergunta: o que é um primata? E aqui encontraremos certas características gerais que
englobam somente os símios e macacos, lóris e lêmures, bem como os társios, resumindo
brevemente as características, seriam a posição convergente e anterior das órbitas, mãos e pés
adaptados à vida arborícola, preensão, polegares opositores e presença de unhas planas na
maioria dos dígitos. Estando o registro fóssil de primatas principalmente integrado por
material dentário, é de se destacar que adquiriram uma dieta mais frugívora que motivou
determinadas adaptações dentárias, entre elas as coroas mais baixas, alvéolos de mastigação
mais amplos e cúspides mais baixas em relação a um padrão morfológico mais insetívoro,
conforme mostra os dentes com função mais estritamente cortante de possíveis ancestrais
insetívoros.
Os Plesiadapiformes incorporam uma série de características que poderiam ser comuns
com os primatas, embora também possuam especializações que não seriam precursoras da
aparição dos Euprimatas. Décadas depois das primeiras descobertas, ainda continua a
discussão em torno da inclusão ou não dos Plesiadapiformes dentro da Ordem Primata, assim
como do status do Purgatorius como o primata mais antigo conhecido.

3. OS EUPRIMATAS
Durante o Eoceno inferior, os “verdadeiros primatas”, ou primatas de aspecto moderno,
aparecem e diferem em características essenciais em relação a seus antecessores
Plesiadapiformes. Desenvolvem uma anatomia moderna, com determinadas características
morfológicas distintivas e vinculadas em certos aspectos aos estrepsirrinos modernos,
informalmente chamados “prossímios”. Entre estas características estão o encurtamento da
face; a formação de uma barra pós-orbital que separa as cavidades orbitais das fossas
temporais; a aquisição de maior tamanho cerebral, que confere um aspecto mais arredondado
à calota craniana; a presença de unhas planas ao invés de garras e habilidades locomotoras
que incluem um repertório de movimentos para além do estrito quadrupedalismo, tais como
adaptações para o salto nos membros posteriores, ou membros anteriores sutis e propensos a
hábitos de escalar (Dagosto, 2007). Esse conjunto de adaptações lhes teria permitido possuir
hábitos mais variados e colonizar espaços dentro do novo espectro paleoecológico do Eoceno.
Suas órbitas mais frontalizadas e maior complexidade do seu sistema nervoso permitiram-lhes
ter modos de vida substancialmente diferentes em relação aos anteriores Plesiadapiformes e
também aos outros mamíferos. Surgem assim as diferentes linhagens evolutivas dos primitivos
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Euprimatas, geralmente Strepsirrhini e Tarsiiformes (como será visto mais adiante), que se
distribuíram em regiões muito amplas, englobando desde a América do Norte e Europa, em
certas regiões próximas da Ásia e da África. Entretanto, até o presente momento não foram
registradas essas formas na América do Sul e tampouco na América Central. A dispersão pelos
continentes do Norte − América do Norte, Europa e Ásia − foi facilitada por um fenômeno
paleoclimático conhecido como Máximo Térmico do Paleoceno-Eoceno (Katz et al., 1999;
Zachos et al., 2001), em que as temperaturas mundiais tiveram as médias mais elevadas de
todo o Cenozóico, com a consequente diversidade paleoflorística e heterogeneidade de
ambientes terrestres que propiciaram as radiações adaptativas de grupos de mamíferos em
nível global; os primatas foram favorecidos de modo que foram nestes períodos, e
especialmente a partir do início do Eoceno, que ocorreu a radiação mais antiga dos
Euprimatas. Contudo, não está claro onde se originaram nem quais foram os possíveis
ancestrais, e assim evoluíram para se converter em grupos abundantes entre os conjuntos de
mamíferos fósseis do Eoceno inferior, da mesma forma que aconteceu com os
Plesiadapiformes anteriores. Reconhecem-se dois gêneros primitivos como os representantes
mais antigos dos Primatas: Altiatlasius, do Paleoceno superior de Marrocos, e Altanius, do
Eoceno inferior da Mongólia, com um reduzido tamanho corporal, que oscilava entre 50-100
gramas para o primeiro, e apenas 10 gramas para o segundo (Fleagle, 2013). O Altiatlasius
somente é conhecido por escassos dentes isolados, enquanto que o Altanius é amplamente
conhecido em praticamente toda sua série dentária. Foi muito complexo elucidar suas relações
filogenéticas, além das características basicamente primitivas que demonstram suas estruturas
dentárias. Hoje, estima-se que poderiam corresponder à radiação basal prévia aos dois
grandes grupos que viriam a caracterizar o Eoceno, os quais serão detalhados a seguir.
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Figura 1. Escala do tempo geológico centrada no Cenozóico (extraída parcialmente de Gradstein, F. M, Ogg, J. G.,
Schmitz, M. D., et al., 2012, The Geologic Time Scale 2012: Boston, USA, Elsevier, DOI: 10.1016/B978-0-444-594259.00004-4.)
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Os Euprimatas primitivos podem ser divididos em duas grandes superfamílias: Adapidae
(geralmente relacionados aos prossímios Strepsirrhini que radiaram posteriormente) e
Omomyidea (vinculados aos Haplorhini, incluindo os Tarsiiformes e Anthropoidea). Durante o
Eoceno inferior, os gêneros mais primitivos de ambas superfamílias tiveram características
dentárias similares, lembrando que os dentes constituem os registros mais abundantes.
Contudo, as características cranianas em espécimes posteriores demonstram morfologias
derivadas e distintivas para ambos os grupos. Podemos distinguir brevemente os Omomyidea
dos Adapidae por possuírem faces mais curtas, calotas cranianas mais elevadas, órbitas
maiores e muitas espécies com dentes de coroas mais planas, indicando provavelmente
hábitos mais frugívoros (Fleagle, 2013). Neste sentido, os adapídeos constituiriam os padrões
morfológicos mais primitivos entre os primatas, e alguns dos seus gêneros representativos
seriam Adapis, Cantius e Notharctus, com abundantes registros fósseis na América do Norte,
tendo demonstrado evolução gradual dos seus caracteres através do Eoceno inferior ao
médio, como demonstrado para América do Norte (Gingerich, 1986). Um dos mais populares
gêneros de adapídeos descritos foi o Darwinius (Franzen et al., 2009), provavelmente o mais
completo registro de um primata fóssil, consistindo no esqueleto de uma fêmea juvenil que
também conservou impressões da pele e conteúdo estomacal. Trata-se de um dos
extraordinários espécimes preservados do Sítio Paleontológico de Messel, na Alemanha,
datado do Eoceno médio (Figura 3).
Os omomiídeos, mais similares aos társios, desenvolveram uma exitosa radiação,
distribuindo-se amplamente pela América do Norte, Europa e Ásia, e provavelmente também
pela África. Aparentemente, os Microchoeridae europeus tiveram uma radiação diferente da
dos norte-americanos Omomyidae (Hooker, 2007), embora se tenha sugerido que ambos os
grupos derivam da linhagem dos Teilhardina, o gênero de omomiídeo mais antigo registrado e
portador de caracteres primitivos que poderiam torná-lo precursor dos restantes (Fleagle,
2013). É evidente que os omomiídeos puderam ter originado a linhagem que conduz aos
Tarsius, e ainda à Família Tarsiidae, e o próprio gênero Tarsius poderia ter seus representantes
mais primitivos no Eoceno da Ásia, sob a espécie Tarsius eocaenus, do Eoceno médio da China
(Beard et al., 1994).
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Figura 2. Filogenia dos primatas modernos (modificada de Soligo & Martin, 2006).

4. ORIGEM E RADIAÇÃO DOS ANTHROPOIDEA
Um dos temas mais controvertidos na evolução dos primatas gira em torno da origem
dos Anthropoidea. Trata-se da infraordem que inclui os catarrinos (Macacos do Velho Mundo,
incluindo a linhagem humana) e os platirrinos (Macacos do Novo Mundo) como parte da
subordem Haplorhini, que também inclui os Tarsiiformes, grupo irmão dos Anthropoidea. As
características que definem os antropóides são frequentemente discutidas, e os registros mais
primitivos de aparentes antropóides tem sido algumas vezes questionados.
Os registros asiáticos de possíveis Anthropoidea foram de relevância durante as últimas
duas décadas, particularmente desde o descobrimento dos Eosimiidae (Beard et al., 1994,
1996) no interior das fissuras de Shanghuang, na província de Jiangsu, Eoceno médio da China.
Os gêneros descritos são Eosimias e Phenacopithecus, com três e duas espécies,
respectivamente. Apesar de alguns caracteres primitivos evidentemente relacionados aos
tarsiiformes, os autores enumeram certas características dentárias derivadas que os
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aproximam do morfotipo esperado para os antropóides basais, e daí serem considerados
maioritariamente como grupo basal dos Anthropoidea. Entre esses caracteres estão: os
incisivos de forma mais espatulada e implantados mais verticalmente nos alvéolos, caninos
mais desenvolvidos e molares inferiores com amplos alvéolos mastigatórios. Essas afirmações
receberam duras críticas inicialmente, embora o status antropóide dos Eosimiidae fosse
recebendo uma aceitação mais generalizada.

Figura 3. Darwinius massillae, holótipo (modificado de Franzen et al., 2009).

Outros gêneros atribuídos aos Eosimiidae foram encontrados fora da China, como o
Bahinia, que foi recuperado em Myanmar, no Eoceno médio da Formação Pondaung,
conhecido por restos de dentições superiores e inferiores parciais. Os Bahinia possuem
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tamanho maior que os Eosimias, ainda que sua morfologia dentária seja similar (Jaeger et al.,
1999). O Anthrasimias procede do Eoceno inferior da Índia (Bajpai et al., 2008), enquanto que
o Phileosimias foi encontrado em níveis mais modernos, correspondentes ao Oligoceno do
Paquistão. Ambos foram questionados posteriormente pela sua suposta filiação aos
Eosimiidae (Gunnell et al., 2008; Seiffert et al., 2009), e as controvérsias ainda perduram.
Outros possíveis antropóides asiáticos conformam a família Amphipithecidae, conhecida
desde o começo do século XX, embora os mais recentes trabalhos no sudeste asiático tenham
aumentado o registro e as discussões em torno das suas afinidades. O Amphipithecus e o
Pondaungia procedem do Eoceno médio da mesma Formação Pondaung que contém o
Bahinia, em Myanmar, e são precisamente os restos mais antigos conhecidos para os
Amphipithecidae (Beard, 2002). Eles têm um tamanho corporal considerável, possivelmente
com mais de 5 kg, com molares de coroas baixas e mandíbulas robustas e profundas, com a
sínfise não fusionada (uma característica que os afastaria do padrão esperado para os
Anthropoidea).
Uma alternativa proposta para as relações entre os Anthropoidea asiáticos e africanos
se fundamenta no gênero Afrasia, procedente dos níveis do Eoceno médio-superior, também
da Formação Pondaung, em Myanmar, e descrito recentemente (Chaimanee et al., 2012). As
semelhanças entre os molares superiores do Afrasia e do Afrotarsius lybicus − procedente da
localidade Dur At-Talah, também do Eoceno médio-superior da Líbia (Jaeger et al., 2010) −
levaram Chaimanee et al. (2012) a proporem uma dispersão dos antropóides primitivos da Ásia
em direção à África durante o Eoceno médio. Afrasia e Afrotarsius integrariam, assim, a nova
infraordem proposta pelos autores: Eosimiiformes, a qual agrupa os Eosimiidae, mencionados
anteriormente, e os Afrotarsidae, formados por Afrasia e Afrotarsius. No primeiro
agrupamento, são integradas as formas exclusivamente asiáticas, enquanto os Afrotarsidae
constituiriam um táxon de origem afro-asiática. De qualquer maneira, os autores sugerem que
não haveria relação especial entre os Eosimiiformes e o grupo crown dos Anthropoidea,
ficando claramente explicitado que os Eosimiiformes constituem um grupo stem dentro do
clado dos Anthropoidea. Como contribuição nova, o achado mais recente de um molar
superior de um primata do Eoceno médio-superior de Túnez, denominado Amamria, dá conta
da possível morfologia intermediária entre eosimiiformes e simiiformes, segundo sustentam
Marivaux et al. (2014).
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Já no continente africano e sua conexão com a Península Arábica, encontramos sítios de
grande interesse paleoprimatológico (Figura 4), que desempenharam um papel importante na
radiação dos Anthropoidea. Um desses depósitos é renomado e com uma longa história de
achados de antropóides primitivos, alguns anteriores à divergência Catarrhini-Platyrrhini.
Trata-se da depressão do Fayum, no Egito, onde foram coletados numerosos gêneros de
antropóides que datam do Eoceno superior ao Oligoceno inferior (ver Seiffert, 2012, e
referências ali citadas), sendo os níveis mais basais de uma antiguidade de 37 Ma. Somado a
esses achados, poder-se-ia dizer que o Fayum constitui o melhor registro da evolução de
mamíferos no continente africano (Fleagle & Gilbert, 2006).
Nesses sedimentos egípcios, um dos grupos que se destacam por suas características é a
superfamília Parapithecoidea. Esses primatas incluem diversos gêneros conhecidos por seus
traços peculiares que muitas vezes foram vinculados aos platirrinos do Novo Mundo, entre
eles o contato entre os ossos zigomático e temporal, tipicamente platirrino. Todavia, é
prudente afirmar que os parapitecóideos reúnem características primitivas como grupo basal.
São conhecidos por restos cranianos, dentários e pós-cranianos. Os gêneros melhor
representados são o Parapithecus e o Apidium, ainda que sua forma mais basal seja o Biretia,
um primata diminuto que também tem distribuição no Eoceno superior da Líbia e da Argélia,
além do Egito. Uma das espécies do Biretia é registrada nos níveis mais baixos do Fayum, a
formação Birket Qarum (BQ) (Seiffert, 2012). Da famosa localidade L-41, sobreposta a BQ,
procedem também molares isolados do gênero Abuqatrania, que denotam características mais
primitivas que o resto dos parapitecóideos (Simons et al., 2001). Mas essa superfamília não
procede apenas do Egito. Foram mencionados um úmero de parapitecóideo do Paleogeno da
Tanzânia (Stevens et al., 2005), e o novo gênero Lokonepithecus, do Oligoceno da bacia de
Turkana, no Quênia (Ducrocq et al, 2011), com possíveis adaptações à frugivoria extrema.
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Figura 4. Sítios paleoprimatológicos paleogenos da região Afro-Arábica.

Os Proteopithecidae constituem uma família peculiar, integrada pelos gêneros
Proteopithecus e Serapia, procedentes de L-41 do Fayum. O Proteopithecus é conhecido pelos
restos cranianos, abundantes restos dentários e elementos do esqueleto pós-craniano (Miller
& Simons, 1997; Simons & Seiffert, 1999). Seus caracteres dentários, com coroas
moderadamente bunodontes, indicariam uma dieta frugívora e insetívora (Fleagle, 2013). Cabe
destacar que possui três pré-molares superiores e inferiores, uma característica conservada
pelos platirrinos do Novo Mundo, enquanto que nos catarrinos são reduzidos a dois.
Foram propostas semelhanças entre os Proteopithecus e os platirrinos mais antigos
registrados até o momento, o gênero Branisella (Oligoceno inferior, uns 26 Ma) (ver Miller &
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Simons, 1997; Takai et al., 2000), sendo provável que exista algum vínculo filogenético entre os
Proteopithecidae e os primitivos platirrinos.

Figura 5. Crânios do Aegyptopithecus zeuxis, propliopitécido registrado no Oligoceno inferior do Fayum, Egito,
demonstrando dimorfismo sexual. A) fêmea (CGM 85785), B) macho (CGM 40237); C) DPC 2803, D) DPC 3161, e E)
CGM 42842. (Modificado de Seiffert et al., 2010).

A superfamília Propliopithecoidea é integrada pelas famílias Propliopithecidae e
Oligopithecidae. Os Propliopithecidae são conhecidos há várias décadas, e estão
representados por numerosos restos dentários, cranianos e pós-cranianos, que os convertem
no grupo melhor conhecido no Fayum (Figura 5). Em termos gerais, pode-se dizer que têm
semelhanças fenéticas mais próximas dos símios do que dos macacos, e isso se reflete
principalmente na estrutura dentária. No entanto, em certos caracteres demonstram estados
primitivos e de homologação mais complexa. Foram descritos três gêneros: Propliopithecus,
Aegyptopithecus e Moeripithecus, sendo este último conhecido apenas por um só espécime
com dois dentes inferiores, enquanto que os dois primeiros são amplamente conhecidos. Uma
das características interessantes é que apresentam dimorfismo sexual, evidenciado pela
diferença de tamanho entre os caninos e os pré-molares inferiores anteriores, enquanto que
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os molares apresentam um aspecto muito similar ao dos símios, com cúspides amplas e
arredondadas, claramente distinguíveis dos molares bilofodontes dos macacos cercopitecoides
(visto mais adiante).
Os Oligopithecidae constituem outro grupo cujas afinidades foram e continuam sendo
debatidas. Em princípio, possuem dois pré-molares do mesmo modo como visto nos
catarrinos, ainda que outros caracteres dentários e cranianos indiquem características
primitivas. O Oligopithecus é conhecido há várias décadas na Formação Jebel Qatrani, no
Fayum, e depois foi descrita uma espécie em Oman, na Península Arábica (Gheerbrant et al.,
1995); tem particularidades na estrutura dos molares, tais como a conformação primitiva do
trigônido, elevado em relação à bacia do talônido, apresentando um paracônido na sua parte
anterior; da mesma forma, tem um perímetro anterior cortante no pré-molar anterior, ao
modo dos antropóides, especialmente catarrinos. O Catopithecus é um gênero melhor
conhecido a partir de restos dentários e crânio-mandibulares, assim como restos póscranianos (Simons, 1989; Simons et al., 1999) que conferem informação importante sobre seu
status antropóide. Apresenta, entre as características destacadas, amplos incisivos, dimorfismo
sexual evidenciado pelo tamanho dos caninos e perímetro cortante do pré-molar anterior,
enquanto que o crânio tem aspecto primitivo, mas mais similar aos platirrinos por possuírem
um anel ectotimpânico unido à bula auditiva (Simons, 1995).
Talahpithecus é o terceiro gênero que se tenta atribur aos Oligopithecidae, mas
procedente da localidade de Dur At-Talah, Eoceno superior da Líbia (Jaeger et al., 2010). É
representado por um molar superior completo e dois fragmentos de um pré-molar superior e
molar inferior. A despeito da atribuição dos autores aos Oligopithecidae, recentes achados de
primatas primitivos do Eoceno do Amazonas peruano dão conta de estreitas relações com os
primatas sul-americanos mais antigos registrados (como veremos mais adiante) (Bond et al.,
2015).
Recentemente, Seiffert et al. (2010) descreveram um curioso primata dos níveis mais
inferiores do Fayum, do depósito da pedreira BQ2, que foi atribuído ao Eoceno superior. Tratase do Nosmips, constituído por numerosos dentes de confusas relações, algumas das quais
poderiam ser atribuídas aos estrepsirrinos e outras aos haplorrinos, razão pela qual seu status
filogenético é incerto.
Do mesmo modo, o Altiatlasius, um gênero procedente do Paleoceno superior do
Marrocos (Sigé et al., 1990; Godinot, 2007), com uns 57 milhões de anos de antiguidade,
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permanece como incertae sedis, devido à sua peculiar morfologia dentária, embora pudesse
tratar-se do mais antigo Euprimata registrado até o momento. São apenas dez dentes isolados
que foram atribuídos a grupos tão díspares como antropóides, estrepsirrinos, tarsiiformes,
mas cujas afinidade permanecem sem solução.
Resumindo, a respeito dos registros fósseis de antropóides típicos e antropóides basais
(i.e., Eosimiiformes), é inegável que a sua diversidade morfológica e as dificuldades para definir
possíveis morfotipos ancestrais tornam o panorama confuso. É importante compreender não
somente a origem do crown Anthropoidea, mas também os possíveis antecessores dos dois
grandes agrupamentos que derivam deles: Catarrhini e Platyrrhini. Os Catarrhini estão
integrados pelos Cercopithecoidea, ou “Macacos do Velho Mundo”, e Hominoidea,
comumente chamados símios. Os cercopitecoides incluem os macacos que divergem do grupo
que integrará nossos ancestrais hominíneos.

5. CATARRINOS
De acordo com o proposto acima, surge a hipótese de que os Propliopithecoidea do
Fayum poderiam ser considerados como o grupo stem Catarrhini e, deste modo, o registro
mais antigo até o momento. No entanto, um dos registros mais recentes pertence ao gênero
Saadanius, do Oligoceno médio da Arábia Saudita, datado de aproximadamente 29-28 Ma
(Zalmout et al., 2010). Trata-se de um espécime craniano que conserva parte da face e da
dentição superior, e seu aspecto é definitivamente mais avançado do que o dos primatas do
Fayum, tendo-se sugerido a possibilidade de que se encontre próximo à divergência entre
cercopitecoides e hominoides.
Para a África, há relato do gênero Kamoyapithecus, do Oligoceno superior do norte do
Quênia (Leakey et al., 1995), embora a escassez do material não permita determinar se
pertence a um cercopitecóideo ou hominóideo.
Ao contrário do escasso registro de cercopitecoides nestes momentos do Terciário, a
partir do Oligoceno mais superior e até o Mioceno médio (aproximadamente entre 25 e 15
Ma), desenvolveu-se uma importante radiação de catarrinos primitivos que se agrupam na
superfamília Proconsuloidea (Fleagle, 2013), embora seu status seja ainda duvidoso, já que se
registram

alguns

espécimes

com

características

mais modernas

em relação

ao

Propliopithecoidea do Fayum, mas não se define sua relação como os hominoides, podendo
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tratar-se de um grupo stem destes. Entre os taxa mais conhecidos se encontram várias
espécies do gênero Proconsul. Os intervalos de tamanho estimados vão desde os 3,5 kg
(Micropithecus) até os 50 kg ou ainda mais (Afropithecus, Samburupithecus, Proconsul major)
(Fleagle, 2013), todos procedentes do Quênia e de Uganda.
Determinados gêneros mais modernos do Leste Africano poderiam ter uma relação mais
próxima com os hominoides recentes, como é o caso do Kenyapithecus e do Chororapithecus,
sendo este último diretamente relacionado com a linhagem que conduz ao gorila atual (Suwa
et al., 2007); de qualquer forma, sua relação com os símios atuais foi questionada (Harrison,
2010).
Na Europa e na Ásia registraram-se numerosos gêneros de catarrinos desde o Mioceno
inferior, há aproximadamente 17 Ma (Andrews et al., 1996), que podem ser divididos em dois
grupos: os Pliopithecoidea, mais primitivos e provavelmente relacionados com os
Propliopithecoidea do Fayum, e os Hominoidea, esses últimos apresentando discrepâncias nas
suas afinidades com os grupos atuais (Fleagle, 2013). Entre os taxa de maiores afinidades com
os grupos atuais, encontra-se o Sivapithecus, que habitou o norte da Índia aproximadamente
entre 12 e 8 milhões de anos atrás, e que possui enormes semelhanças fenotípicas com o atual
orangotango em suas características crânio-dentárias (Kelly, 2005). Por outro lado, um táxon
considerado próximo filogeneticamente do Sivapithecus atingiu o maior tamanho corporal
conhecido na evolução dos primatas; trata-se do gênero Gigantopithecus (von Koenigswald,
1983; Ciochon et al., 1990), conhecido somente por uma considerável quantidade de dentes e
mandíbulas, com uma espécie menor − o G. Giganteus, do Mioceno superior da Índia e do
Paquistão e cerca de 150 kg de peso corporal (equivalente a um gorila) – e uma espécie maior o G. Blacki, do Pleistoceno da China e do Vietnã, cuja espécie estima-se ter alcançado 300 kg
de peso. Em termos gerais, alguns hominoides asiáticos poderiam ter algum vínculo com a
linhagem do orangotango atual.
O registro fóssil dos cercopitecoides demonstra sua presença desde começos do
Mioceno, assim como aconteceu com a radiação dos hominoides. No entanto, diversificaramse notavelmente desde o Mioceno superior e Pleistoceno − momentos de maior sucesso na
sua radiação − até tempos recentes em regiões da África, Ásia e Europa. Os primitivos
cercopitecoides, procedentes do Mioceno inferior no médio norte e leste da África, incluem-se
na família Victoriapithecidae, com características claramente mais primitivas em relação aos
Colobidae
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Victoriapithecidae demonstram algumas características que anunciam a morfologia
bilofodonte dos molares dos cercopitecoides, isto é, duas cúspides anteriores e duas
posteriores alinhadas transversalmente e unidas por uma crista; de qualquer maneira, em
certos espécimes observa-se a ausência da crista, e a presença de uma crista oblíqua nos
molares superiores (ligando metacone e protocone), evidenciando a estrutura primitiva do
trígono (Miller et al., 2009). Dos quatro gêneros reconhecidos até o momento, cabe destacar
que Victoriapithecus é conhecido também por um crânio que apresenta caracteres mais
primitivos, e uma capacidade craniana menor, em comparação ao dos cercopitecoides
modernos (Miller et al., 2009, e referências citadas).
Os cercopitecoides fósseis já aparecem no Mioceno superior africano, em que podem se
diferenciar as duas subfamílias modernas, cercopitecinos e colobinos, que posteriormente
apresentam uma diversificação e expansão para Eurásia. Considerando que as principais
diferenças entre ambas as subfamílias se devem a características dos tecidos moles [tais como
estômagos divididos em compartimentos nos colobinos, ou bochechas avantajadas (cheek
pouches) nos cercopitecinos], é arriscado atribuir espécimes fósseis a uma ou outra subfamília,
além do que os cercopitecinos conservam geralmente molares com trigônidos mais longos,
coroas mais elevadas e cúspides mais baixas, assim como crânios com focinho mais alongado e
espaço estreito entras as órbitas (Fleagle, 2013).
Os cercopitecinos podem ser divididos em três grupos claramente reconhecidos:
macacos; babuínos, mangabeis e mandris; e guenons, alguns deles sendo conhecidos no
registro fóssil e na atualidade, como é o caso dos gêneros Macaca, Papio, Theropithecus e
Cercopithecus.
Muitos colobinos extintos, por outro lado, conservaram uma morfologia diversa e
distinta dos taxa atuais, incluindo também uma maior distribuição geográfica (Fleagle, 2013).
Estabelecendo um parâmetro comparativo entre a radiação miocena dos símios
hominoides e dos macacos cercopitecoides, existe uma clara diferença em relação ao intervalo
temporal e as etapas atuais da sua evolução. Enquanto os símios se diversificaram e
expandiram sua distribuição geográfica durante o período do Mioceno inferior ao médio, os
cercopitecoides se difundiram notavelmente desde o Mioceno superior até tempos recentes, e
a escassa diversidade atual de hominoides contrasta com a destacada diversidade de
cercopitecoides. Essas diferenças na diversidade temporal foram atribuídas a diversas causas,
especialmente a uma possível substituição das faunas de símios pelas de cercopitecoides, ou
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possivelmente a mudanças climáticas que afetaram de maneira diferente a África e a Europa
durante o Mioceno (Harrison, 2010; Fleagle, 2013).

6. PLATIRRINOS
Os Platyrrhini conformam um grupo diverso, com uma distribuição geográfica dos
grupos atuais na Região Neotropical que, conforme recente revisão das regiões biogeográficas
(ver Morrone, 2006), integra o Reino Holotropical. Habitam desde o sul do México até o norte
e nordeste da Argentina, tendo desenvolvido múltiplas adaptações a ambientes diversos. Os
platirrinos têm um registro fóssil também diverso, embora escasso em número de espécimes
recuperados. Procedem de regiões distantes como a Patagônia e as Grandes Antilhas, e de
alguns depósitos em regiões que coincidem com sua distribuição atual, como Peru, Bolívia,
Colômbia e Brasil (Figura 6).
Os registros mais antigos até o momento procedem do Eoceno (superior?) da Amazônia
peruana, seguidos pelos da Bolívia (26 Ma) e, posteriormente, pelos da Patagônia (entre 20 e
15,7 Ma), estendendo-se até o Pleistoceno superior do Brasil e do Caribe.
A Patagônia argentina conta com um registro de oito gêneros fósseis descritos, de um
total de 29 gêneros e 31 espécies registrados na América do Sul e no Caribe, todos extintos,
mais duas espécies extintas correspondentes a dois gêneros ainda viventes. O resto dos
gêneros fósseis encontra-se principalmente na Colômbia (onze até o momento), onde já se
verificam padrões morfológicos mais modernos e precursores da anatomia e adaptações dos
clados atuais.

a. O REGISTRO FÓSSIL DOS PLATIRRINOS
i. PERU
Novas e surpreendentes descobertas na fauna local de Santa Rosa, leste do Peru, dão
conta dos mais antigos primatas sul-americanos registrados até o momento, com uma idade
que sugere ser do Eoceno superior (Bond et al., 2015), muito mais antigo do que se havia
pensado. O material consta de um molar superior completo, o novo gênero Perupithecus
(Figura 7A), assim como dois molares superiores incompletos pertencentes a um outro táxon,
e um molar inferior isolado. Apesar da fragmentação do registro, os molares apresentam uma
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morfologia primitiva com alguns caracteres que lembram os atuais calitriquinos, incluindo o
pequeno tamanho comparável ao do Callimico. Mas o que cabe ressaltar desse registro é que a
morfologia do Perupithecus é visivelmente semelhante à do extinto Talahpithecus (Figura 7B),
do Eoceno superior da Líbia (Jaeger et al., 2010). Como consequência, esses achados não só
expandem o intervalo temporal em que existiram os primatas do Novo Mundo em ao menos
uns 10 milhões de anos, como também reforçam a hipótese de uma origem africana, algo que
muitos pesquisadores vinham propondo, embora sem provas contundentes. A análise
filogenética realizada por Bond et al. (2015) localizou os Perupithecus e Talahpithecus como
taxa irmãos, basais e divergentes dos platirrinos.

ii. BOLÍVIA
Na localidade de Salla, Bolívia, foram registrados os únicos platirrinos do Oligoceno sulamericano, que foram datados por volta de 26 Ma (Oligoceno superior, Idade-Mamífero
Deseadense) (Kay et al., 1998); trata-se dos gêneros Branisella e Szalatavus (Hoffstetter, 1969;
Rosenberger et al., 1991a; Takai et al., 2000). Embora estes restos sejam bem conhecidos por
peças dentárias e mandibulares, não são registradas outras partes do esqueleto, e suas
relações ainda são escassamente compreendidas, à exceção de determinados caracteres que
os aproximam dos pequenos Callitrichinae. Considerando sua localização geográfica, pode-se
esperar que tenham desempenhado um importante papel na radiação antiga dos platirrinos e
sua eventual relação com a antiga radiação dos primatas do Eoceno do Peru [constituem parte
do grupo stem Platyrrhini, segundo Bond et al. (2015)], mas seu isolamento geográfico e
temporal em relação aos primatas patagônicos, além das suas evidentes diferenças
morfológicas, não permitem hoje estabelecer vínculos entre eles e, muito menos com os
posteriores registros do Mioceno médio da Colômbia (ver mais adiante).
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Figura 6. Mapa de distribuição geográfica dos platirrinos fósseis. 1: Salla, Bolívia (Branisella, Szalatavus); 2: Gran
Barranca, Chubut, Argentina (Mazzonicebus); 3: Gaiman, Chubut, Argentina (Dolichocebus); 4: Pampa de Sacanana,
Chubut, Argentina (Tremacebus); 5: Formação Pinturas (Soriacebus, Carlocebus, gen. et sp. nov.; 6: Depósitos
costeiros da Formação Santa Cruz (Killik Aike Norte, Monte Observación, Estancia La Costa; Killikaike, Homunculus),
Santa Cruz, Argentina; 7: Cañadón del Tordillo, Neuquén, Argentina (Proteropithecia); 8: Alto Río Cisnes, Chile; 9:
Formação Abanico, Chile (Cebupithecia); 10: La Venta, Colômbia (Cebupithecia, Stirtonia, Neosaimiri, Laventiana,
Nuciruptor, Miocallicebus, Micodon, Lagonimico, Mohanamico, Patasola, Aotus dindensis); 11: Rio Acre, Brasil
(Acrecebus, Solimoea); 12: Toca da Boa Vista, Bahia, Brasil (Protopithecus, Caipora, Alouatta mauroi); 13: Lagoa
Santa, Minas Gerais, Brasil; 14: Pinar del Río, Cuba; 15: Domo de Zaza, Cuba; 16: Trouing Jérémie, Haiti (Insulacebus
toussaintiana); 17: Cueva de Berna e Parque Nacional Padre Nuestro, República Dominicana (Antillothrix); 18: Long
Mile Cave e Jackson’s Bay Caves, Jamaica (Xenothrix); 19: Atalaya, Cuzco, Peru; 20: Santa Rosa, Peru (Perupithecus).

iii. AMÉRICA DO SUL AUSTRAL: PATAGÔNIA ARGENTINA E CHILE CENTRAL
A Patagônia argentina tem oferecido interessantes restos fósseis de primatas desde os
tempos dos irmãos Ameghino, com a descrição do mais antigo registrado na Argentina,
Homunculus patagonicus (Ameghino, 1891) (Figura 8B, D). Hoje em dia sabemos que
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Homunculus é um dos primatas fósseis melhor representados, encontrando-se no que foi
recuperado materiais cranianos, dentários e pós-cranianos que contribuem para esclarecer
suas prováveis relações com os atuais gêneros Callicebus e Aotus (Tejedor, 2000; Tejedor &
Rosenberger, 2008). Foram coletados na região sudeste da Província de Santa Cruz, em
sedimentos datados por volta de 16,5 Ma (Mioceno inferior-tardio; Fleagle et al., 1995;
Tejedor et al., 2006). Estas semelhanças morfológicas com o Aotus e o Callicebus permitem
respaldar as possíveis relações filogenéticas dentro dos Pitheciidae.
Apesar de ser historicamente o registro mais antigo, Homunculus não é o mais antigo
primata patagônico conhecido até o momento. Na província de Chubut encontram-se três
gêneros que datam aproximadamente de 20 Ma (Mioceno inferior). Tremacebus harringtoni
(Rusconi, 1935; Hershkovitz, 1974), procedente do centro-norte de Chubut, é um crânio sem
mandíbula que apresenta certas afinidades com o atual Aotus (Fleagle & Rosenberger, 1983).
As órbitas um pouco maiores sugerem adaptações primitivas aos hábitos noturnos, pelo
menos nas suas etapas iniciais, embora seja difícil estabelecer isso com certeza.

Figura 7. Comparação entre A) Perupithecus, o mais antigo registro de primatas sul-americanos e B) Talahpithecus,
do Eoceno superior da Líbia (modificado de Bond et al., 2015).

O Dolichocebus gaimanensis foi registrado também em Chubut, nas proximidades de
Gaiman (Bordas, 1942; Kraglievich, 1951), e consiste em um crânio sem mandíbula e um pouco
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deformado, além de restos dentários e mandibulares isolados que foram atribuídos ao mesmo
gênero (Kay et al., 2008). O Dolichocebus foi vinculado com o atual macaco-de-cheiro, Saimiri
(Rosenberger, 1979; Fleagle & Rosenberger, 1983; Tejedor, 2000) e, portanto, integrante dos
Cebinae, devido à dolicocefalia verificada no seu crânio (discutido em Kay et al., 2008), bem
como à forma das suas órbitas, alongadas verticalmente, e ao estreito espaço interorbitário,
caracteres muito evidentes no Saimiri. Pelas caracteristicas dos dentes isolados, há mais de
duas décadas foram propostas possíveis afinidades com Saimiri ou calitriquinos (Fleagle & Kay,
1989), embora recentemente estes mesmos autores tenham o agrupado como grupo stem dos
platirrinos (Kay et al., 2008). Existem semelhanças importantes entre os molares superiores de
Dolichocebus e Killikaike, outro possível cebino (ver mais adiante), enquanto que os molares
inferiores de Dolichocebus têm semelhanças indiscutíveis com os de Laventiana e Neosaimiri,
dois cebinos de La Venta, Colômbia (ver abaixo), demonstrando uma ampla radiação da
subfamília.
Continuando com os registros mais antigos da Patagônia, na localidade de Gran
Barranca, encontramos o Mazzonicebus almendrae (Kay, 2010). O Mazzonicebus tem sido
vinculado com o mais moderno Soriacebus (da Formação Pinturas, na Província de Santa Cruz,
datada em torno de 17 Ma; Mioceno inferior; Fleagle et al., 1995), ainda que como parte deste
grande grupo stem de primatas patagônicos que, segundo o autor, não teriam relação alguma
com a posterior radiação dos primatas anatomicamente mais modernos do Mioceno médio da
Colômbia. O Mazzonicebus caracteriza-se por possuir incisivos procumbentes e comprimidos
lateralmente, por pré-molares anteriores grandes e molares inferiores relativamente
quadrangulares, e molares superiores com reduzido hipocono. Estes caracteres, quase na sua
totalidade, assemelham-se àqueles apresentados pelo Soriacebus, com exceção dos molares
inferiores, já que o motivo da controvérsia gerada pelo Soriacebus (Fleagle et al., 1987; Fleagle,
1990) centrou-se em torno dos molares inferiores alongados, que não coincidem com as
tendências dos pitecinos mais modernos. Se não fossem considerados esses últimos
caracteres, o Soriacebus seria, assim como o Mazzonicebus, um primitivo Pitheciinae (Tejedor,
2005) com as adaptações dentárias e mandibulares que preveem os extintos Cebupithecia e
Nuciruptor, do Mioceno médio da Colômbia, e os atuais Pithecia, Chiropotes e Cacajao. A
explicação mais provável aponta que os pitecinos caracterizam-se por um poderoso aparelho
mastigatório de molares quadrangulares e escasso relevo oclusal, e especialmente por um
complexo dentário anterior formado por incisivos procumbentes e estreitos, grandes caninos
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projetados e grandes pré-molares anteriores, todos caracteres derivados de sua dieta à base
de frutos duros e sementes, sendo os frugívoros mais especializados dentre os platirrinos.

Figura 8. Comparação entre o holótipo de Killikaike blakei e um crânio parcial da coleção Ameghino, atribuído ao
Homunculus patagonicus.

Também na Formação Pinturas foi registrado o Carlocebus, com duas espécies, C.
Carmenensis e C. Intermedius (Fleagle, 1990). O Carlocebus assemelha-se ao Homunculus em
suas características dentárias, embora pudesse diferenciar-se deste por apresentar maior
tamanho, molares com cúspides arredondadas e cristas menos pronunciadas. Em termos
gerais, ambos poderiam ser incluídos num mesmo clado monofilético, junto com os Callicebus.
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O primata fóssil mais austral descoberto até o momento é o Killikaike blakei, ao sudeste
da Província de Santa Cruz (Tejedor et al., 2006). Consiste de um crânio parcial de excelente
preservação, que consta da face completa e do frontal, incluindo o molde endocraniano do
cérebro anterior, assim como a dentição superior bastante completa e bem conservada; além
disso, foi encontrado um fragmento de maxilar com três molares superiores. A face do
Killikaike apresenta semelhanças com a dos cebinos, especialmente o Saimiri, pela morfologia
das órbitas que, do mesmo modo como ocorre no Dolichocebus, são alongadas verticalmente
e possuem septo interorbital estreito. O molde endocraniano anterior de Killikaike preservouse intacto, com um osso frontal elevado, o que nos permitiu estimar o volume do cérebro
anterior, perfeitamente correlacionado com o tamanho total do cérebro. O cérebro do
Killikaike registra uma capacidade dos lóbulos frontais que o aproxima da média do atual
Saimiri.
Isso tem implicações evolutivas relevantes, já que o Killikaike, com uns 16,5 Ma de
antiguidade, posiciona-se como o primata que tem o registro mais antigo de aumento
dramático no tamanho do cérebro, inclusive vários milhões de anos antes de nossos ancestrais
hominíneos.
Considerando essas características particulares, o Killikaike diferencia-se claramente do
Homunculus, que também foi registrado em regiões costeiras da Província de Santa Cruz, e que
certos autores tentam, genérica ou especificamente, sinonimizar ao Killilkaike (ver Kay et
al.,2008 e subseqüentes). No entanto, verificam-se acentuadas diferenças morfológicas nos
espécimes da Figura 8, que consistem no holótipo do Killikaike e no crânio parcial do
Homunculus da coleção Ameghino do Museu Argentino de Ciências Naturais, este último não
considerado nos estudos de Kay e colaboradores.
O Proteropithecia neuquenensis completa o registro de pitecinos na Patagônia, com
escassos restos dentários e um astrágalo coletados no Cañadón del Tordillo, Província de
Neuquén, com uma idade absoluta de 15,7 Ma (Kay et al., 1998). Os incisivos deste primata
apresentam as características típicas do Soriacebus ou do Mazzonicebus, alongados e
estiliformes, embora seus molares possuam características mais avançadas na direção dos
pitecinos atuais, com coroas baixas e relevo oclusal não tão marcado.
Como parte dessa radiação austral, destaca-se o achado do Chilecebus carrascoensis em
sedimentos do Mioceno inferior do Chile central (Flynn et al., 1995), demonstrando que a
Cordilheira dos Andes não representou uma barreira para a dispersão dos primatas durante o
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Mioceno inferior. O Chilecebus é datado em uns 20 Ma, equivalente aos registros de Chubut,
na Argentina. A morfologia do Chilecebus não é usual, e o gênero consiste em um crânio sem
mandíbula com a totalidade dos dentes superiores. O tamanho do crânio é muito pequeno,
embora os molares sejam proporcionalmente enormes e o palato seja reduzido. Este tamanho
proporcional é incomum e não é visto em nenhum platirrino atual ou extinto. Os molares
superiores têm uma morfologia também peculiar, embora conservem caracteres primitivos
como a presença de cíngulos lingual e labial nos mesmos. Os pré-molares superiores são
alongados transversalmente com uma largura similar ao M1, situação que os relacionaria com
os cebinos, únicos entre os platirrinos que desenvolveram essa estrutura para os pré-molares
superiores.

iv. OS PLATIRRINOS ANATOMICAMENTE MODERNOS
No norte do Neotrópico encontramos a fauna de mamíferos de La Venta, Colômbia, até
o momento com a maior diversidade de primatas fósseis no registro sul-americano. Esses
sedimentos datam do Mioceno médio, aproximadamente entre 11,6 e 13,5 Ma (Flynn et al.,
1997), e seus primatas poderiam prenunciar a morfologia de vários dos clados atuais. Alguns
dos primeiros primatas registrados na Colômbia são os mais relacionados aos atuais, como o
Neosaimiri fieldsi, o Stirtonia tatacoensis e o S. victoriae, e o Cebupithecia sarmientoi,
vinculados às linhagens dos atuais Saimiri, Alouatta e Pitheciinae, respectivamente (Stirton,
1951; Hershkovitz, 1970; Kay et al., 1987; Takai, 1994). Também foi descrito o Laventiana
annectens, táxon proximamente vinculado ao Neosaimiri (Rosenberger et al., 1991b). Em
resumo, sem dúvida alguma, os cebinos estão representados em La Venta com uma
morfologia dentária e mandibular quase indistinguível dos Saimiri.
O Stirtonia, por sua vez, com suas duas espécies, S. tatacoensis (Stirton, 1951;
Hershkovitz, 1970) e S. victoriae (Kay et al., 1987), é tão próximo do atual Alouatta que, no
nível genérico, poderia tratar-se de sinônimos (Rosenberger, comunicação pessoal; ver
também Szalay & Delson, 1979).
Cebupithecia sarmientoi é, inquestionavelmente, o pitecino proximamente relacionado
ao atual Pithecia, tanto que apresenta as mesmas adaptações dentárias, com algumas
características mais primitivas nos molares, embora já antecedendo a estrutura relativamente
plana das suas coroas, com um baixo relevo oclusal que é marcado nos atuais pitecinos. A
dentição anterior demonstra as fortes afinidades entre o Cebupithecia e os pitecinos, com
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incisivos procumbentes e caninos grandes e projetados. Outro pitecino reconhecido em La
Venta é o Nuciruptor rubricae (Meldrum & Kay, 1997), com adaptações semelhantes às do
Cebupithecia, representado por uma mandíbula com a presença de incisivos procumbentes,
comprimidos, embora os caninos inferiores sejam menores do que o esperado.
Em tempos mais recentes, foi achada em La Venta uma espécie relacionada à linhagem
do atual gênero Callicebus, Miocallicebus villaviejai, pobremente representada, mas com uma
morfologia semelhante ao Callicebus, ainda que seu tamanho seja maior (Takai et al., 2001).
Alguns taxa de La Venta possuem relações mais incertas, como é o caso do Lagonimico
conclucatus, um crânio esmagado que conserva a mandíbula e inclui importante informação
da anatomia craniana e dentária, e que foi descrito originalmente como um calitriquino
gigante (Kay, 1994). Posteriormente, Rosenberger (2002) vinculou-o aos pitecinos em razão de
sua morfologia mandibular. Considerando os caracteres do Lagonimico, seria lógico vinculá-lo
com os calitriquinos, uma vez que apresenta molares superiores triangulares com uma notória
redução do M3. Mais instigante ainda é a morfologia dos pré-molares superiores, em forma de
“rim”, ou seja, com seus lados medial e distal côncavos, do mesmo modo que acontece nos
Callitriquinae. A mandíbula do Lagonimico foge ao padrão calitriquino devido à presença de
um corpo profundo posteriormente e um ramo ascendente alto e estreito ânteroposteriormente, caracteres que Rosenberger (2002) relacionou coerentemente com os
pitecinos. Não existem em La Venta outros primatas que possam lançar luz sobre este
intrincado problema.
O Mohanamico hershkovitzi (Luchterhand et al., 1986) foi durante muito tempo motivo
de debate, já que depois da descrição do Aotus dindensis (Setoguchi & Rosenberger, 1987),
surgiram polêmicas em torno de sua possível sinonímia (ver Meldrum & Kay, 1997).
Argumentou-se que o Mohanamico e o Aotus dindensis procediam dos mesmos sítio e nível
estratigráfico, e que possuem tamanho e morfologia similares (Meldrum & Kay, 1997), mas
novos espécimes atribuídos ao A. dindensis (Takai et al., 2009) reforçam a identidade desse
táxon. Uma revisão do material de ambas as espécies permite observar diferenças
substanciais, já que os pré-molares e molares do A. Dindensis diferem do Mohanamico em seu
maior talônido proporcionalmente ao do trigônido. O Mohanamico apresenta uma estrutura
que poderia assemelhar-se aos calitriquinos (ver também Rosenberger et al., 1990; Meldrum &
Kay, 1997) pelo desenvolvimento do trigônido e pelos molares mais alongados, em oposição
ao A. Dindensis, além de possuir trigônido e talônido de altura similar. Esses caracteres
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lembram a certos calitriquinos com maior probabilidade, mas de forma alguma são similares
aos A. Dindensis.
Entre outros possíveis calitriquinos, encontra-se o Patasola magdalenae, que
inicialmente foi descrito como uma forma intermediária entre os Callitrichinae e Saimiri (Kay &
Meldrum, 1997), e realmente partilha determinados caracteres com ambos ou, pelo menos,
inclui-se entre os Cebidae. É possível que essa frequência de caracteres compatíveis com um
padrão calitriquino deva-se a uma ampla radiação prévia do grupo, que até hoje é
praticamente desconhecido para toda América do Sul. Entre os escassos restos de
Callitrichinae recuperados, encontra-se o Micodon kiotensis, de tamanho muito pequeno,
embora seja limitada a informação que se tem a partir de um molar superior isolado, um
incisivo e um pré-molar inferior (Setoguchi & Rosenberger, 1985); esse pobre registro impede
esboçar afinidades mais precisas.

b. O CARIBE E O CENOZÓICO SUPERIOR DA AMÉRICA DO SUL
Foi tão diversa e variada a evolução dos platirrinos, que encontramos registros fósseis
nas Grandes Antilhas (Cuba, Jamaica, Haiti e República Dominicana), países onde hoje não
habitam primatas nativos neotropicais, além de se tratar de regiões insulares separadas do
continente há milhões de anos (como veremos mais adiante). É provável que o amplo tempo
de divergência seja o responsável pela morfologia incomum que apresentam os platirrinos do
Caribe. O Xenothrix macgregori foi descoberto em sedimentos do Pleistoceno da Jamaica
(Williams & Koopman, 1952; Rosenberger, 1977; MacPhee & Horovitz, 2004), contando-se
vários espécimes dentários, mandibulares e maxilares com uma dentição incomum, e foi
relacionado principalmente com os pitécidos como o Aotus (Rosenberger, 2002) e o Callicebus
(MacPhee & Horovitz, 2004), ainda que, dada a sua particular morfologia dentária − única
entre os platirrinos − as aﬁnidades sejam ainda mais incertas. O Antillothrix bernensis foi
originalmente descrito desde o Holoceno da República Dominicana (Rímoli, 1977; MacPhee et
al., 1995). Somam-se a este táxon as recentes descobertas de dois crânios e material póscraniano (Kay et al., 2011; Rosenberger et al., 2011), com algumas semelhanças fenéticas com
os cebinos, embora algumas características particulares os distanciem deste grupo. No Haiti,
foram descritos um gênero e uma espécie novos, que aumentam a distinção desta radiação
caribenha; trata-se do Insulacebus toussaintiana, do Quaternário superior, com certas
características dentárias primitivas que lembram alguns primatas patagônicos (Cooke et al.,
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2011). Os autores sugerem uma relação entre o Insulacebus e o Xenothrix, e que talvez as
hipóteses de relações filogenéticas com Callicebus sejam factíveis, como apontaram MacPhee
& Horovitz (2004), além de uma eventual radiação inter-antilhana. Finalmente, em Cuba foram
registradas duas espécies do Paralouatta: P. varonai, possivelmente do Pleistoceno inferior
(Rivero & Arredondo, 1991; Horovitz & MacPhee, 1999), e P. Marianae, representado por um
astrágalo procedente dos sedimentos do Mioceno inferior (MacPhee et al., 2003), sendo o
primata mais antigo registrado para as ilhas do Caribe. Paralouatta varonai consiste num
crânio um pouco deteriorado, com dentes desgastados, mas muito informativo, além de restos
mandibulares e dentários isolados, e foi relacionado originalmente com o Allouatta (Rivero &
Arredondo, 1991), embora Horovitz & MacPhee (1999) o integrem juntamente com o
Antillothrix, Callicebus e Xenothrix, a um clado inter-antilhano vinculado, por sua vez, com os
pitécidos continentais através da relação com Callicebus. Recentemente, foram mencionadas
várias características que reforçam a hipótese da relação filogenética entre P varonai e os
alouattinos, sendo a morfologia craniana a mais clara evidência (Cook et al., 2007;
Rosenberger et al., no prelo).
Continuando com os registros de primatas sul-americanos em regiões de importância
biogeográfica, encontramos alguns restos escassos isolados na região do Rio Acre, no oeste
amazônico que, todavia, proporcionam informação em um lapso temporal durante o qual não
contamos com nenhum registro fóssil dentro da América do Sul ou do Caribe. Da Formação
Solimões (Mioceno superior), procedem ao menos três espécies de primatas das quais só se
conservam dentes isolados. Foi relatado um molar inferior isolado atribuível ao Stirtonia e,
portanto, considerado um alouatino que persistiria desde o Mioceno médio da Colômbia até o
final dessa época no Acre; e também um molar inferior adicional e mais dois pré-molares
superiores da nova espécie Solimoea acrensis, vinculado aos atelinos; e um molar superior que
é atribuído ao novo gênero Acrecebus fraileyi, com evidentes semelhanças com o atual Cebus,
embora de um tamanho notavelmente maior (Kay & Cozzuol, 2006, e referências citadas).
Como se depreende da escassez desses espécimes, não é possível especular sobre como foi a
radiação dos platirrinos nessa época, embora se perceba claramente que os alouatianos
estiveram presentes desde o Mioceno médio, continuando até o Mioceno superior com certos
caracteres conservadores e que são atribuíveis ao Stirtonia.
O Acrecebus torna-se a única evidência clara da linhagem do Cebus antes do Holoceno. É
um molar superior que possui todas as características destacadas no Cebus.
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Também no Brasil, em regiões do leste dos estados da Bahia e de Minas Gerais,
encontramos as espécies extintas do Pleistoceno Protopithecus brasiliensis (Lund, 1840;
Hartwig & Cartelle, 1996) e Caipora bambuiorum (Cartelle & Hartwig, 1996), representadas por
crânios e numerosos elementos pós-cranianos que as relacionam, sem dúvida alguma, aos
atelídeos, sendo o Protopithecus, provavelmente um alouatino, e o Caipora, um atelino com
evidentes vínculos com o atual Ateles. Contudo, os restos de Protopithecus procedentes do
estado da Bahia foram recentemente atribuídos ao novo gênero Cartelles (Halenar &
Rosenberger, 2013), gerando certas dúvidas pelas particularidades da sua anatomia craniana,
que o aproximam do Alouatta, embora com caracteres presentes também no Lagorhrix,
enquanto seu pós-crânio apresente caracteres mais adaptados à braquiação, contrário à
marcha quadrúpede e estritamente arborícola que possui o atual Alouatta.
A presença de uma espécie extinta do atual bugio, gênero Alouatta, foi descrita também
para o Pleistoceno da Bahia, no Brasil. Trata-se do Alouatta mauroi, que possui proporções
dentárias pouco comuns, não encontradas nas espécies viventes do gênero (Tejedor et al.,
2008).

7. TRAÇANDO A HISTÓRIA EVOLUTIVA DOS PLATIRRINOS
Como consequência das distâncias temporais e geográficas dos sítios com presença de
platirrinos fósseis, além da escassez do registro, não existe um conhecimento integrado em
torno das suas relações filogenéticas e da radiação do grupo. Argumentou-se que a sua
principal diversificação deu-se na Bacia Amazônica e, com os novos registros mais antigos do
Peru, a hipótese é factível. Estudar a radiação dos platirrinos a partir das periferias amazônicas
é altamente valioso e, além disso, contamos com registros de faunas de mamíferos cenozóicos
extintos em ambos os lados de toda Cordilheira do Andes e da estepe patagônica, que
esclarecem sua paleoecologia.
A maneira como as linhagens patagônicas − as mais austrais do mundo − conseguiram se
integrar com os grupos do Norte é ainda incerta. Isto é devido, principalmente, à falta de
registro paleontológico de primatas que conectam localidades entre a Patagônia e La Venta
(Colômbia) ou, pelo menos, à área do Rio Acre. Atualmente, contamos unicamente com o
registro do Chilecebus como representante mais setentrional da radiação austral, do outro
lado da Cordilheira dos Andes e em menores latitudes do que na Patagônia, o que pode
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significar um nexo para a hipótese da provável existência de um corredor, aqui denominado
Corredor Paleobiogeográfico Ocidental Sul-americano (CPOS) (Tejedor, 2013; Tejedor &
Muñoz-Saba, 2013). A cordilheira não representou uma barreira importante na dispersão dos
platirrinos para e a partir do oeste da cadeia montanhosa, já que o Chilecebus, com uns 20 Ma
de antiguidade, foi relativamente contemporâneo com os mais antigos primatas patagônicos.
Ainda mais se consideramos regiões mais austrais da Patagônia, onde também verificou-se a
presença de um primata fóssil em terras chilenas (Tejedor, 2003). Propõe-se, assim, que os
ambiente ocidentais da América do Sul poderiam ter propiciado uma via de dispersão para os
primatas platirrinos, ou também poderia tratar-se de uma retração para o norte depois da
mudança paleoambiental na Patagônia, devido à tectônica andina em meados do Mioceno; a
forte elevação da cordilheira produziu uma mudança climático-ambiental patagônica que teria
originado o desaparecimento dos primatas nessa região. São diversas as faunas de mamíferos
registradas para o Mioceno ao longo desta faixa ocidental da Argentina, Chile, Bolívia, Peru,
Equador e Colômbia, e as oportunidades paleoecológicas para os platirrinos devem ter sido
importantes e contínuas em ambos os lados da ascendente Cordilheira dos Andes.

8. O APARECIMENTO DOS HOMINÍNEOS NO REGISTRO FÓSSIL
Juntamente à ampla radiação dos cercopitecoides em distintas regiões da África e
Eurásia, durante o Plioceno africano, ocorreu também a diversificação dos hominíneos. Neste
ponto, cabe salientar a classificação que atualmente é utilizada para referir a nossos
ancestrais, já que o termo “hominídeos”, que antigamente era utilizado, hoje envolve também
outros gêneros não bípedes. Dessa forma, os ancestrais diretos da nossa linhagem dentro da
família Hominidae, como outras formas estreitamente vinculadas que apresentaram marcha
bípede, estão reunidas na Tribo Hominini, comumente conhecidos como hominíneos.
Entre as grandes controvérsias ao longo de décadas na pesquisa paleoantropológica,
surgem evidências dos mais antigos representantes da linhagem que conduziu aos humanos.
As diversas hipóteses que se sucederam encontraram fortes questionamentos provenientes,
especialmente, do registro fóssil. Durante as últimas quatro décadas surgiram numerosos
achados de espécimes fósseis que evidenciam histórias evolutivas complexas e, longe de se
chegar a consensos generalizados, o incremento do registro acumulou extraordinárias
evidências que tendem a iluminar apenas alguns aspectos em torno da origem dos primeiros
hominíneos.
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Na busca de características que constituíram os mais antigos ancestrais humanos,
podemos enumerar algumas que tradicionalmente foram consideradas, tais como o aumento
de volume cerebral e a redução do dimorfismo sexual. No entanto, os mais antigos hominíneos
registrados ainda conservam um volume cerebral que não difere notoriamente dos atuais
hominídeos como o gorila ou o chimpanzé. O mesmo acontece com o dimorfismo sexual, já
que os hominíneos que, naquele momento caminhavam erguidos, ainda possuíam um forte
dimorfismo sexual no tamanho corporal entre machos e fêmeas, a exemplo dos
australopitecos robustos.
Durante o Mioceno (período que abrange de 23 a 5,5 Ma) proliferaram primeiramente
na África, e depois se espalharam pela Ásia e Europa, numerosas espécies de hominoides de
primitivas características morfológicas, entre os quais se encontrariam os ancestrais dos atuais
gorila, chimpanzé e orangotango, assim como dos gibões e dos siamangs e, por outro lado, os
possíveis ancestrais dos hominíneos. As adaptações foram bastante diversas e poderíamos
dizer que, a partir do Mioceno médio, em torno dos 17 milhões de anos, já encontramos
formas avançadas e com características morfológicas comparáveis aos hominídeos no sentido
amplo (Fleagle, 2013). Para mencionar alguns, o Afropithecus, procedente dos sedimentos do
norte do Quênia, destaca-se por ser um dos gêneros mais completos de símios do Mioceno,
consistindo de uma face completa com mandíbula associada, apresentando fortes
similaridades fenotípicas com o gorila atual, embora com caracteres dentários que indicam
uma dieta de alimentos duros, que exigia seus grandes molares com um esmalte espesso,
contrariamente à alimentação estritamente vegetariana dos gorilas. Outro gênero, o
Kenyapithecus, ostentou durante um tempo o papel de possível ancestral da linhagem
humana, especialmente antes dos anos 80, em razão de seus dentes de coroas baixas com
denso esmalte dentário, dentes anteriores e caninos reduzidos, junto com o aparente
encurtamento da face. Todavia, como se sabe dos abundantes registros posteriores, a
espessura do esmalte dentário evidenciando coroas com cúspides arredondadas e baixas, foi
uma característica muito expandida entre os símios do mioceno. Faltam ainda evidências para
relacionar várias das espécies mais representativas, tais como os mencionados anteriormente
e, assim também outros taxa do Quênia como o Equatorius, o Turkanapithecus, ou o caso
isolado do Otavipithecus, da Namíbia, único símio fóssil dessa antiguidade encontrado fora do
leste africano. Essas formas possuem características que ainda hoje são controversas.
Cabe salientar que esses taxa provavelmente foram parcialmente terrestres, ao menos
ao modo dos gorilas ou chimpanzés de hoje. Além disso, os paleoambientes desses depósitos
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indicam a presença de ecossistemas de florestas abertas, onde o deslocamento terrestre deve
ter representado um tipo de locomoção habitual, sobretudo para as espécies de maior
tamanho.
Até aqui, todos os registros de símios procediam da África, cabendo destacar que o
continente africano permaneceu separado da Europa e da Ásia pelo mar de Thetys, do qual o
Mediterrâneo hoje é remanescente. O mar de Tethys separava a Península Arábica, então
ligada à África, do resto da Ásia. De modo que os símios se dispersaram para Eurásia depois do
Mioceno médio. Não obstante, dos registros de hominoides amplamente distribuídos pela
África e Eurásia, os mais antigos e primitivos hominíneos são procedentes da África, o que leva
a pensar numa origem africana.
Juntamente à ampla radiação dos cercopitecoides em diferentes regiões da África e da
Eurásia, durante o Plioceno africano os hominíneos se diversificaram, o que foi verificado a
partir do registro do Sahelanthropus (Figura 9), datado ao redor de 6 a 7 milhões de anos. O
Sahelanthropus é considerado o mais antigo registro de um representante de nossa linhagem.
Foi achado no Chad, e consiste de um crânio ligeiramente deformado, embora bastante
completo, além de outros fragmentos (Brunet et al., 2002). Esse achado renovou as
expectativas de descobrir representantes primitivos dos hominíneos em outras áreas, apesar
dos maiores esforços estarem sempre concentrados no leste da África, nas regiões afetadas
pela tectônica do vale do Rift. A despeito do mosaico de características primitivas e avançadas,
o Sahelanthropus não só foi considerado o mais antigo membro da linhagem dos hominíneos,
mas também prolonga o tempo de divergência entre hominíneos e chimpanzés para mais
antigamente no Mioceno superior, algo que certos estudos moleculares corroborariam
posteriormente (Wilkinson et al., 2011).
O gênero Orrorin procede de uma das zonas promissoras para a descoberta de antigos
hominíneos, as montanhas Tugen, no centro do Quênia, datado em 6 Ma, no Mioceno superior
(Senut et al., 2001). Além de pertencer a um intervalo temporal sumamente importante para o
registro de antigos hominíneos, este gênero está pobremente representando por restos
dentários, mandibulares e maxilares, e pós-crânio parcial pertencentes a uns cinco indivíduos,
embora o dado interessante do registro seja o fato de que precede em aproximadamente 1,5
Ma ao gênero Ardipithecus (ver mais adiante). O resto de um fêmur proximal sugere uma
marcha bípede, devido especialmente às suas semelhanças com os posteriores
Australopithecus (Richmond & Jungers, 2008). Os molares são relativamente pequenos e seu
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esmalte espesso, contrário do que se espera nos símios africanos e conforme o esperado na
linhagem dos hominíneos. Contudo, o canino superior projetado demonstra um encaixe
anterior típico dos símios, razão pela qual ainda se evidenciam características claramente
primitivas e diferentes das que são encontradas nos Sahelanthropus e nos hominíneos
posteriores.

Figura 9. Holótipo de Sahelanthropus tchadensis, o registro mais antigo dos hominíneos (modificado de Brunet et
al., 2002).

Já em sedimentos mais modernos, aparecem na Etiópia os restos de duas espécies do
gênero Ardipithecus: A. kadabba (Mioceno superior, entre 5,2-5,8 Ma) e A. ramidus (4,4 Ma).
O A. kadabba (Haile-Selassie, 2001; Haile-Selassie et al., 2012) apresenta características
primitivas na sua dentição, como o canino superior conformando uma faceta de desgaste com
o pré-molar inferior, à maneira dos símios, assim como um osso do pé com caracteres
ambíguos, que é um pouco curvo como nos símios, mas sua base é semelhante aos
hominíneos (Fleagle, 2013). O A. ramidus, por sua vez, é bem conhecido por mais de 100
espécimes, representando mais de 30 indivíduos diferentes (White et al., 1994; White et al.,
2009) e, diferentemente do A. Kadabba, não apresenta a faceta de oclusão entre o canino
superior e o pré-molar inferior anterior, o que indicaria uma clara afinidade com os
hominíneos posteriores. O pé do A. ramidus possui um dedo polegar divergente, como
acontece nos símios; por outro lado, a pélvis tem uma combinação de características, dado
que a parte superior é ampla e similar à dos hominíneos, e a parte inferior é mais estreita,
como nos símios. O mesmo acontece com os membros, já que as pernas são curtas em
proporção aos braços, características presentes nos símios, ainda que os ossos dos membros
se apresentem robustos e curtos, diferentemente dos símios e hominíneos, tornando estas
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características como particulares do gênero. Desta maneira, e apesar de que características
simiescas de ambas as espécies de Ardipithecus poderiam tratar-se de primitivas retenções,
questionam-se as possíveis adaptações ao bipedismo e sua vinculação com a linhagem dos
hominíneos (Sarmiento, 2010).
Nesse contexto da evolução dos hominíneos, começam-se a vislumbrar características
morfológicas que antecedem os mais avançados gêneros Plio-Pleistocenos que originarão,
separadamente, os australopitecíneos gráceis e robustos, e a linhagem do Homo.

9. DISCUSSÃO
A história evolutiva dos primatas e suas formas afins, como os Plesiadapiformes,
aconteceu ao longo de todo o Cenozóico, e poderia ser atribuída à explosiva radiação dos
mamíferos após a grande extinção massiva do final do Cretáceo, há cerca de 65 milhões de
anos. Entretanto, é evidente que a maior diversificação aconteceu em pleno Paleogeno,
especialmente no momento do ótimo climático do Eoceno inferior, com a grande proliferação
de adapiformes e omomyiformes, prévios à origem do clado dos Anthropoidea. Uma vez
diferenciados estes últimos, surge a controvérsia acerca de sua provável origem, embora os
vínculos com as formas do Eoceno inferior sejam ainda difíceis de se estabelecer, além do fato
de que dois dos mais antigos euprimatas, Altiatlasius e Altanius, do Paleoceno superior e do
Eoceno inferior, respectivamente, apresentam afinidades imprecisas.
Mas as controvérsias continuam na divergência dos Anthropoidea, já que a origem dos
macacos do Novo e do Velho Mundo, Platyrrhini e Catarrhini, está ainda longe de ser
desvendada. Ainda mais considerando os recentes achados sul-americanos do Eoceno no Peru,
provavelmente superior, e suas estreitas relações com as formas norte-africanas. Assim, a
divergência dos catarrinos pareceria ser posterior a partir de uma base ancestral também
norte-africana.
Em tempos posteriores aparecem formas primitivas que podem estar relacionadas aos
hominoides e cercopitecoides, mas novamente a diversidade durante o Cenozóico médio deixa
escapar as respostas mais confiáveis sobre as relações filogenéticas. Caso similar é o dos
hominíneos primitivos, nossos ancestrais africanos mais distantes conhecidos, cujas
controvérsias ao redor da origem permanecem abertas.

392

Presenciamos um dramático aumento no registro fóssil dos primatas, particularmente
desde a década de 1990, o que permitiu aumentar notavelmente o conhecimento e, visto de
uma ótica positiva, aumentaram também as perguntas. Como corolário de muitos trabalhos
paleontológicos, costuma-se dizer que um aumento do registro fóssil determinará a solução
para numerosas questões; no entanto, se abrirão novos debates que exigirão novos achados
futuros.

AGRADECIMENTOS
Um agradecimento especial aos editores do presente livro, Rolando González-José e
Lorena Madrigal Díaz, pelo aceite da proposta deste capítulo.
O financiamento dos meus trabalhos de pesquisa sobre a origem e evolução dos
primatas platirrinos procedeu de diversas fontes nacionais e internacionais: Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina), The L.S.B. Leakey Foundation
(San Francisco, U.S.A.), The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research (New York,
U.S.A.), The New York Consortium in Evolutionary Primatology (NYCEP), Fondo Nacional para la
Ciencia y la Tecnología (FONCyT, Argentina), Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”.

393

BIBLIOGRAFIA CITADA
Ameghino F. 1891. Los monos fósiles del Eoceno de la República Argentina. Revista Argentina
de Historia Natural (Buenos Aires) 1: 383-397.
Andrews P, Harrison T, Delson E, Bernor R, Martin L. 1996. Distribution and biochronology of
European and Southwest Asian Miocene Catarrhines. En: Bernor R, Fahlbusch V, eds.
Evolution of Neogene Continental Biotypes in Central Europe and the Eastern
Mediterranean. New York: Columbia University Press.
Bajpai S, Kay RF, Williams BA, Das DP, Kapur VV, Tiwari BN. 2008. The oldest Asian record of
Anthropoidea. Proc Natl Acad Sci USA 105: 11093–11098.
Beard KC. 2002. Basal anthropoids. En: Hartwig WC Ed. The Primate Fossil Record. Cambridge:
Cambridge University Press. P.133-149.
Beard KC, Qi T, Dawson MR, Wang B, Li C. 1994. A diverse new primate fauna from middle
Eocene fissure-fillings in southeastern China. Nature 368: 604-609.
Beard KC, Tong Y, Dawson MR, Wang J, Huang X. 1996. Earliest complete dentition of an
anthropoid primate from the late middle Eocene of Shanxi Province, China. Science 272:
82-85.
Bond M, Tejedor MF, Campbell K, Chornogubsky L, Novo NM, Goin FJ. 2015. Eocene primates
of South America and the African origin of New World Monkeys. Nature 520: 538-541.
http:doi:10.1038/nature14120.
Bordas A. 1942. Anotaciones sobre un “Cebidae” fósil de Patagonia. Physis 19: 265-269.
Brunet M, Guy F, Pilbeam D, et al. A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central
Africa. Nature 418: 145–151.
Cartelle C, Hartwig WC. 1996. A new extinct primate among the Pleistocene megafauna of
Bahía, Brazil. Proc Natl Acad Sci USA 93: 6405-6409.
Ciochon RL, Piperno DR, Thompson RR. 1990. Opal phytoliths found on the teeth of the extinct
ape, Gigantopithecus blacki: implications for paleodietary studies. Proc Natl Acad Sci USA
87: 8120–8124.
Clemens WA. 2004. Purgatorius (Plesiadapiformes, Primates? Mammalia), a Paleocene
immigrant into northeastern Montana: stratigraphic occurrences and incisor proportions.
Bull Carnegie Mus Nat Hist 36: 3–13.
Cooke S, Rosenberger, AL, Turvey S. 2011. An extinct monkey from Haiti and the origins of
Greater Antillean primates. Proc Natl Acad Sci USA 108: 2699-2704.
Chaimanee Y, Chavasseau O, Beard KC, et al. 2012. A new Middle Eocene primate from
Myanmar and the initial anthropoid colonization of Africa. Proc Natl Acad Sci USA 109:
10293–10297.
Dagosto M. 2007. The postcranial morphotype of primates. En: Ravosa MJ, Dagosto M, eds.
Primate Origins: Adaptations and Evolution. New York: Springer, p. 489–534.

394

Ducrocq S, Manthi FK, Lihoreau F. 2011. First record of a parapithecid primate from the
Oligocene of Kenya. J Hum Evol 61: 327–331.
Fleagle JG. 1990. New fossil platyrrhines from the Pinturas Formation, Southern Argentina. J
Hum Evol 19: 61-85.
Fleagle JG. 2013. Primate Adaptation and Evolution. 3 rd Edition. New York, Academic Press.
Fleagle JG, Rosenberger AL. 1983. Cranial morphology of the earliest anthropoids. En: Sakka,
M. (ed.): Morphologie Evolutive, Morphogenese du Crane et Anthropogenese, Paris:
CNRS, p. 141-153.
Fleagle JG, Kay RF. 1989. The dental morphology of Dolichocebus gaimanensis, a fossil monkey
from Argentina. Am J of Phys Anthropol 78: 221.
Fleagle JG, Gilbert CC. 2006. Biogeography and the primate fossil record: the role of tectonics,
climate, and chance. En: Lehman S, Fleagle JG, eds. Primate Biogeography. New York:
Springer, p. 375–418.
Fleagle JG, Powers DW, Conroy GC, Watters JP. 1987. New fossil platyrrhines from Santa Cruz
Province, Argentina. Folia Primatol 48: 65-77.
Fleagle JG, Bown TM, Swisher III CC, Buckley G. 1995. Age of the Pinturas and Santa Cruz
Formations. Actas VI Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, p. 129-135.
Trelew, Argentina.
Flynn JJ, Wyss AR, Swisher CC. 1995. An Early Miocene anthropoid skull from the Chilean
Andes. Nature 373: 603–607.
Flynn JJ, Guerrero J, Swisher III CC. 1997. Geochronology of the Honda Group. En: Kay, R.F.,
Madden, R.H., Cifelli, R.L. & Flynn, J.J. (eds.): Vertebrate Paleontology in the Neotropics:
the Miocene fauna of La Venta, Colombia. Washington DC: Smithsonian Institution Press,
p. 44-59.
Gheerbrant E, Thomas H, Sen S, Al-Sulaimani Z. 1995. Noveau primate Oligopithecinae
(Simiiformes) de l’Oligocene inferiur de Taqah, Sultinat d’Oman. C R Acad Sci Paris 321:
425–432.
Godinot M. 2007. Primate origins: a reappraisal of historical data favoring tupaiid affinities. En:
Ravosa MJ, Dagosto M, eds. Primate Origins: Adaptations and Evolution. New York:
Springer, p 83–142.
Gunnell GF, Gingerich PD, Ul-Haq M, Bloch JI, Khan IH, Clyde WC. 2008. New primates
(Mammalia) from the Early and Middle Eocene of Pakistan and their paleobiogeographical
implications. Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan
32(1):1–14.
Haile-Selassie Y. 2001. Late Miocene hominids from the Middle Awash, Ethiopia. Nature. 412:
178–181.
Haile-Selassie Y, Saylor BZ, Deino A, Levin NE, Alene M, Latimer BM. 2012. A new hominin foot
from Ethiopia shows multiple Pliocene bipedal adaptations. Nature 483: 565–569.

395

Halenar LB, Rosenberger AL. 2013. A closer look at the “Protopithecus” fossil assemblages:
new genus and species from Bahia, Brazil. J Hum Evol 65: 374–90.
Harrison T. 2010. Apes among the tangled branches of human origins. Science 327: 532–534.
Hartwig WC, Cartelle CC. 1996. A complete skeleton of the giant South American primate
Protopithecus. Nature 381: 307-311.
Hershkovitz P. 1970. Notes of Tertiary platyrrhine monkeys and description of a new genus
from the late Miocene of Colombia. Folia Primatol 12: 1–37.
Hershkovitz P. 1974. A new genus of Late Oligocene monkey (Cebidae, Platyrrhini) with notes
on postorbital closure and platyrrhine evolution. Folia Primatologica 21: 1-35.
Hoffstetter R. 1969. Un primate de l’Oligocene inférieur sudamericain: Branisella boliviana gen.
et sp. nov. Comptes Rendus Acad Sci, Paris, sér. D 69: 434-437.
Hooker JJ. 2007. A new microchoerine omomyid (Primates, Mammalia) from the English Early
Eocene and its paleobiogeographical implications. Paleontology 50:739–756.
Horovitz I, MacPhee RDE. 1999. The Quaternary Cuban platyrrhine Paralouatta varonai and the
origin of Antillean monkeys. J Hum Evol 36: 33-68.
Jaeger J-J, Thein T, Benammi M, et al. 1999. A new primate from the Middle Eocene of
Myanmar and the Asian early origin of anthropoids. Science 285: 528–530.
Katz M. 1999. «The Source and Fate of Massive Carbon Input During the Late Paleocene
Thermal Maximum». Science 286: 1531-1533.
Kay RF. 2010. A new primate from the early Miocene of Gran Barranca, Chubut Province,
Argentina: Paleoecological implications. En: Madden RH, Carlini AA, Vucetich MG, Kay RF,
eds.): The Paleontology of Gran Barranca: Evolution and Environmental Change through
the Middle Cenozoic of Patagonia. New York: Cambridge University Press, p 220-240.
Kay RF, Madden RH, Plavcan JM, Cifelli RL, Guerrero-Díaz J. 1987. Stirtonia victoriae, a new
species of Miocene Colombian primate. J Hum Evol 16: 73-196.
Kay RF, Johnson D, Meldrum DJ. 1998. A new pitheciine primate from the Middle Miocene of
Argentina. Am J Primatol 45: 317-336.
Kay RF, Cozzuol MA. 2006. New platyrrhine monkeys from the Solimoes Formation (late
Miocene, Acre State, Brazil). J Hum Evol 50: 673-686.
Kay RF, Fleagle JG, Mitchell TRT, Colbert M, Bown T, Powers DW. 2008. The anatomy of
Dolichocebus gaimanensis, a stem platyrrhine monkey from Argentina. J Hum Evol 54:
323-382.
Kay RF, Hunt KD, Beeker CD, Conrad GW, Johnson CC, Heller J. 2011. Preliminary notes of a
newly discovered skull of the extinct monkey Antillothrix from Hispaniola and the origin of
the Greater Antillean monkeys. J Hum Evol 60: 124-128.
Kraglievich JL. 1951. Contribuciones al conocimiento de los primates fósiles de la Patagonia. I.
Diagnosis previa de un nuevo primate fósil del Oligoceno superior (Colhuehuapiano) de
Gaiman, Chubut. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” 2: 57-82.
396

Leakey MG, Ungar PS, Walker A. 1995. A new genus of large primate from the Late Oligocene
of Lothidok, Turkana District, Kenya. J Hum Evol 28: 519–531.
Luchterhand K, Kay RF, Madden RH. 1986. Mohanamico hershkovitzi, gen. et sp. nov., un
primate du Miocène moyen d’Amérique du Sud. Comptes Rendus l’Acad Sci, Paris, sér. II
303:1753-1758.
Lund P. 1840. Nouvelles recherches sur la faune fossile du Bresil. Ann Sci Naturelles (Paris) 13:
310-319.
MacPhee RDE, Horovitz I. 2004. New craniodental remains of the Quaternary Jamaican
monkey Xenothrix mcgregori (Xenotrichini, Callicebinae, Pitheciidae), with a
reconsideration of the Aotus hypothesis. Am Mus Novitates 3434: 1-51
MacPhee RDE, Iturralde-Vinent M, Gaffney E. 2003. Domo de Zaza, an Early Miocene
Vertebrate Locality in South-Central Cuba, with Notes on the Tectonic Evolution of Puerto
Rico and the Mona Passage. Am Mus Novitates 3394: 1-42.
Marivaux L, Essid EM, Marzougui W, Ammar HK, Adnet S, Marandat B, Merzeraud G,
Ramdashan A, Tabuce R, Vianey-Liaud M, Yans J. 2014. A morphological intermediate
between eosimiiform and simiiform primates from the late middle Eocene of Tunisia:
Macroevolutionary and paleobiogeographic implication of early anthropoids. Am J Phys
Anthropol 154: 387-401.
Meldrum DJ, Kay RF. 1997. Nuciruptor rubricae, a new pitheciin seed predator from the
Miocene of Colombia. Am J Phys Anthropol 102: 407-427.
Miller ER, Simons EL. 1997. Dentition of Proteopithecus sylviae, an archaic anthropoid from the
Fayum, Egypt. Proc Natl Acad Sci USA 94: 13760–13764.
Miller ER, Benefit BR, McCrossin ML, et al. 2009. Systematics of Early and Middle Miocene Old
World monkeys. J Hum Evol 57: 195–334.
Morrone JJ. 2006. Biogeographic areas and transition zones of Latin America and the
Caribbean islands based on panbiogeographic and cladistic analyses of the entomofauna.
Ann Ver Entomology 51: 467–494.
Rivero M, Arredondo O. 1991. Paralouatta varonai, a new Quaternary platyrrhine from Cuba. J
Hum Evol 21: 1-11.
Rosenberger AL. 1977. Xenothrix and ceboid phylogeny. J Hum Evol 6: 461-481.
Rosenberger AL. 1979. Cranial anatomy and implications of Dolichocebus a late Oligocene
ceboid primate. Nature 279: 416-418.
Rosenberger AL. 2002. Platyrrhine paleontology and systematics: The paradigm shifts. En:
Hartwig WC, ed. The Primate Fossil Record. Cambridge: Cambridge University Press.
p.151-159.
Rosenberger AL, Setoguchi T, Shigehara N. 1990. The fossil record of callitrichine primates. J
Hum Evol 19: 209-236.
Rosenberger AL, Hartwig WC, Wolff RG. 1991a. Szalatavus attricuspis, an early platyrrhine
primate. Folia Primatol 56: 225-233.
397

Rosenberger AL, Setoguchi T, Hartwig WC. 1991b. Laventiana annectens, new genus and
species: fossil evidence for the origin of callitrichine monkeys. Proc Natl Acad Sci USA 88:
2137-2140.
Rosenberger AL, Cooke S, Rímoli R, Xijun Ni, Cardoso L. 2011. First skull of Antillothrix
bernensis, an extinct relict monkey from the Dominican Republic. Proc Royal Soc B 278:
67-74.
Rusconi C. 1935. Las especies de primates del Oligoceno de Patagonia (género Homunculus).
“Ameghinia”, Revista Argentina de Paleontología y Antropología I: 39-125.
Sarmiento EE. 2010. Comment on the paleobiology and classification of Ardipithecus ramidus.
Science 328: 1105-b.
Setoguchi T, Rosenberger AL. 1985. Miocene marmosets: first evidence. Intl J Primatol 6: 615625.
Seiffert ER. 2012. Early primate evolution in Afro-Arabia. Evol Anthropol 21: 239–253.
Seiffert ER, Perry JM, Simons EL, Boyer DM. 2009. Convergent evolution of anthropoid-like
adaptations in Eocene adapiform primates. Nature 461: 1118–1121.
Senut B, Pickford M, Gommery D, Mein P, Cheboi K, Coppens Y. 2001. First hominoid from the
Miocene (Lukeino Formation, Kenya). C R Acad Sci 332: 137–144.
Sigé B, Jaeger J-J, Sudre J et al. 1990. Altiatlasius koulchii n. gen. et sp., primate omomyidé Du
Paléocène supérieur du Maroc, et les origines des Euprimates. Paleontographica A
214:31–56.
Simons EL. 1995. Egyptian Oligocene primates: a review. Yearb Phys Anthropol 38: 119–238.
Simons EL, Seiffert ER. 1999. A partial skeleton of Proteopithecus sylviae (Primates,
Anthropoidea): first associated dental and postcranial remains of an Eocene
anthropoidean. C R Acad Sci Ser IIA 329: 921–927.
Simons EL, Seiffert ER, Chatrath P, Attai Y. 2001. Earliest record of a parapithecid anthropoid
from the Jebel Qatrani Formation, northern Egypt. Folia Primatol 72:316–331.
Stevens NJ, O’Connor PM, Gottried MD, Roberts EM, Ngasala S. 2005. An anthropoid primate
humerus from the Rukwa Rift Basin, Paleogene of southwestern Tanzania. J Vert Paleontol
25:986–989.
Stirton, R.A. 1951. Ceboid monkeys from the Miocene of Colombia. University of California
Publications, Bulletin of the Department of Geological Sciences 28: 315-356.
Soligo C, Martin RD. 2006. Adaptive origins of primates revisited. J Hum Evol 50: 414–430.
Sussman R, Rasmussen T, Raven PH. 2013. Rethinking primate origins again. Am J Primatol 75:
95–106.
Suwa G, Kono RT, Katoh S, Asfaw B, Beyene Y. 2007. A new species of great ape from the Late
Miocene epoch in Ethiopia. Nature 448: 921–924.
Szalay FS, Delson E. 1979. Evolutionary History of the Primates. New York: Academic Press.
398

Takai M. 1994. New specimens of Neosaimiri fieldsi from La Venta, Colombia: a middle
Miocene ancestor of the living squirrel monkeys. J Hum Evol 27: 329-360.
Takai M, Anaya F, Shigehara N, Setoguchi T. 2000. New fossil materials of the earliest New
World monkey, Branisella boliviana, and the problem of platyrrhine origins. Am J Phys
Anthropol 111: 263-281.
Takai M, Anaya F, Suzuki H, Shigehara N, Setoguchi T. 2001. A new platyrrhine from the Middle
Miocene of La Venta, Colombia, and the phyletic position of Callicebinae. Anthropological
Sciences 109: 289-307.
Takai M, Nishimura T, Shigehara N, Setoguchi T. 2009. Meaning of the canine sexual
dimorphism in fossil owl monkey Aotus dindensis, from the middle Miocene of La Venta,
Colombia. En: Koppe T, Meyer G, Alt KW, eds. Comparative Dental Morphology. Front Oral
Biology, Basel: Karger. 13: 55-59.
Tejedor MF. 2000. Los Platyrrhini fósiles de la Patagonia (Primates, Anthropoidea). Sistemática,
filogenia e inferencias paleoambientales. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de la Plata,
Argentina.
Tejedor MF. 2003. New fossil primate from Chile. J Hum Evol 44: 515-520.
Tejedor MF. 2005a. New fossil platyrrhine from Argentina. Folia Primatol 76: 146-150.
Tejedor MF. 2005b. New specimens of Soriacebus adrianae, with comments on pitheciin
primates from the Miocene of Patagonia. Ameghiniana 42: 249-251.
Tejedor MF. 2013. Sistemática, evolución y paleobiogeografía de los primates Platyrrhini.
Revista del Museo de La Plata 20 (176): 20-39.
Tejedor MF, Rosenberger AL. 2008. A neotype for Homunculus patagonicus Ameghino, 1891,
and a new interpretation of the taxon. PaleoAnthropology 2008: 68-82.
Tejedor MF, Muñoz-Saba Y. 2013. La sistemática de los platirrinos y el registro fósil. En: Defler,
T.R., Stevenson, P.R., Bueno, M.L. and Guzmán Caro, D.C., eds. Primates colombianos en
peligro de extinción. Bogotá: Asociación Primatológica Colombiana. p. 68-86.
Tejedor MF, Tauber AA, Rosenberger AL, Swisher III CC, Palacios ME. 2006. New primate genus
from the Miocene of Argentina. Proc Natl Acad Sci USA 103: 5437-5441.
Tejedor MF, Rosenberger AL, Cartelle C. 2008. Nueva especie de Alouatta (Primates, Atelinae)
del Pleistoceno Tardío de Bahía, Brasil. Ameghiniana 45(1): 247-251.
von Koenigswald GHR. 1983. The significance of hitherto undescribed Miocene hominoids from
the Siwaliks of Pakistan in the Senchenberg Museum, Frankfurt. En: Ciochon RL, Corruccini
RS, eds. New Interpretations of Ape and Human Ancestry. New York: Plenum Press. p.
517–526.
Waddell PJ, Okada N, Hasegawa M. 1999. Towards resolving the interordinal relationships of
placental mammals. Syst. Biol. 48: 1-5.
White TD, Suwa G, Asfaw B. 1994. Australopithecus ramidus, a new species of early hominid
from Aramis, Ethiopia. Nature 371: 306–333.
399

White TD, Asfaw B, Beyene Y, et al. 2009. Ardipithecus ramidus and the paleobiology of early
hominids. Science 326: 75–86.
Wilkinson RD, Steiper ME, Soligo C, Martin RD, Yang Z, et al. 2011. Dating primate divergences
through an integrated analysis of palaeontological and molecular data. Syst Biol 60: 16–
31.
Williams EE, Koopman KF. 1952. West Indian fossil monkeys. Am Mus Novitates 1546: 1-16.
Zachos J, Pagani M, Sloan L, Thomas E, Billups K. 2001. Trends, rhythms, and aberrations in
global climate 65 Ma to present. Science 292: 686–693.
Zalmout IS, Sanders WJ, MacLatchy L, et al. 2010. New Oligocene primate from Saudi Arabia
and the divergence of apes and Old World monkeys. Nature 466: 360–364.

400

APÊNDICE
Classificação dos primatas, incluindo formas atuais (marcados em negrito) e fósseis.
Modificado de Fleagle (2013).

ORDEM Primates
SUBORDEM Strepsirrhini
INFRAORDEM Lemuriformes
SUPERFAMÍLIA Lemuroidea
FAMÍLIA Lemuridae
Lemur
Hapalemur
Prolemur
Eulemur
Varecia
Pachylemur
FAMÍLIA Megaladapidae
Megaladapis
FAMÍLIA Indriidae
SUBFAMÍLIA Indriinae
Avahi
Propithecus
Indri
SUBFAMÍLIA Archaeolemurinae
Archaeolemur
Hadropithecus
SUBFAMÍLIA Palaeopropithecinae
Mesopropithecus
Babakotia
Palaeopropithecus
Archaeoindris
FAMÍLIA Cheirogaleidae
Microcebus
Cheirogaleus
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Mirza
Allocebus
Phaner
FAMÍLIA Lepilemuridae
Lepilemur
SUPERFAMÍLIA Daubentonioidea
FAMÍLIA Daubentoniidae
Daubentonia
INFRAORDEM Lorisiformes
SUPERFAMÍLIA Lorisoidea
FAMÍLIA Lorisidae
Arctocebus
Perodicticus
Mioeuoticus
Loris
Nycticebus
Nycticeboides
Microloris
FAMÍLIA Galagidae
Galago
Otolemur
Galagoides
Sciurocheirus
Euoticus
Komba
Progalago
Wadilemur
Saharagalago
FAMÍLIA Incertae sedis
Karanisia
SUPERFAMÍLIA Incertae sedis
FAMÍLIA Azibiidae
Azibius
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Algeripithecus
FAMÍLIA Djebelemuridae
Djebelemur
“Anchomomys”
Omanodon
Shizarodon
Namaia
FAMÍLIA Plesiopithecidae
Plesiopithecus
SUBORDEM Adapiformes
SUPERFAMÍLIA Adapoidea
FAMÍLIA Notharctidae
Cantius
Copelemur
Notharctus
Pelycodus
Smilodectes
Hesperolemur
FAMÍLIA Cercamoniidae
Donrussellia
Panobius
Protoadapis
Barnesia
Periconodon
Buxella
Agerinia
Anchomomys
Mazaterodon
Pronycticebus
FAMÍLIA Adapidae
Adapis
Cryptadapis
Microadapis
Leptadapis
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Palaeolemur
Magnadapis
Paradapis
FAMÍLIA Caenopithecidae
Caenopithecus
Europolemur
Godinotia
Darwinius
Mahgarita
Mescalerolemur
Afradapis
Aframonius
Adapoides
FAMÍLIA Asiadapidae
Asiadapis
Marcgodinotius
FAMÍLIA Sivaladapidae
SUBFAMÍLIA Sivaladapinae
Sivaladapis
Indraloris
Sinoadapis
SUBFAMÍLIA Hoanghoniinae
Hoanghonius
Rencunius
Wailekia
Lushius
SUBFAMÍLIA Incertae sedis
Paukkaungia
Kyitchaungia
Guangxilemur
FAMÍLIA Incertae sedis
Bugtilemur
Muangthanhinius
Sulaimanius
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SUBORDEM Haplorhini
INFRAORDEM Anthropoidea
PARVORDEM Platyrrhini
SUPERFAMÍLIA Pithecioidea
FAMÍLIA Pitheciidae
SUBFAMÍLIA Pitheciinae
Pithecia
Chiropotes
Cacajao
Proteropithecia
Nuciruptor
Cebupithecia
Soriacebus
Mazzonicebus
SUBFAMÍLIA Homunculinae
Callicebus
Miocallicebus
Homunculus
Carlocebus
SUBFAMÍLIA Aotinae
Aotus
Tremacebus
SUPERFAMÍLIA Ateloidea
FAMÍLIA Cebidae
SUBFAMÍLIA Cebinae
Cebus
Sapajus
Acrecebus
Saimiri
Neosaimiri
Laventiana
Insulacebus
Killikaike
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SUBFAMÍLIA Callitrichinae
Callithrix
Mico
Cebuella
Callibella
Callimico
Saguinus
Leontopithecus
Micodon
Patasola
Lagonimico
FAMÍLIA Atelidae
SUBFAMÍLIA Atelinae
Ateles
Caipora
Solimoea
Lagothrix
Brachyteles
SUBFAMÍLIA Alouattinae
Alouatta
Paralouatta
Stirtonia
Protopithecus
SUPERFAMÍLIA Incertae sedis
FAMÍLIA Incertae sedis
Perupithecus
Branisella
Szalatavus
Mohanimico
Xenothrix
Antillothrix
INFRAORDEM Catarrhini
SUPERFAMÍLIA Cercopithecoidea
FAMÍLIA Cercopithecidae
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SUBFAMÍLIA Cercopithecinae
Macaca
Procynocephalus
Paradolichopithecus
Cercocebus
Mandrillus
Procercocebus
Lophocebus
Rungwecebus
Papio
Parapapio
Pliopapio
Dinopithecus
Gorgopithecus
Theropithecus
Erythrocebus
Chlorocebus
Allochrocebus
Miopithecus
Allenopithecus
Cercopithecus
SUBFAMÍLIA Colobinae
Colobus
Piliocolobus
Procolobus
Microcolobus
Libypithecus
Kuseracolobus
Cercopithecoides
Paracolobus
Rhinocolobus
Mesopithecus
Dolichopithecus
Semnopithecus
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Trachypithecus
Presbytis
Nasalis
Simias
Pygathrix
Rhinopithecus
Parapresbytis
FAMÍLIA Victoriapithecidae
Victoriapithecus
Prohylobates
Zaltanpithecus
Noropithecus
SUPERFAMÍLIA Hominoidea
FAMÍLIA Hylobatidae
Hylobates
Hoolock
Nomascus
Symphalangus
Yuanmoupithecus
FAMÍLIA Hominidae
SUBFAMÍLIA Ponginae
Pongo
Ankarapithecus
Sivapithecus
Gigantopithecus
Khoratpithecus
SUBFAMÍLIA Homininae
Pan
Gorilla
Homo
Australopithecus
Paranthropus
Kenyanthropus
Ardipithecus
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Orrorin
Sahelanthropus
SUBFAMÍLIA Dryopithecinae
Dryopithecus
Pierolapithecus
Anoiapithecus
Hispanopithecus
Rudapithecus
Ouranopithecus
Graecopithecus
Oreopithecus
Lufengpithecus
SUBFAMÍLIA Incertae sedis
Kenyapithecus
Griphopithecus
Nakalipithecus
Samburupithecus
Chororapithecus
SUPERFAMÍLIA Proconsuloidea
FAMÍLIA Proconsulidae
SUBFAMÍLIA Proconsulinae
Proconsul
SUBFAMÍLIA Afropithecinae
Afropithecus
Heliopithecus
Morotopithecus
Nacholapithecus
Equatorius
Otavipithecus
SUBFAMÍLIA Nyanzapithecinae
Nyanzapithecus
Rangwapithecus
Turkanapithecus
Xenopithecus
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FAMÍLIA Dendropithecidae
Dendropithecus
Simiolus
Micropithecus
FAMÍLIA Incertae sedis
Limnopithecus
Kalepithecus
Kogolepithecus
Lomorupithecus
Iriripithecus
Karamojapithecus
SUPERFAMÍLIA Propliopithecoidae
FAMÍLIA Propliopithecidae
Propliopithecus
Moeripithecus
Aegyptopithecus
FAMÍLIA Oligopithecidae
Oligopithecus
Catopithecus
SUPERFAMÍLIA Pliopithecoidea
FAMÍLIA Pliopithecidae
SUBFAMÍLIA Dionysopithecinae
Dionysopithecus
Platydontopithecus
SUBFAMÍLIA Pliopithecinae
Pliopithecus
Epipliopithecus
Egarapithecus
SUBFAMÍLIA Crouzeliinae
Plesiopliopithecus
Anapithecus
Barberapithecus
Laccopithecus
SUPERFAMÍLIA Incertae sedis
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Saadanius
Kamoyapithecus
INFRAORDEM Parapithecoidea
SUPERFAMÍLIA Parapithecoidea
FAMÍLIA Parapithecidae
Abuqatrania
Qatrania
Apidium
Parapithecus
Lokonepithecus
FAMÍLIA Incertae sedis
Biretia
Arsinoea
SUPERFAMÍLIA Proteopithecoidea
FAMÍLIA Proteopithecidae
Proteopithecus
Serapia
INFRAORDEM Incertae sedis
FAMÍLIA Eosimiidae
Eosimias
Phenacopithecus
Bahinia
FAMÍLIA Amphipithecidae
Amphipithecus
Pondaungia
Ganlea
Myanmarpithecus
Siamopithecus
Bugtipithecus
SUBORDEM Tarsiiformes
INFRAORDEM Tarsiiformes
SUPERFAMÍLIA Tarsioidea
FAMÍLIA Tarsiidae
Tarsius
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Cephalopachus
Carlito
Xanthorhysis
Afrotarsius
Afrasia
SUBORDEM Omomyiformes
SUPERFAMÍLIA Omomyoidea
FAMÍLIA Omomyidae
SUBFAMÍLIA Anaptomorphinae
Teilhardina
Baataromomys
Anaptomorphus
Gazinius
Tetonoides
Pseudotetonius
Absarokius
Tatmanius
Strigorhysis
Acrossia
Trogolemur
Sphacorhysis
Anemorhysis
Arapahovius
Chlororhysis
Artimonius
SUBFAMÍLIA Omomyinae
Omomys
Chumashius
Steinius
Uintanius
Jemezius
Macrotarsius
Hemiacodon
Yaquius
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Ourayia
Wyomomys
Ageitodendron
Utahia
Stockia
Asiomomys
Chipetaia
Washakius
Tarka
Tarkadectes
Tarkops
Shoshonius
Dyseolemur
Loveina
Ekgmowechashala
FAMÍLIA Microchoeridae
Nannopithex
Pseudoloris
Necrolemur
Microchoerus
Vectipithex
Melaneremia
Indusomys
FAMÍLIA Incertae sedis
Rooneyia
Kohatius
Vastomys
SUBORDEM Incertae sedis
Altiatlasius
Altanius
Phileosimias
Nosmips
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CAPÍTULO 14. A EVOLUÇÃO DOS GÊNEROS
AUSTRALOPITHECUS E PARANTHROPUS.
ALBERTO A. MAKINISTIAN1
1

Universidad Nacional de Rosario, Argentina. amakinistian@citynet.net.ar

Os prováveis e mais antigos fósseis de hominídeos conhecidos até o momento foram
datados entre 7 e 4,4 Ma. Tempo depois, há cerca de 4,2 Ma, um gênero fóssil continuou o
processo evolutivo dos hominídeos: o gênero Australopithecus.

1. O INÍCIO. O GÊNERO AUSTRALOPITHECUS
A denominação “Australopithecus” remonta-se ao achado do crânio de um indivíduo
imaturo conservado em um pedaço de rocha, em 28 de novembro de 1924, na localidade de
Taung, no sul da África, por mineiros que o levaram de imediato para Raymond Dart (18931988), Professor de Anatomia na Universidade de Johannesburgo. Com muito cuidado, Dart
removeu o crânio de uma criatura de cérebro pequeno, que deveria ter uns três anos no
momento da morte, e o batizou com o nome de Australopithecus africanus (“australo”
significa sul e “pithecus”, macaco, ou seja, “macaco do sul da África”). A datação do material
foi de cerca de 2,5 Ma.
Dart concluiu, de maneira certeira, que o menino de Taung era bípede porque a posição
do forame occipital, ou foramen magnum, localizado na base do crânio, estava orientado para
baixo e não para trás e, portanto, é mais semelhante com a posição encontrada nos humanos
modernos do que a que existe nos grandes símios. Entretanto, a comunidade científica
europeia, sobretudo a britânica, deu pouca importância ao achado, principalmente por dois
motivos. Por um lado, pela sua reduzida capacidade cerebral, em uma época em que
predominava a ideia segundo a qual os que nos havia feito humanos era, precisamente, um
maior desenvolvimento de cérebro em relação aos outros primatas e, por outro lado, pelo fato
de que, nesta ocasião, se pensava que nossa origem estava mais vinculada com os antropóides
asiáticos, como o orangotango, que com os africanos.
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Tendo-se encontrado somente o crânio de um menino, necessitava-se de mais fósseis,
sobretudo de formas adultas, que proporcionariam uma maior informação. Felizmente, nos
anos seguintes foram realizados novos achados, desta vez de formas adultas, nos depósitos de
Sterkfontein (1936), com um crânio quase completo ainda que sem os dentes e nem a
mandíbula; e de Makapansgat (1947), que adicionou uma pélvis que demonstra um claro
bipedalismo nos australopitecos. O importante é que ambos os sítios possibilitaram uma
melhor caracterização do tipo Australopithecus africanus: capacidade cerebral de cerca de 500
cm3, incisivos pequenos, caninos um pouco projetados e premolares relativamente grandes. E
quanto a sua antiguidade, a mesma foi estabelecida entre 3,2 e 2,3 Ma.
Uma questão importante de ser enfatizada é que, baseando-se em suas observações de
ossos quebrados ou fraturados, Dart chegou à conclusão de que ao australopitecos tinham
sido autores de uma indústria de ossos, dentes e unhas (denominada por ele de
osteodontoquerática) e que haviam empregado armas, particularmente úmeros de antílope,
para sobreviver. Tempo depois, esta suposta indústria teria sido totalmente menosprezada.
Embora

deveríamos

continuar

analisando

as

demais

espécies

do

gênero

Australopithecus (nos referimos às espécies afarensis, anamensis, bahrelgazali, garhi, sediba e
uma ainda sem determinar), todas descobertas a partir da década de setenta, optamos
abordar inicialmente, os achados sucessivos de fósseis encontrados entre 1938 e 1967, que
deram nome a uma novo gênero, o gênero Paranthropus. Procedemos desta maneira na
segurança de que em alguns casos, como este, seguir o fio histórico dos descobrimentos
contribui com uma melhor compreensão do tema por parte do leitor.

2. O GÊNERO PARANTHROPUS
Do mesmo modo que Dart, e também na África do Sul, o médico e paleontólogo escocês
Robert Broom (1866-1951) encontrou restos fósseis em Kromdraai (1938) que, por apresentar
crista sagital, pômulos fortes e molares largos, o diferenciou do Autralopithecus e o batizou
com o nome de Paranthropus robustus (etimologicamente “parantropo” significa “ao lado do
homem”). Mais tarde, em 1949, Broom encontrou, em Swartkrans, um crânio parcial com
parte da face e do maxilar superior e dois anos depois um crânio bastante completo, que inclui
quase toda a face. Em conjunto, o material encontrado em Swartkrans era similar, por sua
robustez, ao de Kromdraai.
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Figura 1. Fêmea de Australopithecus africanus. As ilustrações 1, 2 e 3, reproduzidas aqui com autorização,
pertencem a Mauricio Antón e figuram nas páginas 89, 120 e 122, respectivamente, da obra La espécie elegida de
Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez. Edições Temas de Hoy. Madrid, 18ª edição, Novembro de 1999.

Definitivamente, embora os fósseis encontrados em determinados sítios sejam similares
do pescoço para baixo, apresentavam claras diferenças no crânio e, sobretudo, no aparato
mastigatório. Em comparação, os fósseis de Sterkfontein e Makapansgat mostravam, em geral,
ossos de menor tamanho e traços mais suaves, mais gráceis (ver Figura 1), enquanto que os de
Kromdraai e Swartkrans compreendiam ossos do crânio de maior tamanho e traços mais
marcados, mais fortes. Baseando-se nestas diferenças, um colaborador de Broom, John T.
Robinson (1923-2001), propôs que se referiam a dois gêneros e duas espécies:
Australopithecus africanus (incluindo os fósseis de Taung, Sterkfontein e Makapansgat)
caracterizados por uma dieta generalista, e Patanthropus robustus (com os fósseis de
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Kromdraai e Swartkrans), com uma dieta baseada fundamentalmente em alimentos vegetais
duros, tais como sementes e raízes. Nas décadas de 1930 e 1940, os fósseis encontrados em
cada um destes sítios receberam nomes distintos: Plesianthropus transvaalensis para os de
Sterkfontein (1936), Australopithecus prometheus para os de Makapansgat (1947),
Paranthropus robustus para os de Kromdraai (1938) e Paranthropus crassidens para os de
Swartkrans (1949). Exceto Paranthropus robustus, os demais nomes caíram em sinonímia e
desuso.
Alguns autores têm preferido (por exemplo, o destacado paleoantropólogo sulafricano
Phillip Tobias [1925-2012], sucessor de Raymond Dart) ou preferem, na atualidade, considerar
as formas robustas como variantes do mesmo gênero Australopithecus. Neste caso, a robustez
craniana seria explicada pela especialização na ingestão de alimentos duros. Sendo assim, o
gênero Australopithecus apresentaria um amplo espectro de variabilidade, o que incluiria, no
momento, a um total de nove espécies e uma ainda sem determinar (a representada pelos
restos de “Little Foot”). Mas aqui optaremos por manter o nome genérico original de
Paranthropus (critério adotado pelos editores do presente volume), cunhado por Robert
Broom em 1938, para as formas robustas sulafricanas (entre 2 e 1 Ma) e, do mesmo modo,
como é feito pelos outros autores na atualidade, aplicaremos tal expressão genérica às formas
robustas do africano Paranthropus aethiopicus (2,6 Ma) e Paranthropus boisei (entre 2,3 e 1,4
Ma), ainda que fazê-lo desta maneira implique na possibilidade de uma origem independente
da morfologia “robusta” no sul e no leste da África, o qual debilitaria a manutenção do nome
genérico de Paranthropus do ponto de vista filogenético.
Há 2,8 Ma houve um esfriamento paulatino no hemisfério norte que levou a uma
modificação dos ecossistemas africanos, convertendo-os em zonas mais abertas, mais áridas e
mais secas, como as savanas, em detrimento dos bosques (ver: FM Gradstein, JG Ogg, MD
Schimitz e GM Ogg (Eds.) 2012. The Geologic Time Scale 2012. Elsevier, 2 vols). Nesta paisagem
geográfica teria aparecido o gênero Paranthropus.
Os Paranthropus, que provavelmente se derivaram das formas gráceis, são
caracterizados por possuir um crânio robusto com crista sagital bem marcada que serve de
inserção a potentes músculos mastigadores. Os caninos e incisivos são relativamente
pequenos, mas os premolares e molares são grandes e estão cobertos por uma grossa capa de
esmalte. De acordo com Arsuaga, as três espécies de Paranthropus mostram uma gradação na
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especialização de seu aparato mastigatório: apenas esboçada em aethiopicus, mais marcada
em robustus e muito acentuada em boisei.
Tanto o aparato mastigatório como a anatomia craniofacial leva a pensar em ambientes
abertos e secos, do tipo savana, e em uma alimentação baseada em vegetais duros e coriáceos
tais como sementes, grãos e frutos secos, que possuem elementos abrasivos e um bom nível
nutritivo. Alternativamente, os australopitecos, ou seja, as formas gráceis, apresentam
molares, caninos e incisivos mais proporcionais, que sugerem uma vida em meios florestais
úmidos e uma dieta mais generalista.

a. PARANTHROPUS BOISEI
Em 17 de Julho de 1959, o matrimônio de Louis Leakey (1903-1972) e Mary (1913-1996),
que estavam trabalhando na Garganta de Olduvai, na Tanzânia, demonstraria que os
australopitecos também haviam habitado a África oriental. Efetivamente, na camada I, datada
por potásio-argônio em 1,75 ou 1,8 Ma, foi encontrado um crânio quase completo, mas sem
mandíbula, e a maior parte da tíbia e fíbula pertencentes a um jovem de uns 17 ou 18 anos.
O crânio apresenta, na parte superior, uma crista sagital proeminente que revela a
existência de um aparato mastigador com potentes músculos, apto para a ingestão de vegetais
duros, motivo pelo qual a imprensa o apelidou de “quebra-nozes” (ver Figura 2). Seus dentes
caninos e incisivos são pequenos, mas os premolares e molares são muito grandes. Como o
tipo de alimento requer uma mastigação muito boa antes de ser ingerido, existe um uso maior
das peças dentárias posteriores, encarregadas de moer ou triturar a comida. É por esse motivo
que se observa neles que seus premolares se molarizam, ou seja, aumentam de tamanho para
desta maneira incrementar, junto aos molares, a superfície mastigatória disponível. E quanto a
sua estatura, era de 1,45 m aproximadamente, enquanto que sua capacidade cerebral foi
estabelecida em 530 cm3.
Tendo-se encontrado também instrumentos líticos no sítio, os mesmo foram associados
ao fóssil, motivo pelo qual foi denominado por Leakey Zinjanthropus boisei (“Zinj” é um termo
árabe que designa o leste africano, “anthropus”, homem, em virtude do achado das
ferramentas – apesar de que os traços da face não correspondiam com uma forma “humana”
– e “boisei”, em homenagem a Charles Boise, um inglês que inicialmente forneceu ajuda
financeira às investigações de Louis Leakey). Em certo modo é compreensível que Louis atuou
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desta maneira porque partia do firme preossuposto, vigente na época, de que o homem podia
ser o único fabricante de ferramentas. Em seguida, com o achado de novos fósseis nesse lugar
entre 1960 e 1963, Leakey reconheceu que havia estado equivocado e que, na realidade, os
instrumentos líticos haviam sido fabricados por estes novos indivíduos, cujos fósseis foram
agrupados, em 1964, sob o nome de Homo habilis, por sua habilidade para produzir
ferramentas (Leakey & Walker, 1997).
Efetivamente, em 4 de abril de 1964, Louis Leakey, Philip Tobias e John Napier
comunicariam a notícia para a comunidade científica internacional, através da famosa revista
inglesa Nature.
Atualmente se considera a espécie boisei um Paranthropus do tipo robusto (e ainda
hiper-robusto segundo alguns autores) e por isso sua denominação científica é Paranthropus
boisei. Seu achado constituiu, sem nenhuma dúvida, o ponto de partida para uma série de
importantes descobrimentos de hominídeos na África oriental.

b. PARANTHROPUS AETHIOPICUS
No ano seguinte, em 1965, Louis Leakey aproveitou a visita do imperador da Etiópia, Haile
Selassie, ao Quênia para se encontrar com ele e obter sua autorização para a busca de fósseis
de hominídeos em terra etíopes. Isto levou Louis a organizar uma expedição internacional ao
Vale do Omo, ao norte da fronteira entre o Quênia e a Etiópia. Iniciada em 1967, participaram
da mesma um grupo francês, um norteamericano e outro angro-queniano.
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Figura 2. Macho de Paranthropus boisei. As ilustrações 1, 2 e 3, reproduzidas aqui com autorização, pertencem a
Mauricio Antón e encontram-se nas páginas 89, 120 e 122, respectivamente, da obra La espécie elegida de Juan Luis
Arsuaga e Ignacio Martínez. Edições Temas de Hoy. Madrid, 18º edição, novembro de 1999.

Foi precisamente nesse mesmo ano que o grupo francês, comandado por Camille
Arambourg (1885-1969), realizou a primeira descoberta no curso baixo do rio Omo, próximo
de sua desembocadura no Lago Rodolfo, consistente com um maxilar muito grosso, sem
dentes, ao que em um primeiro momento denominaram Paraaustralopithecus aethiopicus
(Arambourg & Coppens, 1967). Tempos depois, e com maior quantidade de materiais
disponíveis em virtude da descoberta em 1985 do crânio KNM-WT 17000 (também chamado
“Black Skull” ou “crânio negro” devido ao fato de que estava coberto por uma crosta de
minerais ricos em manganês), essa espécie seria definida finalmente com o nome de
Paranthropus aethiopicus, com uma antiguidade estimada de 2,6 Ma. O crânio do P.
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aethiopicus tem uns 410 cm3 de capacidade cerebral, maxilares robustos e molares grandes e
uma crista sagital muito marcada que indubitavelmente servia de inserção a potentes
músculos mastigadores aptos para o processamento de sementes, raízes e frutos duros antes
da ingestão. A sigla WT (West Turkana) se refere ao local do descobrimento, ou seja, oeste do
Lago Turkana e 17000 é o número de registro no Museu Nacional do Quênia (KNM). Outro
esclarecimento que cabe mencionar é que o nome do lago foi Rodolfo até 1974, mas em um
processo de nacionalização de nomes estrangeiros, o governo do Quênia passou a denominálo Lago Turkana a partir de então. Daí é importante que o leitor esteja informado que em toda
referência aos achados efetuados na zona e que seja anteriores a 1974 aparecerá a letra R de
Rodolfo e em toda descoberta posterior a este ano a letra T, de Turkana.
Não é simples a localização do Paranthropus aethiopicus dentro da filogenia. Sem
dúvidas é uma forma posterior, e talvez derivada, do Australopithecus afarensis e claramente
anterior, e talvez antecessora, do Paranthropus boisei na África oriental, tanto que o
Paranthropus robustus sul-africano poderia ter sido derivado a partir do Australopithecus
africanus. Se isto for verdadeiro, que é o que se propõe agora, então o gênero Paranthropus
seria parafilético.

3. A DIVERSIDADE DOS AUSTRALOPITECÍDEOS
a. AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS
De todos os australopitecos, o Australopitecus afarensis é o que talvez melhor se
conheça do ponto de vista morfológico pela quantidade e qualidade dos restos fósseis
encontrados, sobretudo na década de setenta, uma década apaixonante na busca de nossas
origens. Johanson chama “década de ouro” ao período 1967-1977. Por esse motivo e pelo
forte impacto que produziram parte destes descobrimentos, é conveniente entrar aqui em
alguns detalhes.
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Figura 3. Macho de Paranthropus aethiopicus. As ilustrações 1, 2 e 3, reproduzidas aqui com autorização,
pertencem a Mauricio Antón e encontram-se nas páginas 89, 120 e 122, respectivamente, da obra La espécie
elegida de Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez. Edições Temas de Hoy. Madrid, 18º edição, novembro de 1999.

Em 1971, o jovem antropólogo norteamericano Donald Carl Johanson (n. 1943) havia
viajado para Paris com o propósito de completar sua tese de doutorado. Lá conheceu Maurice
Taieb (n. 1935), um geólogo francês que também estava empenhado em redigir sua tese de
doutorado sobre a evolução geológica do vale do rio Awash, no noroeste da Etiópia. Com
interesses em comum, ambos decidem trasladar-se para a zona para uma prospecção sobre o
terreno. Uma vez aí, se encontram com Yves Coppens (n. 1934) e os três resolvem trabalhar
juntos no lugar, ressaltando que eles seriam os principais responsáveis, cada um em sua
disciplina (Taieb em geologia, Coppens em paleontologia e Johanson em paleoantropologia.
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Depois da morte de Arambourg em 1969, Coppens havia ficado a cargo do grupo francês na
expedição internacional ao Vale do Omo).
Na primeira saída de campo sobre o terreno, em outubro de 1973, Johanson descobre,
semienterrado, um fragmento superior de tíbia e, a alguns metros um fragmento inferior de
fêmur que estava partido pela metade, de maneira que só conservava um de seus côndilos. O
outro côndilo estava atirado na areia, muito próximo. Ao tentar acoplar os três fragmentos,
observa surpreso que o fêmur e a tíbia haviam se unido formando ângulo, disposição diferente
da encontrada nos chimpanzés ou gorilas, nos quais se une em linha reta. Tal ângulo,
denominado ângulo valgus, existe no homem moderno e é decisivo para a locomoção bípede.
Esta constatação, portanto, permitia supor que se tratava de um hominídeo de locomoção
ereta cuja antiguidade se estimava neste momento entre 3 e 4 Ma (Johanson & Edey, 1982;
Johanson, 2000).
Reconfortados pelo achado, a segunda saída de campo sobre o terreno se iniciou em
outubro de 1974. Pouco tempo depois, em 24 de novembro e a uns 6 km do acampamento,
Johanson e seu colaborador Tom Gray, encontram restos de um hominídeo na denominada
Localidade 162. Depois de três semanas de intenso trabalho de coleta de peças no sítio,
conseguiram recuperar um grande número de fragmentos (um total de cinquenta e dois), os
quais, uma vez ordenados e classificados, representavam nada menos que 40% do esqueleto
de um só indivíduo, achado no leito de um antigo rio.
É ilustrativo registar que nesta noite, como reflexo dos comentários e intercâmbios de
opiniões entre os cientistas do acampamento, se escutava a canção dos Beatles “Lucy in the
sky with diamonds" e em um determinado momento o nome de “Lucy” passou para o fóssil,
por considerá-lo de sexo feminino, a julgar pela maior dimensão de sua abertura pélvica (ver
Figura 4). Tecnicamente, seu registro na coleção de Hadar é A. L. 288-1 (A. L. por Afar Locality).
Tendo-se encontrado o resto acima do sítio KHT (Kada Hadar Tuff), datada de 3,18 Ma, sua
antiguidade seria um pouco menor, talvez 3,1 Ma.
Diferentemente da pélvis de um chimpanzé ou de um gorila, que é alta e estreita, a
pélvis de Lucy é baixa e larga como a dos humanos modernos. Este traço, junto com a posição
do fêmur, inclinado para dentro e não descendo em linha vertical desde a pélvis, como nos
chimpanzés, revela claramente sua postura ereta e deslocamento bípede. Sua estatura era
apenas superior ao metro (segundo distintas estimativas entre 1,07 e 1,22 m) e sua idade,
devido ao desgaste de seus sisos que acabava de aparecer, era de uns 20 anos. A
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circunferência de sua cabeça não superava muito os 30 cm e não foi possível medir com
precisão o tamanho de seu cérebro, ainda que se calcule a capacidade cerebral entre 380 e
450 cm3. Curiosamente, as vértebras apresentam um crescimento ósseo compatível com a
“doença de Scheuermann”, que é uma alteração da coluna vertebral que na atualidade
aparece com frequência em adolescentes e pode ser dolorosa.
Foram efetuadas duas expedições além de Hadar, em 1975 e 1976. Em 1975 foi
realizado outro experimento incrível: na ladeira de uma colina – designada posteriormente A.
L. 333 – foi encontrado um verdadeiro tesouro de fósseis de hominídeos. Essa encosta
produziu cerca de 200 peças fósseis, entre dentes e fragmentos de ossos. A duplicação de
determinadas partes evidenciou que não menos que 13 indivíduos estavam ali representados:
machos, fêmeas e umas quatro crianças menores de cinco anos, a julgar pelos dentes. Foram
denominados de “A primeira família” e sem dúvidas se trata de um achado de grande valor
pelo fato de ter possibilitado o estudo comparativo das diferentes peças anatômicas e também
permitiu escrever a amplitude das variações individuais, incluídas as sexuais. A totalidade do
material fóssil foi encontrada ligeiramente por debaixo do sítio KHT, cuja antiguidade seria de
uns 3,2 Ma.
Em 1977, a coleta de fósseis de Hadar estava compsota por mais de 350 peças fósseis.
Porém, em um local muito distante de Hadar, se produziria um descobrimento
verdadeiramente extraordinário que logo se relacionaria com os fósseis de Hadar. Referimosnos ao sítio de Laetoli.
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Figura 4. Esqueleto de “Lucy” (Australopithecus afarensis).

LAETOLI
Laetoli é um sítio localizado cerca de 40 km ao sul da Garganta de Olduvai, na Tanzânia.
Ainda que na realidade já fosse conhecido pelo casal Leakey desde 1935, foi recentemente, em
1974, depois da morte de Louis, que Mary encontrou ali um indubitável fóssil de hominídeo.
Nos dois anos seguintes, ela ou seus colaboradores descubriram 42 dentes, alguns associados
com fragmentos da mandíbula em estado degradado de conservação, exceto uma mandíbula
com nove dentes em seu lugar, LH4, considerado o exemplar tipo ou holótipo de
Australopithecus afarensis.
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No verão de 1976, e de maneira totalmente acidental, Andrew Hill, da Universidade de
Harvard, reparou na presença de rastros de animais no solo e dois anos depois, em 1978, o
geoquímico Paul Abell, da Universidade Rhode Island, descubriu uma impressão inconfundível
de pé humano em outro sítio. Uma posterior limpeza da superfície revelou mais de cinquenta
pegadas ao longo de vinte e sete metros.
Estas pegadas (ver Figura 5) relevam o passo, todos juntos ou em distintos momentos,
de três hominídeos que se dirigiam para o norte. Uma das faixas de pegadas corresponderia a
um indivíduo menor (pegada de 10,5 cm de comprimento e altura aproximada de 1,20 m de
altura) e uma segunda a um indivíduo maior (pegada de 15 cm de comprimento e altura
aproximada de 1,40 m) que está parcialmente apagada porque outro hominídeo, de altura
intermediária, caminhou sobre ela intencionalmente (Hay & Leakey, 1982).
As pegadas demonstram claramente deslocamento bípede, a julgar pela forte pegada do
calcanhar, abóbada plantar bem desenvolvida e dedo polegar alinhado junto aos outros dedos,
não separado ou desviado como se observa em outros macacos antropóides. Deduz-se
claramente que o pé havia se convertido em órgão de apoio para sustentar o peso do corpo. É
inegável, portanto, que eram bípedes muito antes de ter ocorrido o acréscimo no volume
cerebral e antes também do começo da fabricação de utensílios líticos, que não foram
encontrados nos 80 km2 que ocupam os depósitos.
Como é possível que essas pegadas tenham permanecido inalteradas após vários
milhões de anos? A conservação de pegadas fósseis em Laetoli foi explicada como
consequência de uma combinação única de condições climáticas, vulcânicas e mineralógicas.
Tentando reconstruir o que ocorreu, os pesquisadores observaram a existência, a 20 km de
Laetoli, de um vulcão, o Sadiman, atualmente inativo, mas que teve erupções ricas em
carbonatito até final do Plioceno. O carbonatito é um material rico em carbonato de sódio que,
depois que umidece, tem a propriedade de endurecer fortemente quando seco. Em tempos
modernos, esta particularidade somente foi detectada nas cinzas do vulcão Oldoenyo Lengai,
localizado a 90 km ao norte de Laetoli.
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Figura 5. Pegadas fósseis de hominídeos em Laetoli.

Ao que parece, o episódio durou poucas semanas entre o final da estação seca e o
começo das chuvas. Uma vez que a capa de cinzas mencionada depositou-se sobre o solo,
caíram aguaceiros breves. Grandes gotas ficaram impressas, mas choveu o suficiente para
umedecer a superfície de cinzas e permitir que ficasse registrado todo ser vivo que transitou
por ali. Logo, a superfície de cinzas se endureceu e conservou milhares de pegadas de animais
da região.
Pelo seu conteúdo em biotita, que é um mineral potássico, a cinza de origem vulcânica
existente nas superfícies de Laetoli pode ser submetida à técnica de potássio-argônio, que
determinou que as pisadas tinham entre 3,59 e 3,77 Ma. Também a bioestratigrafia confirma
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essa datação pelo fato de terem sido encontradas pisadas de Hipparion, um antigo cavalo que
se extinguiu há mais de 3 Ma.
Em 1977, Timothy White (n.1950), um jovem paleoantropólogo que havia trabalhado
com Mary Leakey em Laetoli, alertou a Johanson sobre a semelhança que havia observado
entre os fósseis deste sítio com os de Hadar. Isto levou ambos os investigadores a se
perguntarem se ambas as coleções representariam o mesmo tipo de hominídeo ou se, ao
contrário, tratava-se de duas espécies diferentes. Em consequência, e com o propósito de
responder tal questão, decidem efetuar um estudo detalhado de todas as peças disponíveis.
Em 1979, Johanson concluiu que, efetivamente, Laetoli compartilhava características
com os fósseis de Hadar, e apesar da distância entre ambos os sítios (cerca de 1.600 km),
ambas as populações deviam formar parte do mesmo gênero, Australopithecus, e a mesma
espécie, mas uma espécie diferente às conhecidas já que, neste caso, o conjunto dos restos
mostravam traços mais arcaicos, mais primitivos. Assim foi como surgiu o nome de afarensis
para designá-la (pelo deserto de Afar, zona onde foram encontrados os fósseis da Etiópia).
Atualmente é consenso situar a espécie Australopithecus afarensis entre os 3,9 e 3 Ma.
Segundo Johanson e White, Australopithecus afarensis apresenta um esqueleto póscraniano primitivo, tanto no tamanho como em suas proporções. De acordo com uma
reconstrução realizada por Peter Schmidt em 1983, o tórax tem forma de sino ou funil como
nos chimpanzés ou gorilas, no lugar de forma de tonel ou barril como nos humanos. Os braços
são relativamente compridos, as pernas curtas e as falanges dos dedos, tanto das mãos como
dos pés, apresentam uma curvatura. O conjunto destes traços leva a pensar que tiveram,
juntamente com a postura bípede, habilidade suficiente para subir e pendurar nos ramos das
árvores. Neste sentido, o Australopithecus afarensis parece ter vivido em um habitat
intermediário entre uma paisagem de savana fresca e uma selva úmida.
E quanto às diferenças existentes no seio de cada população, Hadar e Laetoli, Johanson
e White a atribuíram a um marcado dimorfismo sexual, considerando que ainda que a
amplitude das variações seja importante, não supera o limite das observadas no presente
dentre os gorilas e também entre os orangotangos. Desta maneira, dentro da população, Lucy
estava situada no extremo inferior entre os espécimes adultos: media pouco menos de 1,20 m
de altura e provavelmente pesava uns 30 kg e no extremo superior havia indivíduos de uma
estatura de 1,35 ou 1,40 m e de um peso de uns 45 kg.
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Tempo depois, a partir da década de noventa, seriam encontrados novos restos de A.
afarensis. Assim, em janeiro de 1992, seria descoberto o crânio quase completo de um macho
com mandíbula proeminente, bochechas largas e músculos fortes e em fins de 2000 o
pesquisador etíope Zeresenay Alemseged da Academia de Ciências da Califórnia, encontrou o
esqueleto de Selam (termo que significa “paz” em amárico, idioma oficial no norte e centro da
Etiópia), uma menina de cerca de 3 anos no sítio de Dikika, no nordeste da Etiópia, a cerca de
10 km de onde havia sido encontrada Lucy. Ainda que tenha sido datada de 3,3 Ma, ou seja,
uma antiguidade maior que a registrada por Lucy, o resto é conhecido comumente sob a
expressão “a filha de Lucy” (Wong, 2007). Em 2010, e a duzentos metros do esqueleto da
menina foram encontrados dois ossos de herbívoros com marcas de corte. Imediatamente,
alguns autores supuseram que tais marcas foram efetuadas com instrumentos líticos, daquela
antiguidade e, portanto, relacionados ao Australopithecus afarensis. Entretanto, o pesquisador
espanhol Manuel Domínguez-Rodrigo descartou tal possibilidade ao advertir que as marcas
eram produto do pisoteio dos ossos por parte de outros animais.
De acordo com uma opinião expressa por Donald Johanson e Tim White, o
Australopithecus afarensis constituía provavelmente um ponto de partida de duas linhas
evolutivas: por um lado, a série continuava com australopitecos gráceis e depois robustos e,
por outro lado, com a linha de Homo (habilis, erectus e sapiens, sucessivamente). Mais
recentemente, o anatomista israelita Yoel Rak e seus colaboradores consideraram que o
Australopithecus afarensis havia derivado para a linhagem dos parántropos do leste africano.
Por outro lado, o achado de um australopitecídeo mais antigo que afarensis, o
Australopithecus anamensis (que será visto adiante) também contribuiu para modificar o
esquema original de Johanson-White.

b. AUSTRALOPITHECUS ANAMENSIS
Em 1995, a equipe de Meave Leakey, do Museu Nacional do Quênia e esposa de Richard
(filho de Louis e Mary Leakey, já mencionados anteriormente) encontraram restos fósseis nos
depósitos de Allia Bay e Kanapoi, ao sudeste e sudoeste do Lago Turkana, respectivamente,
consistentes com uma mandíbula, parte da face, fragmentos do antebraço e uma tíbia (cerca
de quarenta fragmentos no total). Nesse mesmo ano, Meave, juntamente com Frank Brown e
Craig Feibel, decidem denominar a nova espécie com o nome de Australopithecus anamensis
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(a expressão “anam” significa “lago” em linguagem turkana local), cuja antiguidade é estimada
entre 4,2 e 3,9 Ma (Leakey et al., 1995).
A mandíbula de A. anamensis é muito primitiva visto que se aproxima mais à forma de U
como nos chimpanzés, do que a forma em V, como nos australopitecos posteriores. Seus
caninos são fortes e altos e seus molares são grandes e estão recobertos por uma grossa capa
de esmalte, que é indicativo da ingestão de produtos vegetais duros, como grãos e frutos
secos, que requerem uma mastigação mais profunda. A fauna fóssil associada sugere um
ambiente florestal mais aberto, mais seco ou também uma savana arborizada úmida. Existem
macacos colobus (próprios de ambientes florestais) e antílopes, mas também outras espécies
mais próprias de meios abertos.
Diferentemente dos chimpanzés, que possuem uma cova oval profunda na parte inferior
do úmero, onde se encaixa a ulna para aumentar a firmeza da articulação do cotovelo,
possibilitando o típico deslocamento sobre as articulações dos dedos, os Australopithecus
anamensis e os humanos modernos não apresentam este caráter. Isso é indicativo, portanto,
que A. anamensis não se deslocava sobre as articulações.
De especial interesse é a análise da tíbia, quase completa, por seu papel relevante no
bipedalismo. Efetivamente, a tíbia de um bípede se distingue claramente da tíbia de um animal
quadrúpede. Nos chimpanzés, a parte alta da tíbia tem forma de T, enquanto que em A.
anamensis, de maneira similar ao que se observa nos humanos modernos, o extremo superior
é largo por ter mais tecido esponjoso, o que permite absorver os esforços próprios dos seres
bípedes. Por outro lado, a borda dianteira que mostra a tíbia de A. anamensis constitui um
indício claro de postura bípede.
É possível que o Australopithecus anamensis derive de Ardipithecus ramidus, que, por
sua vez, é o ancestral do Australopithecus afarensis.

c. AUSTRALOPITHECUS BAHRELGHAZALI
Até 1995 todos os achados de australopitecus foram efetuados no sul e no leste do
continente africano. Mas nesse ano, uma equipe coordenada por Michel Brunet, da
Universidade de Poitiers, França, anunciava o achado, em Koro Toro, na região de Bahr el
Ghazal (em árabe significa “rio das gazelas”) em Chad, de restos fósseis consistentes em um
fragmento anterior de mandíbula com sete dentes: um incisivo, dois caninos (um de cada lado)
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e quatro premolares (dois de cada lado). Em um primeiro momento, essa mandíbula foi
atribuída ao Australopitecus afarensis e, no ano seguinte, Brunet e seus colegas, baseando-se
no fato de que a morfologia da sínfise mandibular era indicativa de uma face menos prógnata
que o do A. afarensis, decidiram batizar o novo exemplar com o nome de Australopithecus
bahrelghazali. O resto foi apelidado de “Abel” em honra a Abel Brillanceau, geólogo amigo de
Brunet que faleceu depois de contrair malária numa viagem de campo em Camarões. Trata-se
do mais ocidental de todos os australopitecos encontrados até o presente (Brunet et al., 1996).
A análise do maxilar e dos dentes revelou que todos os premolares de A. bahrelghazali
possuem três raízes, o que é um traço primitivo. Por outro lado, tais premolares mostram uma
superfície mastigatória maior, fenômeno que se conhece como “molarização dos premolares”.
Este traço, junto ao fato de que o esmalte dentário é grosso, leva a pensar que deviam moer
suficientemente o alimento vegetal antes de ingeri-lo. Pelo que se sabe, o ambiente em que
viveu parece compreender uma variedade de meios do tipo bosques de galeria e savanas
arborizadas com zonas abertas e áreas lacustres. E quanto a sua antiguidade, as análises de
correlação faunística têm permitido estabelecer uma idade entre 3,5 e 3 Ma.
Como consequência de que com este achado ampliava-se a extensão do gênero
Australopithecus para o centro da África, uma proposta atraente que foi formulada em 1983
pelo paleontólogo francês Yves Coppens, e que contava com certo consenso (a denominada
“East Side Story”; “historia da margem oriental”), sem dúvida perdeu força. É que, segundo
Coppens, a formação do Vale do Rift (grande fenda ou fissura que, começando desde o sul da
Turquia, passa por Israel, cruza o Mar Vermelho e ingressa no continente africano pela Etiópia,
descendo pelo Quênia e Tanzânia para o sul até chegar à desembocadura do rio Zambeze, em
Moçambique, com um percurso total de 8.000 km) separou em duas a única espécie vivente
na área (fenômeno de especiação alopátrica), deixando os antecessores dos gorilas e
chimpanzés atuais no lado ocidental da falha e os hominídeos no lado oriental (Coppens, 2000;
Coppens & Picq, 2004). Mas o achado do A. bahrelghazali a 2.500 km a oeste do Vale do Rift
não fez mais que confirmar a presença de australopitecos, ou seja, hominídeos, muito longe da
África oriental.

d. AUSTRALOPITHECUS GARHI
Em 1997, o norte-americano Tim White, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, o
etíope Berhane Asfaw e uma equipe de 40 pesquisadores encontraram, em Bouri (na zona do
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Middle Awash etíope), fragmentos de um crânio e um maxilar com sua dentição que batizaram
com o nome de Australopithecus garhi (“garhi” significa “surpresa” em língua afar). Um fêmur
esquerdo e um úmero, o rádio e a ulna direita e outros fragmentos foram descobertos nas
viagens de 1996-1998. O conjunto foi descrito em 1999.
O Australopithecus garhi se caracteriza por possuir premolares e molares largos
(maiores que o resto dos australopitecos) e uma morfologia craniana primitiva, com presença
de crista sagital e prognatismo subnasal. A capacidade cerebral foi estimada, por Ralph
Holloway, em 450 cm3 e a antiguidade do fóssil foi estimada em 2,5 Ma (potássio-argônio,
paleomagnetismo e bioestratigrafia). Em geral, a coleção faunística associada com A. garhi
indica a presença de uma ampla margem lacustre com águas doces e pouco profundas.
Buscando uma comparação do tamanho dos ossos das extremidades em chimpanzés,
humanos modernos e Australopithecus garhi, cabe assinalar que nos chimpanzés, o úmero, o
rádio, a ulna (ossos dos membros anteriores) e o fêmur, possuem aproximadamente o mesmo
tamanho. Em contrapartida, ainda que nos humanos modernos o úmero seja praticamente do
mesmo tamanho, os ossos do antebraço foram encurtando-se e o fêmur foi ficando mais
comprido que o úmero. E quanto ao A. garhi, o fêmur foi alongado em relação ao membro
superior, como no Homo sapiens, mas apresenta o antebraço comprido com relação ao úmero,
um caráter associado com a vida arborícola. Os restos de Bouri apresentam uma proporção
humana entre fêmur e tíbia (são compridos) e uma proporção do tipo símio entre antebraço e
braço.
Uma questão controvertida, sem dúvida alguma, é o achado, a uns duzentos metros dos
restos de A. garhi e no mesmo nível estratigráfico, de numerosos fragmentos ósseos de
mamíferos herbívoros que apresentam claramente marcas de corte e ainda fraturas para
acesso à medula. Neste caso, seriam as provas mais antigas de marcas feitas por hominídeos,
ainda que não podemos estar completamente seguros de quem foram seus autores. Complica
ainda mais o fato de que não foram encontrados instrumentos líticos associados e os mais
próximos e de época contemporânea estão presentes no Vale de Gona, a menos de 100 km ao
norte de Bouri e datados em 2,5 Ma. Asfaw, Heinzelin e colaboradores, atribuem os
instrumentos, de tipo olduvaiense, a A. garhi, porque é o único hominídeo presente na região
até então (Asfaw et al.). Se assim for, ainda que seja preciso esclarecer que não há consenso
sobre o tema até o momento, o Australopithecus garhi colocaria em dúvida a exclusividade do
Homo na fabricação de ferramentas.
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e. AUSTRALOPITHECUS SEDIBA
A partir de agosto de 2008, em uma cova no sítio de Malapa, a 50 km ao noroeste de
Johannesburgo, na África do Sul, a equipe de Lee Berger, da Universidade de Witwatersrand,
encontrou restos fósseis pertencentes a uma mulher adulta com idade entre 20 e 30 anos e de
um adolescente de uns 12 anos, ambos com uma estatura um pouco menor que 1,30 m. O
anúncio do descobrimento e o informe correspondente, elaborado por Berger e sua equipe, foi
publicado na revista norteamericana Science, em abril de 2010 (Berger et al., 2010).
Convencido de que se tratava de uma espécie diferente das já conhecidas, Berger
batizou o conjunto dos restos com o nome de Australopithecus sediba, termo que significa
“fonte”, “origem” na língua sesotho, porque Berger crê que Australopithecus sediba descende
de Australopithecus africanus e poderia, por ser o Australopithecus mais próximo aos
primeiros Homo, constituir seu ponto de partida. Entretanto, a técnica do urânio aplicada
sobre uma rocha que cobria os fósseis, determinou a cifra de entre 1,97 e 1,78 Ma e isto
significa que se trata de uma forma demasiada tardia para ser o ancestral do Homo.
Em quatro anos, entre 2008 e 2012, foram encontrados no total cerca de 220
fragmentos ósseos, que representam cinco indivíduos. A pesquisa, feita por cem especialistas
de distintos países, foi conhecida há pouco tempo, em abril de 2013. Além dos crânios
descobertos durante 2010, a equipe de Berger recuperou uma mão direita quase completa,
um pé e uma pelve. Os ossos estão especialmente bem preservados porque estes indivíduos
caíram em uma cova profunda, na qual um sedimento fossilizou seus ossos em poucas
semanas. As rochas sobre a cova foram erosionando-se e os restos ficaram na superfície.
Em geral, Australopithecus sediba apresenta uma curiosa mistura de características. Sua
capacidade cerebral é de cerca de 420 cm3, um tamanho similar ao cérebro de um chimpanzé.
Mas, sua mandíbula e dentição lembram mais a humana que a dos símios. Seu tórax tem
forma de sino, como a dos primatas que vivem em árvores, e não de barril, como a dos
humanos que correm pelo solo. Mas, sua coluna vertebral tem uma estrutura similar à
humana, com o mesmo número de vértebras lombares e a mesma curvatura na parte inferior
das costas. Ombros, tórax e braços são projetados para serem ágeis pelos ramos, mas suas
pernas e sua pelve estão adaptadas à marcha bípede. E quanto à mão, o Australopithecus
sediba apresenta, como outros hominídeos dedos curvos, longos e robustos o suficiente para
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capacitá-los a subir em árvores, ainda que possua um polegar longo e forte que o aproxima
dos humanos.
Recentemente, um estudo das vértebras feito por Ella Been e uma análise do maxilar
inferior efetuada por Yoel Rak, ambos da Universidade de Tel Aviv, indicaram que a mistura de
características observada nos restos deveria ser devido à presença de dois gêneros de
hominídeos diferentes em Malapa: um Australopithecus e um Homo inicial.

f. AUSTRALOPITHECUS SP. (“Little Foot”)
Em 1994 o antropólogo britânico Ronald J. Clarke identificou quatro ossículos do pé de
um hominídeo em caixas de ossos provenientes das covas de Sterkfontein. Apesar de seu
número de série ser StW 573, o conjunto de ossículos é mais conhecido por seu sobrenome
“Little Foot” (Pé Pequeno). Com base nas características que apresenta, se interpreta que o pé
estava habilitado para caminhar de maneira bípede, ainda que, segundo seus descobridores,
possuísse um dedo gordo oponível que poderia ajudar a agarrar-se firmemente aos ramos
(Tobias, 1997).
Em 1997, Clarke buscou e encontrou mais ossos, ao que parece do mesmo indivíduo, em
sacos que tinham sido guardados. Um dos fragmentos de uma tíbia tinha uma ruptura que
ocorreu durante a extração ao ser separada do resto do corpo. Por tal motivo, seus assistentes
voltaram ao sítio do achado e não somente encontraram a parte faltante, mas também um
crânio completo com sua mandíbula articulada e outros ossos das extremidades. Finalmente,
em 1998, Clarke fez o anúncio do achado de um esqueleto bastante completo que não seria
para ele de um A. africanus nem de um A. afarensis, mas de uma nova espécie, ainda não
determinada, motivo pelo qual o identifica momentaneamente como Australopithecus sp. (sp.
“espécie indeterminada”).
A complexa geologia de Sterkfontein dificulta uma datação precisa e este dado, sem
dúvida, é vital para localizar o fóssil dentro do contexto evolutivo. Baseando-se em suas
características anatômicas, Clarke havia considerado inicialmente uma antiguidade de 3 Ma.
Depois, a técnica do paleomagnetismo indicou 3,3 Ma. Mas, em 2006, as análises dos estratos
calcáreos que rodeiam os fósseis determinaram a idade entre 2,2 e 1,5 Ma (Clarke, 2001).
Finalmente, Ron Clarke encomendou ao especialista Laurent Bruxelles o estudo da datação. Os
resultados obtidos, com base em rigorosas análises estratigráficas que constam em um
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trabalho bastante recente, concluíram que a idade de “Little Foot” não é menor que 3 Ma
(Bruxelles et al., 2014). Se esta datação for confirmada, o fóssil poderia ser considerado como
outro possível ancestral do Homo.

4. CONCLUSÃO
A diversidade de formas de australopitecos e Paranthropus que descrevemos, nove
espécies no total e uma ainda indeterminada, faz mais complexa a questão referida com
relação aos prováveis vínculos evolutivos existentes entre si e em particular em relação com o
gênero Homo. Certamente, complica ainda mais o panorama de achados, como o de 2012 por
Yohannes Haile Selassie em Woranso Mille, no Afar etíope, que consiste de oito ossos da parte
anterior de um pé direito, datado em 3,4 Ma, os quais revelam uma curiosa combinação de
caracteres adaptados à vida nas árvores e no solo. De fato, o dedão do pé é curto e divergente,
o qual o habilita para agarrar-se nos ramos das árvores, embora diminua a eficiência do
deslocamento em terra quando comparado com o pé de Lucy, que tinha o dedão alinhado, ou
seja, junto aos demais dedos. Este fato demonstraria que entre 4 e 3 Ma existiram diferentes
formas de locomoção e que esta situação durou mais tempo do que se pensava até agora.
De toda maneira e apesar das dificuldades, temos tentado esboçar, em cada caso, as
várias ideias expressas a respeito. Apesar de termos já repetido inúmeras vezes, não perdeu a
validade a expressão que é sempre utilizada: “necessita-se mais achados para entender melhor
o que já temos”. O único porto seguro no momento é que, a partir dos 2,5 Ma, e sem prejuízo
da permanência por um tempo maior de alguns australopitecos, um novo gênero de
hominídeos fará sua aparição: o gênero Homo. E este será o tema do próximo capítulo.
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Este capítulo apresenta uma descrição sobre o estado da arte e debate atual a respeito
da origem e evolução de nosso gênero. O gênero Homo engloba um conjunto de espécies
primitivas transicionais, arcaicas ou pré-modernas e nossa própria espécie Homo sapiens.
Durante o Pleistoceno, diferentes espécies de Homo primitivas e pré-modernas habitaram a
África e Eurásia. A evolução do gênero se caracteriza por pressões seletivas e mudanças na
ontogenia que propiciam a encefalização e retração facial, junto com um desenvolvimento
social e cultural complexo. O capítulo tem como objetivo abordar as seguintes perguntas:
Como e onde se origina o gênero Homo? Como se distribuem cronológica e geograficamente
as espécies do gênero? Quais são as principais hipóteses filogenéticas? Como evoluem as
principais características biológicas e comportamentais? Quando e como emergem os
humanos anatomicamente modernos? O capítulo discute as evidências fósseis e arqueológicas
mais significativas, assim como os avanços recentes na paleogenômica.

1. TAXONOMIA GERAL DAS ESPÉCIES HOMO
O gênero Homo foi introduzido originalmente por Carlos Linneu em 1758 para acomodar
os humanos modernos, Homo sapiens, dentro de seu sistema de classificação biológica. Desde
então diversos grupos de hominíneos extintos têm sido adicionados ao gênero, ampliando sua
definição e gerando debate com relação às características que o definem e as espécies que o
compõem. O número de espécies compreendidas dentro do gênero Homo depende do tipo de
aproximação taxonômica utilizada. Atualmente, se reconhecem pelo menos oito espécies
fósseis: Homo neanderthalensis, Homo florensiensis, Homo heidelbergensis, Homo antecessor,
Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis e Homo rudolfensis (Wood & Baker, 2011; Figura
1).
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A taxonomia do gênero não está isenta de discrepâncias entre os especialistas. Amostra
disto é que alguns pesquisadores agrupam os espécimes e espécies de diferentes maneiras.
Por exemplo, há quem sugere agrupar o H. habilis com o H. rudolfensis em um só táxon,
enquanto que outros propõem agrupar ambos dentro de H. erectus. Há também quem
desconhece o status de espécie de H. ergaster e H. antecessor, e prefere considerá-los dentro
de H. erectus e H. heidelbergensis, respectivamente. Em parte, as diferenças na nomenclatura
se devem ao fato de que os modelos taxonômicos são construídos sobre um registro fóssil
incompleto. À medida que se descobrem novos espécimes, os modelos devem ser revisados.
Em certas ocasiões, isto obriga modificar os agrupamentos taxonômicos de consenso
transitório. Por este motivo, a terminologia do gênero Homo tem sofrido diversas
transformações e é de se esperar que siga mudando na medida em que o registro fóssil
hominíneo cresce.

Figura 1. Taxonomia das espécies de hominíneos. Os grupos taxonômicos se encontram ordenados em graus. Os
três graus Homo são: primitivo (ou transicional), pré-moderno e anatomicamente moderno. A altura das colunas
reflete a idade temporal estimada para cada táxon (Wood & Baker, 2011).

2. ORIGEM DO GÊNERO HOMO
A origem do gênero Homo é amplamente debatida. Seu antepassado direto é até agora
desconhecido e diversos candidatos têm sido propostos como possíveis ancestrais, entre eles:
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Australopithecus africanus (Dart, 1925), Australopithecus afarensis (Johanson & White, 1979),
Australopithecus garhi (Asfaw et al., 1999), Australopithecus sediba (Berger et al., 2011) e
Kenyanthropus platyops (Leakey et al., 2001).
Os fósseis mais primitivos atribuídos ao gênero Homo provêm do triângulo de Afar ao
norte da Etiópia e correspondem aos restos parciais de uma mandíbula encontrada na área de
Ledi-Geraru, datada em 2,8 milhões de anos (MA) de antiguidade e sem determinação de
espécie (Villmoare et al., 2015); e um maxilar parcial encontrado na formação de Hadar,
datado em 2,33 MA e atribuído, apesar de sem consenso, ao Homo habilis (Kimbel et al.,
1997). Ambos os espécimes apresentam características de australopitecíneos primitivos
combinados com uma morfologia derivada própria de Homo. Até não contar com mais
evidência fóssil, muitos dos aspectos relacionados com o aparecimento do gênero são
conjecturais (Lieberman, 2011). Entretanto, existe consenso entre os paleoantropólogos de
que o Homo evoluiu a partir de alguma espécie australopitecínea entre 2 e 3 MA atrás
(Lieberman, 2011; Wood, 2011) ou no intervalo entre 2,4 e 3 MA (Bobe & Leakey, 2009;
Kimbel, 2009; White, 2013).

3. HOMO PRIMITIVO
a. HOMO HABILIS
A definição original de Homo habilis remonta-se a 1964, quando Louis Leakey, Philip
Tobias e John Napier (Leakey et al., 1964) propuseram o nome “homem hábil” para designar
um conjunto de fósseis provenientes de sedimentos das superfícies I e II inferiores da Garganta
de Olduvai (Olduvai Gorge) no Grande Vale de Rift, Tanzânia, e que se encontravam
indiretamente associados à tecnologia lítica olduvayense. Entre estes fósseis encontra-se o
espécime OH 7, o qual constitui o espécime tipo para a espécie. OH 7 tem uma idade geológica
estimada de 1,84 MA e compreende restos juvenis de uma mandíbula, parietais e ossos da
mão. Outros espécimes relevantes de Homo habilis são KNM-ER 1805 e KNM-ER 1813,
provenientes de Koobi Fora, Quênia; Stw 53, proveniente de Sterkfontein e SK 847,
proveniente de Swartkrans, ambos na África do Sul.
A estimativa do tamanho endocraniano do Homo habilis alcança em alguns casos os 600
cc, ainda que a maioria seja mais próxima de 550 cc. Homo habilis apresenta dentição póscanina de tamanho reduzido em comparação às espécies australopitecíneas. A proposta de
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Homo habilis foi um ponto de inflexão na paleoantropologia, já que até então os fósseis
humanos mais antigos conhecidos eram aqueles de Homo erectus provenientes da Ásia. O
anúncio do Homo habilis mudou a busca dos primeiros seres humanos da Ásia para a África
(Wood, 2014). Deste modo, por volta de 1970 a taxonomia de espécies Homo adquire sua
configuração clássica que inclui o H. habilis como um grupo taxonômico basal ou transicional.
Homo habilis é considerado pela maioria dos especialistas como um dos primeiros
membros do gênero e o ancestral mais provável do H. ergaster/erectus (Tobias, 1991; Strait &
Grine, 2004; Lieberman, 2001). Contudo, a ancestralidade habilina de ergaster/erectus tem
sido questionada baseada na considerável sobreposição temporal entre ambos os táxons
(Spoor et al., 2007). Apesar disto, se supormos uma transição desde Australopithecus a Homo,
esta deve ter envolvido uma fase de tipo habilina (Lieberman, 2011). Ainda que H. erectus e H.
habilis coexistiram de maneira simpátrica na região do Lago Turkana (Figura 2) durante meio
milhão de anos, não podemos descartar que H. erectus se desenvolveu a partir do H. habilis
em outra zona geográfica da África, e que Turkana foi um lugar de contato secundário entre os
dois taxa (Spoor et al., 2007).

b. HOMO RUDOLFENSIS
Em 1973 ocorreu o descobrimento do crânio KNM-1470, trazendo uma possível nova
espécie ao gênero Homo. Trata-se de um crânio de tamanho cerebral próximo aos 750 cc, com
uma face média mais larga que a face superior, mandíbula grande e robusta e dentição póscanina de grande tamanho (megadontia). A adaptação megadôntica de H. rudolfensis
contrasta com a ampliação cerebral relativa que compartilha com o H. habilis. Por décadas, o
único fóssil atribuído com segurança ao rudolfensis foi KNM-ER 1470, o qual trazia dúvidas à
sua validade taxonômica. Recentemente, no ano 2012, foram publicados os achados
provenientes de Lleret, Quênia, com novos restos crânio-faciais compatíveis com Homo
rudolfensis (Leakey et al., 2012).
Apesar das novas descobertas, persiste uma importante confusão filogenética entre
habilis e rudolfensis, produto da dificuldade em reconhecer homoplasia na morfologia craniana
(Lieberman et al., 1996) e a ausência de material pós-craniano atribuível ao rudolfensis. Por
este motivo, alguns pesquisadores preferem utilizar uma denominação ampla de H. habilis
(lato sensu) para englobar dentro desse grupo o H. rudolfensis, assemelhando à situação
original de antes, quando o H. rudolfensis ainda não tinha sido proposto (Wood, 1992). Em
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resumo, os espécimes fósseis atribuídos ao Homo primitivo (habilis e rudolfensis) exibem um
mosaico de características que tornam difícil uma definição taxonômica consensual. Assim, a
origem da radiação do Homo primitivo é problemática e sua posição filogenética ainda é
discutida (Foley, 2002).

c. CONSIDERAÇÕES SOBRE O STATUS DE HOMO PRIMITIVO
Homo sapiens constitui a espécie tipo do gênero Homo. Portanto, nossa compreensão
das espécies extintas ou paleo-espécies designadas como Homo depende em grande parte da
importância com a qual ponderamos as características biológicas de nossa própria espécie. Isto
implica que qualquer táxon fóssil designado como Homo deve apresentar traços mais
próximos aos humanos modernos que a qualquer espécie australopitecínea. Tal situação não
traz problemas para espécies Homo pré-modernas tais como H. ergaster em diante.
Entretanto, as espécies primitivas ou transicionais não cumprem completamente esta
condição (Wood & Collard, 1999; Antón, 2012).
Enquanto a maioria dos pesquisadores vê o Homo habilis como a primeira espécie de
nosso gênero, há quem veja o habilis e rudolfensis mais próximos ao Australopithecus e,
portanto, fora de Homo. Retirando o lugar de habilis e rudolfensis dentro do gênero Homo, a
origem do gênero se encontraria então no Pleistoceno inicial com o aparecimento do H.
ergaster. O debate sobre o status das espécies transicionais habilis e rudolfensis tem
perdurado por décadas e introduzido perguntas importantes sobre as mudanças biológicas
que definem o limite entre os gêneros Australopithecus e Homo.
Outra estratégia para definir Homo é perguntar desde que momento se inicia o caminho
da humanidade (Wood & Baker, 2011). Esta aproximação coincide intuitivamente com uma
das perguntas mais frequentes entre estudantes de paleoantropologia: A partir de que
momento evolutivo nós podemos definir como humanas as espécies extintas de nossa
linhagem? A resposta não é totalmente clara, dado que os traços anatômicos e
comportamentais distintivos de nosso gênero não surgiram a partir de um evento delimitado,
mas a maioria deles evoluiu em mosaico durante mais de dois milhões de anos. Apesar dos
inconvenientes mencionados, achados fósseis recentes e novas técnicas de análise sugerem
que as primeiras espécies Homo diferem de Australopithecus principalmente por seu maior
tamanho cerebral e corporal (Antón, 2012).
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO DE EVOLUÇÃO DO GÊNERO HOMO
Até a década de 70 predominava uma visão unilinear de evolução da linhagem humana,
denominada “modelo de uma única espécie” (Wolpoff, 1968, 1971). Esta hipótese anagenética
indicava que só poderia existir uma espécie de hominíneo sincrônica, produto da exclusão
competitiva. Ou seja, duas espécies de hominíneo não poderiam ocupar de maneira estável
um mesmo nicho ecológico. Assim, se supunha que uma vez adquirida a cultura, expressa no
registro mediante tecnologia lítica, somente uma única espécie de hominíneo poderia ter se
desenvolvido e mantido. O modelo de espécie única se impôs até a descoberta de um crânio
bem conservado de Homo ergaster com datas entre 1,78 e 1,65 MA, proveniente do setor 104
da região de Koobi Fora, Turkana (espécime KNM-ER 3733, Figuras 2 e 3). Em sedimentos
correlacionados do setor 10 de Koobi Fora, havia sido encontrado poucos anos antes um
crânio completo de Paranthropus boisei (KNM-ER 407) com data de 1,7 MA (Leakey & Walker,
1976). Com ambas as descobertas foi demonstrado pela primeira vez que duas espécies de
hominíneos haviam coexistido, caindo por terra o modelo de espécie única (Figura 2).
Atualmente é aceito que a história evolutiva de nossa linhagem apresenta um padrão
ramificado complexo, o que dista do antigo modelo de evolução unilinear (Wook, 2011).
Descobertas recentes estão levando a considerar que a origem de nosso gênero obedece a um
processo de radiação adaptativa. O registro paleoantropológico atual do Leste da África
mostra que até três espécies Homo puderam coexistir durante o Plio-Pleistoceno: H. habilis,
rudolfensis e ergaster (Leakey et al., 2012; Figura 2). Este padrão ramificado explica a
diversidade de adaptações morfológicas que exibem as espécies primitivas de Homo.
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Figura 2. Mapa da região do Lago Turkana e seu contexto geográfico situado no Grande Vale do Rift. São indicados
os sítios do achado de KNM-ER 406 (Paranthropus boisei), 1470 (Homo rudolfensis), 1813 (Homo habilis) e 3733
(Homo ergaster) em Koobi Fora, e KNM-WT 15000 (Menino de Turkana, Homo ergaster) em Nariokotome. Além
disso, é indicado o local de Kibish na Etiópia, de onde provém o fóssil Omo-Kibish 1. Modificado a partir de Morell,
1996.
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Figura 3. Crânio KNM-ER 3733, proveniente de Koobi Fora, lado leste do Lago Turkana, Quênia. Capacidade
endocraniana estimada de 848 cc. Idade geológica: 1,78 MA. Redesenhado a partir de Klein, 2009.

5. HOMO PRÉ-MODERNO
a. HOMO ERGASTER
Homo ergaster compreende fósseis datados entre 1,85 e 1,2 MA provenientes
principalmente da África. Os principais espécimens correspondem a KNM-ER 3733 (Figura 3),
KNM-ER 3883, KNM-ER 1808, KNM-WT 15000 e SK 847 (Klein, 2009). Homo ergaster é
frequentemente associado às ferramentas líticas do tipo achelense, a qual se relaciona com
um estilo de vida em bandos de caçadores-coletores. Em contrapartida, o conjunto de fósseis
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de fora da África atribuídos ao H. ergaster e provenientes de Dmanisi, Georgia, são somente
associados à tecnologia olduvayense. Os fósseis de Dmanisi atestam a primeira saída da África
realizada pelo Homo ergaster há 1,85 MA (Figura 4).
Homo ergaster apresenta traços morfológicos que permitem situá-lo como um membro
certo de nossa linhagem. A abobada craniana do H. ergaster é relativamente alta em
comparação com as espécies Homo transicionais, apresenta um tamanho endocraniano de 800
cc, seu rosto é relativamente pequeno, apresenta prognatismo facial menor, exibe diminuição
do tamanho mandibular e da dentição pós-canina, assim como um menor número de raízes
premolares superiores. Ainda assim, Homo ergaster retém traços de hominíneos primitivos:
possui um marcado estreitamento atrás das órbitas no sulco supratoral e a constrição pósorbital, seu osso frontal se inclina em retrocesso e não possui queixo ou maxila em sua
mandíbula. Alguns traços derivados próprios de H. ergaster são: protuberância supra-orbital
pronunciada, crista occipital horizontal na parte posterior do crânio e osso nasal projetado
(Figura 3).
O achado de um esqueleto juvenil (KNM-WT 15000) datado entre 1,6 e 1,5 MA em
Nariokotome, a oeste do Lago Turkana (Figura 2) permitiu conhecer a morfologia pós-craniana
do H. ergaster e estudá-la do ponto de vista de sua ontogenia. O esqueleto do menino de
Turkana se encontra quase completo, faltando somente as mãos e pés. Seus braços
relativamente curtos e suas pernas compridas se assemelham ao padrão pós-esquelético dos
humanos modernos. Em outras palavras, o plano corporal humano se encontra relativamente
estabelecido em comparação com as espécies de hominíneo prévias.
O menino de Turkana foi descrito inicialmente como tendo 12 anos de idade,
considerando o fechamento de suas epífises nos ossos longos. Mas, sua idade dentária foi
estimada entre 8 e 9 anos. Esta discrepância implica um ritmo de crescimento corporal mais
rápido e menos prolongado em comparação aos humanos modernos, porém mais lento e
prolongado que Australopithecus. Tal padrão poderia indicar a origem das mudanças que
levaram ao nosso crescimento lento e prolongado.
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Figura 4. Primeiros sítios de Homo e a dispersão fora da África. O sítio Nihewan (China) apresenta milhares de
artefatos, entre eles núcleos pequenos e fragmentos, mas não foram encontrados restos fósseis de Homo.
Yuanmou (China) apresenta somente dois incisivos de características similares ao H. erectus, mas sem ocorrência de
artefatos. Redesenhado a partir de Antón et al., 2014.

A evolução de um crescimento lento e prolongado pode estar relacionada com um
maior grau de interação social e aculturação. O aumento da mediação cultural e a construção
de nicho através da tecnologia e fatores sociais (por exemplo, compartilhar alimentos) seriam
essenciais para diminuir as flutuações das condições climáticas, reduzir a pressão de
depredação, o risco de mortalidade extrínseca e assegurar maior disponibilidade de alimentos.
Ainda que a influência destes fatores sociais possa somente ser inferida, existem indícios de
que diversos aspectos da cooperação social se relacionam ao aumento do tamanho do cérebro
e à cognição em Primatas (Dunbar, 1998). É possível que, em nossos ancestrais, o cuidado
cooperativo dos filhos tenha sido importante para proporcionar recursos adicionais para a mãe
e facilitar o desmame precoce encurtando os intervalos entre nascimentos e aumentando a
fertilidade geral. De outro modo, o custo energético de um cérebro maior e a maior
dependência durante os primeiros anos de vida, produto do crescimento mais lento, não
teriam permitido taxas de reprodução suficientes para manter um número populacional crítico
(Antón et al., 2014).
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A manutenção de cérebros maiores requer um consumo alto de energia total, o qual se
supõe uma maior ingestão calórica, mas também pode implicar na redução da destinação de
energia para outras funções. De acordo com isso, a anatomia torácica-abdominal do H.
ergaster, a qual ainda é em forma de barril, embora menos pronunciada, sugere o começo da
redução no tamanho do sistema digestório do Homo. Outros fatores como a adiposidade nos
neonatos e sua altricialidade também podem ter sido chaves para manter um cérebro de
maior tamanho na ontogenia original. Não restam dúvidas de que o aumento do tamanho
cerebral começa de forma constante a partir do H. ergaster e que, portanto, suas populações
alcançaram um maior controle do risco de mortalidade assim como um aumento da suficiência
nutricional (Antón et al., 2014).

b. HOMO ERECTUS
Segundo o agrupamento taxonômico utilizado, Homo ergaster é considerado uma
crono-espécie primitiva do Homo erectus (Asfaw et al., 2002). Por não existir consenso a
respeito, duas acepções de H. erectus são aceitas: uma no sentido amplo e outra no sentido
estrito. Homo erectus em sua definição ampla (lato sensu) inclui aqueles fósseis provenientes
da Ásia e os fósseis H. ergaster provenientes da África; estes últimos apresentam uma
morfologia mais primitiva que a do erectus na Ásia. A variabilidade geográfica (Figura 4) e
morfológica do H. erectus lato sensu é considerável, assim como sua variação temporal desde
1,8 a 0,1 MA. Por outro lado, Homo erectus em sua definição estrita (stricto sensu) inclui
somente os fósseis provenientes da Ásia. Também há quem vê ambos os grupos como
variações regionais ou subespécies, assim a denominação “H. erectus africano primitivo” seria
sinônimo de H. ergaster. Em geral, Homo erectus é associado com a tecnologia lítica achelense.
A maneira que o Homo erectus se configura historicamente permite entender sua
diversidade. Durante a primeira metade do século XX, a síntese de diversos gêneros dentro de
Homo erectus foi chave para ampliar a definição de Homo, incluindo espécimes fósseis cada
vez mais afastadas do Homo sapiens quanto à profundidade temporal e morfológica (Wood,
2011). Em 1940, Franz Weindenreich propõe trasladar dentro do gênero Homo dois
hipodigmas previamente conhecidos. Eram eles: Pithecanthropus erectus, definido com base
nos restos descobertos em 1891 por Eugene Dubois em Trinil, Java (Dubois, 1894), e
Sinanthropus pekinensis (ou Homem de Pequim), que agrupava os restos provenientes de
Zhoukoudian (Lower Cave), na China (Black, 1927). À unificação dos gêneros Pithecanthropus e
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Sinanthropus dentro do Homo erectus foram incluídos: os espécimes de Sangiran (Figura 4)
provenientes de Java, Indonésia, os quais até então eram designados como Meganthropus
(Koenigswald, 1941) e foram transferidos a Homo erectus por Mayr (1944); a mandíbula SK15
encontrada em Swartkrans, África do Sul, até então designada como Telanthropus (Broom e
Robinson, 1949), e transferida a Homo erectus por Robinson (1961); e três mandíbulas e
fragmentos cranianos encontrados em Tighenif, Algéria, denominados como Atlanthropus por
Arambourg (1955), e transferidos para Homo erectus por Le Gros Clark (1964). Anteriormente,
em 1933, Homo soloensis havia sido incluído no gênero Homo com base em três crânios
provenientes de Ngadong, Java (Oppenoorth, 1932). Atualmente, os crânios de Ngadong são
considerados uma subespécie dentro do Homo erectus (Schwartz & Tattersall, 2003).
A diversidade morfológica de Homo erectus stricto sensu é considerável. Seu volume
endocraniano varia desde 800 cc a 1250 cc (Lieberman, 2011). Sua abóbada craniana é
relativamente baixa, a base do crânio é larga, seus dentes são de menor tamanho que H.
habilis e possui complexidade das raízes premolares. Possui uma protuberância supra-orbital
pronunciada, protuberância angular e protuberância sagital. O perfil sagital do osso occipital é
angulado, com presença da crista occipital pronunciada. As tábuas internas e externas são
grossas. O osso cortical do pós-crânio é grosso. Seus ossos longos são robustos, as diáfises do
fêmur e da tíbia são aplanadas de anterior a posterior em comparação com outras espécies de
Homo. Da mesma forma, os elementos do pós-crânio são consistentes com postura bípede
habitual e bipedalismo obrigatório de longo alcance (Wood, 2011).

c. HOMO HEIDELBERGENSIS
Homo heidelbergensis agrupa um conjunto de fósseis pré-modernos provenientes da
África, Europa e do oeste da Ásia durante o Pleistoceno médio, em uma variação aproximada
de 0,8 a 0,2 MA. Homo heidelbergensis foi uma espécie diversa e de grande variação
geográfica que provavelmente deu origem ao H. neanderthalensis na Eurásia e H. sapiens na
África. Da mesma maneira que Homo erectus, o Homo heidelbergensis é associado com a
tecnologia lítica achelense.
A inclusão original de H. heidelbergensis ao gênero ocorre com base na mandíbula de
Mauer, proveniente da Alemanha (Schoetensack, 1908). A mandíbula de Mauer exibe traços
primitivos tais como ausência de maxilar, ramo mandibular largo e sínfise mandibular
profunda ântero-posteriormente. Mas, além disso, combina proporções dentais modernas,
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incluindo caninos reduzidos. Em 1921 foi descoberto o crânio Kabwe 1 (Broken Hill), na Zâmbia
(Woodward, 1921). Kabwe é o primeiro fóssil Homo descoberto na África (Figura 5a). O
espécime foi atribuído a uma nova espécie: Homo rhodesiensis. Hoje em dia, a maioria dos
pesquisadores atribuem Kabwe ao Homo heidelbergensis, entendendo o rhodesiensis como a
versão africana de heidelbergensis se este for considerado exclusivo à Europa. Kabwe
apresenta certos traços semelhantes ao H. erectus: uma abóbada craniana baixa,
protuberância supra-orbital e arcos superciliares grandes, ampliação do terço médio da face,
quilha sagital e crista occipital. Por outro lado, Kabwe se assemelha aos humanos modernos
por possuir uma face menos prognata que erectus e o cérebro maior (1250 cc). Outros
espécimes importantes registrados como o H. heidelbergensis são: Arago (França), Bodo
(Etiópia), Ndutu (Tanzânia), Petralona (Grécia), Swanscombe (Inglaterra) e o conjunto de restos
fósseis de 28 indivíduos provenientes da Sima de los Huesos de Atapuerca (Espanha).

d. HOMO ANTECESSOR
Homo antecessor é o táxon hominíneo mais antigo encontrado na Europa e consta de
fragmentos fósseis provenientes de Gran Dolina, na Serra de Atapuerca, Espanha (Bermúdez
de Castro et al., 1997). As datações sinalizam uma atiguidade de 0,8 MA até 1,2 MA, se forem
considerados os restos encontrados em uma das cavernas de Atapuerca, a Trincheira do
Elefante (Bermúdez de Castro et al., 2011). Os restos mais relevantes do sítio arqueológico
Gran Dolina correspondem a um indivíduo sub-adulto com uma idade estimada de morte
entre 10 e 11 anos e meio: mandíbula, dentes isolados e uma porção maxilar (ATD6-69), entre
outros. A partir de tais restos se interpreta que o Homo antecessor combina, por um lado, uma
morfologia moderna em sua face (fossa canina, ângulo zigomático-alveolar agudo e morfologia
nasal) e, por outro lado, uma morfologia dentária primitiva, semelhante à H. ergaster.
Entretanto, a principal crítica ao reconhecimento de Homo antecessor como um táxon válido é
que os fragmentos fósseis correspondem a um indivíduo morfologicamente imaturo e,
portanto, a morfologia facial observada é resultado do desenvolvimento ontogenético
incompleto. Sendo assim, antecessor representaria uma forma tardia de H. erectus ou
transitória entre H. erectus e H. heidelbergensis (Stringer, 2002).
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e. HOMO NEANDERTHALENSIS
A primeira inclusão de um táxon fóssil dentro do gênero foi a do Homo neanderthalensis
(King, 1864), com base em restos cranianos e pós-cranianos encontrados no Vale de Neander,
na Alemanha, em 1856. Descobertas posteriores permitiram estabelecer um espectro de
variação morfológica e geográfica para definir a espécie, sendo que dentre estas descobertas
destacam-se: Gibraltar (Forbes’ Quarry), Bélgica (La Naulette e Spy), Morávia (Sipka), Croácia
(Krapina), França (Malarnaud, La Chapelle-aux-Saints, Le Moustier, La Ferrassie, La Quina),
Itália (Saccopastore e Monte Circeo), Criméia (Kiik-Koba), Israel (Amud, Kebara e Tabún),
Iraque (Shanidar), entre outros (Figura 5b). Os restos fósseis Neandertais se associam
consistentemente com a tecnologia lítica musteriense, ainda que ao entrar em contato com o
Homo sapiens na Europa sua tecnologia lítica tenha mudado.
Algumas das características dintintivas autopomórficas de Homo neanderthalensis são:
grande capacidade cerebral (1.600 cc, em média), osso frontal inclinado e não vertical como no
H. sapiens, arcadas supraciliares grandes e marcadamente arredondadas, face média projetada
para frente, pômulos proeminentes, processos mastóides pequenos, e na parte posterior do
crânio apresenta fossa suprainíaca e um achatamento proeminente no occipital (“occipital
bun”). Sua mandíbula possui um corpo mandibular longo, espaço retro-molar e abertura
mandibular assimétrica. Na dentição apresenta incisivos em forma de pá, morfologia oclusal
nos molares e premolares e alta incidência de taurodontismo (o corpo da câmara da polpa do
dente se amplia verticalmente a expensas das raízes). O pós-crânio apresenta clavículas de
grande tamanho, sulco de inserção do músculo redondo menor extendido na superfície dorsal
da escápula, fossa infraespinhosa grande, ramo do osso do púbis comprido e fino e
articulações em geral de grande tamanho (Wood, 2011).
É provável que há cerca de meio milhão de anos, os humanos pré-modernos do oeste da
Eurásia, os ancestrais do Neandertal (H. heidelbergensis), tenham se separado dos grupos da
África e Ásia oriental, iniciando a divergência da morfologia craniana, mandibular e dental, que
mais tarde diferenciaria nos Neandertais. A extensão de sua divergência morfológica em um
curto período de tempo é notável. O isolamento geográfico e a deriva genética provavelmente
tiveram um papel crucial neste processo de diferenciação.
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f. HOMO FLORENSIENSIS
Homo florensiensis é uma das espécies mais enigmáticas do gênero Homo. Foi
recentemente descrita em 2004 a partir de restos descobertos na cova Liang Bua, Ilha de
Flores, Indonésia. O conjunto consta de mais de 100 restos fósseis representando cerca de 10
indivíduos. O espécime LB1 representa um esqueleto parcial de um indivíduo adulto, o mais
completo e único que conserva o crânio. A principal característica do Homo florensiensis é seu
reduzido tamanho corporal com apenas um metro de altura, um peso estimado entre 25 e 30
Kg e um cérebro muito pequeno de apenas 417 cc. Em virtude destes traços morfológicos
primitivos exibidos pelo Homo florensiensis, a espécie foi interpretada como uma população
descendente das primeiras migrações do Homo pré-moderno ou transicional, e que ao tornarse endêmica sofreu um processo de redução do tamanho corporal, possibilitado talvez pelo
produto de pressões seletivas associadas ao ecossistema da ilha. As datas cronológicas do
Homo florensiensis são de apenas 74 mil a 17 mil anos atrás, ou seja, Homo florensiensis pode
ter coexistido com o Homo sapiens na Ilha de Flores. Entretanto, outros pesquisadores pensam
que LB1 é simplesmente um indíviduo com algum tipo de doença do desenvolvimento ou
microcefalia (Wood, 2011).

6. HOMO SAPIENS
a. CARACTERÍSTICAS GERAIS
Nossa espécie, Homo sapiens, é notável tanto na distribuição geográfica como na
diversidade de condições ecológicas que ocupa. A maioria das especializações evolutivas que
permitem aos humanos modernos explorar uma gama tão ampla de ambientes foi
desenvolvida durante a evolução de nosso gênero. Somos primatas bípedes obrigatórios, com
um hallux em adução e planta do pé arqueada. A relação do comprimento de nossos braços e
nossas pernas, entre outras características do esqueleto pós-craniano, nos permite um
deslocamento bípede eficiente. Adicionalmente, nosso sistema de termorregulação nos
outorga resistência para correr distâncias longas. Contamos com mãos de proporções únicas e
com um polegar robusto que nos permite precisão e destreza na manipulação de objetos.
Durante a evolução de nosso gênero desenvolvemos tecnologia lítica e controle do fogo.
Temos uma face pequena em relação ao resto da cabeça. Nossos dentes são pequenos e
especialmente nossos caninos superiores são reduzidos em tamanho e sem dismorfismo
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sexual. Nosso cérebro é de grande tamanho relativo ao resto do corpo, o qual acrescenta
nossa aprendizagem e memória. Nosso trato vocal é único, e em conjunto com nosso cérebro
nos permite produzir linguagem e cultura. Temos um desenvolvimento ontogenético comprido
e derivado que permite, entre outras coisas, mais tempo para aprender e socializar, condição
essencial para desenvolver uma cultura cada vez mais complexa e diversa. Estes e muitos
outros traços anatômicos e fisiológicos, assim como nosso variado repertório comportamental,
incrementam nossa capacidade de adaptação a diferentes habitats. A interação entre nossa
biologia e cultura nos fornece flexibilidade comportamental e fitness adaptativo.
Os fósseis designados como Homo sapiens (ou humanos anatomicamente modernos) se
caracterizam principalmente por dois traços crâniofaciais derivados: um neurocrânio em forma
de globo com tamanho cerebral médio de 1400 cc e retração facial ou perfil facial retraído
(ortognático). A combinação do neurocrânio globular e face ortognática posicionam o rosto
completamente por baixo da fossa cerebral anterior. Estas duas características distinguem os
humanos modernos de outras espécies de Homo pré-modernas.

b. ORIGEM DO HOMO SAPIENS
O Homo sapiens surge tão somente a 200.000 anos atrás. Os fósseis mais antigos
provêm da África: Omo-Kibish 1, proveniente da Etiópia (Figura 2), datado em 195 mil anos
atrás, Jebhel Irhoud, proveniente de Marrocos, datado em 160 mil anos e Herto (Figura 5c),
proveniente da Etiópia datado de 160 mil anos. Estes fósseis apresentam uma anatomia mais
robusta que os humanos atuais. Por exemplo, o fóssil de Herto possui uma variação
morfológica fora do espectro de variação observada em fósseis de H. sapiens subsequentes.
Por esta razão, Herto é reconhecido como Homo sapiens idaltu, uma paleo-subespécie de
Homo sapiens (White et al., 2003). Os fósseis de Homo sapiens subsequentes apresentam uma
morfologia menos robusta e começam a ser associados invariavelmente como produção de
cultura simbólica. Este é o caso de Skhul e Qafzeh, dois sepultamentos provenientes do
Oriente Médio e com datação próxima aos 100 mil anos de antiguidade.
Não existe clareza sobre os eventos de especiação que conduziram o surgimento dos
Homo sapiens, ainda que, como mencionado anteriormente, exista consenso de que o Homo
heidelbergensis seja o ancestral mais provável do H. neanderthalensis na Europa e de H.
sapiens na África (Rightmire, 2001). Muitos pesquisadores aceitam a evidência de DNA
mitocondrial que sugere um processo de gargalo de garrafa populacional nas origens do Homo
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sapiens. Entretanto, este modo de especiação não é convincente, dado que os tempos de
coalescência mitocondriais não fornecem necessariamente informações acerca deste gargalo
de garrafa na origem dos humanos modernos (Weaver, 2013).

Figura 5. Visualização lateral e frontal dos crânios: a, Kabwe (Natural History Museum, Londres); b, La Ferrassie
(Musée de L’Homme, Paris); c, Herto (Natural Museum of Ethiopia). Todos na mesma escala. Reproduzido e
modificado com permissão de White et al., 2003.

c. MODELOS DE EVOLUÇÃO E EVIDÊNCIA GENÉTICA
A evidência paleoantropológica e genética sugere que à medida que os humanos
anatomicamente modernos se dispersaram a partir da África, suas características
morfológicas, genéticas e culturais se divergiram gradualmente. Este modelo é conhecido
como “modelo de saída recente da África” (RAO pela sua sigla em inglês Recent African Origin).
Como todo modelo científico, o modelo RAO é uma generalização de processos populacionais
intricados e complexos. O modelo RAO oferece uma base conceitual e, portanto, não se
estabelece de modo finalizado, de tal forma que ainda deve ser refinado com relação a uma
grande quantidade de perguntas. Ou seja, o modelo RAO nos entrega um fundamento sobre o
qual devemos trabalhar para responder antigas e novas perguntas. Um dos refinamentos mais
recentes do modelo RAO é que a saída da África de populações modernas não resultou em
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uma substituição total das populações pré-modernas que habitavam a Eurásia (Homo erectus
na Ásia e Homo neanderthalensis na Europa), de forma que existiu uma porcentagem menor
de miscigenação ou hibridação entre populações modernas e pré-modernas fora da África
(Green et al., 2010; Reich et al., 2011; Prüfer et al., 2014). Por exemplo, atualmente sabemos
que as populações humanas fora da África possuem entre 2 e 4 por cento de polimorfismos
genéticos relacionados ao Homo neanderthalensis mediante um processo de hibridação ou
introgressão genética ocorrido aproximadamente entre 37 mil e 86 mil anos atrás
(Sankararaman et al., 2014). É provável que este processo de hibridação tenha ocorrido em
diversos momentos (Vernot & Akey, 2014), um dos quais foi estimado entre 50 mil e 60 mil
anos atrás (Fu et al., 2014). Alternativamente, as populações do interior da África não possuem
contribuição deste tipo e, portanto, não experimentaram episódios de hibridação com os
Neandertais (Figura 6).
Além disso, tem sido demonstrado que algumas variantes genéticas herdadas de
populações pré-modernas mostraram ser funcionalmente úteis para a adaptação a novos
ambientes em populações modernas. Exemplos disso: o caso de populações tibetanas atuais
que possuem uma adaptação genética para ambientes de hipóxia em altura e que foi passado
por hibridação de uma espécie Homo arcaica chamada Denisova, descoberta exclusivamente
por evidência genômica (Krause et al., 2010; Huerta-Sánchez et al., 2014), a herança de um
alelo do sistema imune do Denisova para a população ancestral da Ásia e Oceania (Abi-Rached
et al., 2011) ou a herança Neandertal de genes do catabolismo de lipídios em Europeus
(Khrameeva et al, 2014). É prevista a detecção de novos exemplos, mas alguns alelos
introduzidos não foram mantidos na linhagem H. sapiens porque, dentre outras coisas,
contribuíram para a esterilidade masculina dos indivíduos híbridos, reduzindo assim a
proporção da ancestralidade Neandertal (Sankararaman et al., 2014).
A detecção de vantagens seletivas de alelos provenientes de humanos pré-modernos
tem implicações para derrubar antigas concepções simplistas que permanecem no imaginário,
as quais estão fundamentadas em ideias errôneas sobre uma suposta superioridade evolutiva
de nossa espécie (e que se alinham a noções racistas com relação à variabilidade dentro de
nossa espécie). A maioria das pessoas crê que a evolução consiste em uma cadeia de
mudanças onde primeiro se localiza os elos menos evoluídos e progressivamente se avança
para os mais evoluídos. Entretanto, esta é uma imagem distorcida. Ainda que a apenas
cinquenta anos atrás os especialistas acreditavam que a evolução humana seguia uma linha
progressiva e que os Neandertais ocupavam uma fase prévia à nossa, esta ideia se encontra
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completamente abandonada hoje em dia. Não existe uma cadeia evolutiva, mas um padrão de
ramificação com uma tipologia complexa. A extinta linhagem Neandertal é paralela a nossa
linhagem e ambos compartilhamos um ancestral comum há aproximadamente meio milhão de
anos (Green et al., 2010). Logo após um episódio de dispersão geográfica, ambos os grupos
permaneceram isolados, se diferenciaram anatomicamente e voltaram a se encontrar há cerca
de 55 mil anos no Oriente Médio. Hoje contamos com evidência genômica desta hibridação,
mas ainda existe debate a respeito de se o Homo sapiens e Homo neanderthalensis são
espécies diferentes dentro do gênero Homo ou subespécies (Wolpoff, 2009).
As mudanças e refinamentos dos modelos explicativos são comuns a todas as disciplinas
científicas. Para chegar a estabelecer o modelo RAO, a paleoantropologia teve que passar
primeiro por uma fase de contrastes com um modelo anterior. Antes de Cann, Wilson e
Stoneking (1987) publicarem os resultados que mostravam maior variabilidade do DNA
mitocondrial humano em populações de ancestralidade africana, predominava um modelo
multirregional de evolução humana (Thorne & Wolpoff, 1981). O multirregionalismo era uma
nova versão de abordagens prévias (Weidenreich, 1943; Coon, 1962) e sustentava que a
migração inicial de Homo erectus a partir da África ocorrida entre 2 e 1,8 MA (Antón et al.,
2014; Figura 4) constituía o ponto de partida para o estabelecimento de populações Homo prémodernas regionais que dariam lugar ao Homo sapiens. Ou seja, segundo o multirregionalismo
existiria continuidade temporal desde o Pleistoceno inicial entre populações pré-modernas e
populações humanas atuais. Isto implica que os humanos modernos surgiram não somente na
África, mas também na Europa e Ásia paralelamente, e que a anatomia moderna de Homo
sapiens evoluiu de maneira simultânea nos três continentes a partir de antepassados
regionais. O balanço entre o contato e o isolamento destas populações regionais era uma
questão chave dentro do modelo. O modelo multirregional indicava um grau de isolamento
regional elevado mantendo ao mesmo tempo níveis de fluxo gênico suficiente que não
permitiram isolamento reprodutivo total, e, portanto, sem separação destas unidades
populacionais regionais em espécies diferentes (Wolpoff et al., 2000). Em conclusão, o modelo
multirregional sugeria que a grande profundidade temporal das linhagens regionais humanas,
somado ao balanço entre isolamento regional e fluxo gênico, tiveram como resultado que no
auge das populações regionais estas alcançaram um nível de diferenciação próximo ao de
subespécies biológicas (Mayr, 1996; Wood, 2011).
O modelo multirregional predominou até a década de 1980. Uma das predições do
modelo multirregional era que os níveis de variabilidade genética atual devem ser
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aproximadamente similares na África e Eurásia. O estudo de Cann, Wilson e Stoneking de 1987
refuta tal predição e também fornece uma data de uma ordem de magnitude mais recente
para o último ancestral em comum das populações modernas. Assim se começava a cair por
terra o modelo multirregional. O final definitivo do modelo multirregional ocorre depois de um
debate de anos que questionou a metodologia de Cann e seus colaboradores. Até o dia de
hoje todos os estudos de genética tem replicado seus resultados (Vigilant et al., 1991;
Underhill & Kivisild, 2007). Suas duas premissas centrais têm sido confirmadas cada vez com
maior grau de resolução ao nível genético: existe maior diversidade genética na África e a
profundidade temporal do último ancestral em comum de todas as populações de Homo
sapiens é aproximadamente duzentos mil anos.
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Figura 6. Relação hipotética entre populações modernas, Neandertais e Denisova. As duas flechas azuis indicam
evidência genética de hibridação ou introgressão. A flecha preta indica possível fluxo gênico. Modificado de LaluezaFox & Gilbert, 2011.

458

BIBLIOGRAFIA CITADA
Abi-Rached L, Jobin MJ, Kulkarni S, McWhinnie A, Dalva K, Gragert L, Babrzadeh F, Gharizadeh
B, Luo M, Plummer FA, Kimani J, Carrington M, Middleton D, Rajalingam R, Beksac M,
Marsh SGE, Maiers M, Guethlein LA, Tavoularis S, Little A-M, Green RE, Norman PJ,
Parham P. 2011. The shaping of modern human immune systems by multiregional
admixture with archaic humans. Science 334:89–94.
Antón SC. 2012. Early Homo: who, when, and where. Curr Anthropol 53:S278–S298.
Antón SC, Potts R, Aiello LC. 2014. Human evolution. Evolution of early Homo: an integrated
biological perspective. Science 345:1236828.
Arambourg C. 1955. A recent discovery in human paleontology: Atlanthropus of Ternifine
(Algeria). Am J Phys Anthropol 13:191–201.
Asfaw B, Gilbert WH, Beyene Y, Hart WK, Renne PR, WoldeGabriel G, Vrba ES, White TD. 2002.
Remains of Homo erectus from Bouri, Middle Awash, Ethiopia. Nature 416:317–320.
Asfaw B, White T, Lovejoy O, Latimer B, Simpson S, Suwa G. 1999. Australopithecus garhi: a
new species of early hominid from Ethiopia. Science 284:629–635.
Berger LR, de Ruiter DJ, Churchill SE, Schmid P, Carlson KJ, Dirks PHGM, Kibii JM. 2010.
Australopithecus sediba: a new species of Homo-like australopith from South Africa.
Science 328:195–204.
Bermúdez de Castro JM, Martinón-Torres M, Gómez-Robles A, Prado-Simón L, Martín-Francés
L, Lapresa M, Olejniczak A, Carbonell E. 2011. Early Pleistocene human mandible from
Sima del Elefante (TE) cave site in Sierra de Atapuerca (Spain): a comparative
morphological study. J Hum Evol 61:12–25.
Bermúdez de Castro JM, Arsuaga JL, Carbonell E, Rosas A, Martínez I, Mosquera M. 1997. A
hominid from the lower Pleistocene of Atapuerca, Spain: possible ancestor to Neandertals
and modern humans. Science 276:1392–1395.
Black D. 1927. On a lower molar hominid tooth from Chou-kou-tien deposit. Palaeontologia
Sinica 7:1–28.
Bobe R, Leakey MG. 2009. Ecology of Plio-Pleistocene mammals in the Omo—Turkana Basin
and the emergence of Homo. In: The first humans – origin and early evolution of the
genus Homo. Vertebrate paleobiology and paleoanthropology. Springer Netherlands. p
173–184.
Broom R, Robinson JT. 1949. A new type of fossil man (from Swartkrans). Nature 164:322–323.
Cann RL, Stoneking M, Wilson AC. 1987. Mitochondrial DNA and human evolution. Nature
325:31–36.
Coon C. 1962. The origin of races. New York: Knopf.
Dart R. 1925. Australopithicus africanus: the man-ape from South Africa. Nature 115:195–199.
Dubois E. 1894. Pithecanthropus erectus, eine menschenaehnliche Ubergangsform au Java.
Landesdruckerei, Batavia.
459

Dunbar RIM. 1998. The social brain hypothesis. Evol Anthropol 6:178–190.
Foley R. 2002. Adaptive radiations and dispersals in hominin evolutionary ecology. Evol
Anthropol 11:32–37.
Fu Q, Li H, Moorjani P, Jay F, Slepchenko SM, Bondarev AA, Johnson PLF, Aximu-Petri A, Prüfer
K, de Filippo C, Meyer M, Zwyns N, Salazar-García DC, Kuzmin YV, Keates SG, Kosintsev PA,
Razhev DI, Richards MP, Peristov NV, Lachmann M, Douka K, Higham TFG, Slatkin M,
Hublin J-J, Reich D, Kelso J, Viola TB, Pääbo S. 2014. Genome sequence of a 45,000-yearold modern human from western Siberia. Nature 514:445–449.
Green RE, Krause J, Briggs AW, Maricic T, Stenzel U, Kircher M, Patterson N, Li H, Zhai W, Fritz
MHY, Hansen NF, Durand EY, Malaspinas A-S. 2010. A Draft Sequenceofthe Neandertal
Genome. Science 328.
Huerta-Sánchez E, Jin X, Asan, Bianba Z, Peter BM, Vinckenbosch N, Liang Y, Yi X, He M, Somel
M, Ni P, Wang B, Ou X, Huasang, Luosang J, Cuo ZXP, Li K, Gao G, Yin Y, Wang W, Zhang X,
Xu X, Yang H, Li Y, Wang J, Wang J, Nielsen R. 2014. Altitude adaptation in Tibetans caused
by introgression of Denisovan-like DNA. Nature 512:194–197.
Johanson DC, White TD. 1979. A systematic assessment of early African hominids. Science
203:321–330.
Khrameeva EE, Bozek K, He L, Yan Z, Jiang X, Wei Y, Tang K, Gelfand MS, Prufer K, Kelso J,
Paabo S, Giavalisco P, Lachmann M, Khaitovich P. 2014. Neanderthal ancestry drives
evolution of lipid catabolism in contemporary Europeans. Nat Commun 5:3584.
Kimbel WH, Johanson DC, Rak Y. 1997. Systematic assessment of a maxilla of Homo from
Hadar, Ethiopia. Am J Phys Anthropol 103:235–262.
Kimbel WH. 2009. The Origin of Homo. In: The first humans – origin and early evolution of the
genus Homo. Vertebrate paleobiology and paleoanthropology. Springer Netherlands. p
31–37.
King W. 1864. The reputed fossil man of the Neanderthal. Q J Sci 1:88–97.
Klein RG. 2009. The human career. Human biological and cultural origins. Chicago: University
of Chicago Press.
Koenigswald GHR. 1941 (1950). Fossil hominids from the lower Pleistocene of Java.
Proceedings of the International Geological Congress 9, London.
Krause J, Fu Q, Good JM, Viola B, Shunkov MV, Derevianko AP, Pääbo S. 2010. The complete
mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia. Nature
464:894–897.
Lalueza-Fox C, Gilbert MTP. 2011. Paleogenomics of archaic hominins. Curr Biol 21:R1002–9.
Le Gros Clark WE. 1964. The fossil evidence for human evolution: an introduction to the study
of paleoanthropology. 2nd edition. Chicago: University of Chicago Press.
Leakey MG, Spoor F, Brown FH, Gathogo PN, Kiarie C, Leakey LN, McDougall I. 2001. New
hominin genus from eastern Africa shows diverse middle Pliocene lineages. Nature
410:433–440.
460

Leakey MG, Spoor F, Dean MC, Feibel CS, Antón SC, Kiarie C, Leakey LN. 2012. New fossils from
Koobi Fora in northern Kenya confirm taxonomic diversity in early Homo. Nature
488:201–204.
Leakey LS, Tobias PV, Napier JR. 1964. A new species of the genus Homo from Olduvai Gorge.
Nature 202:7–9.
Leakey RE, Walker AC. 1976. Australopithecus, Homo erectus and the single species
hypothesis. Nature 261:572–574.
Lieberman DE. 2001. Another face in our family tree. Nature 410:419–420.
Lieberman DE. 2011. The evolution of the human head. Cambridge, MA: Harvard University
Press. Lieberman DE, Wood B, Pilbeam DR. 1996. Homoplasy and early Homo: An analysis
of the evolutionary relationships of H. habilis sensu stricto and H. rudolfensis. J Hum Evol
30:97–120.
Mayr E. 1944. On the concepts and terminology of vertical subspecies and species. National
research council committee and common problems of genetics, paleontology and
systematic bulletin 2:11–16.
Mayr E. 1996. What Is a species, and what is not? Philos Sci 63:262–277.
Morell V. 1996. Ancestral passions: the Leakey family and the quest for humankind's
beginnings. New York: Touchstone Publisher.
Oppenoorth WFF. 1932. Homo (Javanthropus) soloensis een Plistoceene mensch van Java.
Wetenschappelijike Mededeelingen 20:49–74.
Prüfer K, Racimo F, Patterson N, Jay F, Sankararaman S, Sawyer S, Heinze A, Renaud G,
Sudmant PH, de Filippo C, Li H, Mallick S, Dannemann M, Fu Q, Kircher M, Kuhlwilm M,
Lachmann M, Meyer M, Ongyerth M, Siebauer M, Theunert C, Tandon A, Moorjani P,
Pickrell J, Mullikin JC, Vohr SH, Green RE, Hellmann I, Johnson PLF, Blanche H, Cann H,
Kitzman JO, Shendure J, Eichler EE, Lein ES, Bakken TE, Golovanova LV, Doronichev VB,
Shunkov MV, Derevianko AP, Viola B, Slatkin M, Reich D, Kelso J, Pääbo S. 2014. The
complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains. Nature 505:43–
49.
Reich D, Patterson N, Kircher M, Delfin F, Nandineni MR, Pugach I, Ko AM-S, Ko Y-C, Jinam TA,
Phipps ME, Saitou N, Wollstein A, Kayser M, Pääbo S, Stoneking M. 2011. Denisova
admixture and the first modern human dispersals into Southeast Asia and Oceania. Am J
Hum Genet 89:516–528.
Rightmire GP. 2001. Patterns of hominid evolution and dispersal in the Middle Pleistocene.
Quat Int 75:77–84.
Robinson JT. 1961. The australopithecines and their bearing on the origin of man and of stone
tool making. S. Afr. J. Sci. 57, 3–13.
Sankararaman S, Mallick S, Dannemann M, Prüfer K, Kelso J, Pääbo S, Patterson N, Reich D.
2014. The genomic landscape of Neanderthal ancestry in present-day humans. Nature
507:354–357.

461

Schoetensack O. 1908. Der Unterkiefer des Homo heidelbergensis aus den Sanden von Mauer
bei Heidelberg. Leipzig: W. Engelmann.
Schwartz JH, Tattersall I. 2003. The human fossil record, volume 2. New York: Wiley-Liss.
Spoor F, Leakey MG, Gathogo PN, Brown FH, Antón SC, McDougall I, Kiarie C, Manthi FK,
Leakey LN. 2007. Implications of new early Homo fossils from Ileret, east of Lake Turkana,
Kenya. Nature 448:688–691.
Strait DS, Grine FE. 2004. Inferring hominoid and early hominid phylogeny using craniodental
characters: the role of fossil taxa. J Hum Evol 47:399–452.
Stringer C. 2002. Modern human origins: progress and prospects. Philos Trans R Soc Lond B
Biol Sci 357:563–579.
Thorne AG, Wolpoff MH. 1981. Regional continuity in Australasian Pleistocene hominid
evolution. Am J Phys Anthropol 55:337–349.
Tobias PV. 1991. The skulls, endocasts and teeth of Homo habilis, Olduvai Gorge, Volume 4.
Cambridge University Press.
Underhill PA, Kivisild T. 2007. Use of Y chromosome and mitochondrial DNA population
structure in tracing human migrations. Annu Rev Genet 41:539–564.
Vernot B, Akey JM. 2014. Resurrecting surviving Neandertal lineages from modern human
genomes. Science 343:1017–1021.
Vigilant L, Stoneking M, Harpending H. Human mitochondrial DNA. Science 53:1503−1507.
Villmoare B, Kimbel WH, Seyoum C, Campisano CJ, DiMaggio EN, Rowan J, Braun DR,
Arrowsmith JR, Reed KE. 2015. Paleoanthropology. Early Homo at 2.8 Ma from LediGeraru, Afar, Ethiopia. Science 347:1352–1355.
Weaver TD. 2012. Did a discrete event 200,000-100,000 years ago produce modern humans? J
Hum Evol 63:121–126.
Weidenreich F. 1943. The skull of Sinanthropus pekinensis: a comparative study of a primitive
hominid skull. Palaeontologia Sinica 10:1−291.
White TD. 2013. Paleoanthropology: Five’s a Crowd in Our Family Tree. Curr Biol 23:R112–
R115.
White TD, Asfaw B, DeGusta D, Gilbert H, Richards GD, Suwa G, Howell FC. 2003. Pleistocene
Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia. Nature 423:742–747.
Wolpoff MH. 1968. “Telanthropus” and the Single Species Hypothesis. Am Anthropol 70:477–
493.
Wolpoff MH. 1971. Metric trends in hominid dental evolution. Studies in Anthropology 2.
Cleveland: Case Western Reserve University Press.
Wolpoff MH. 2009. How Neandertals inform human variation. Am J Phys Anthropol 139:91–
102.

462

Wolpoff MH, Hawks J, Caspari R. 2000. Multiregional, not multiple origins. Am J Phys
Anthropol 112:129–136.
Wood B. 1992. Origin and evolution of the genus Homo. Nature 355:783–790.
Wood B. 2011. Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution. Chichester: Wiley-Blackwell
Publishing.
Wood B. 2014. Human evolution: Fifty years after Homo habilis. Nature News 508:31.
Wood B, Baker J. 2011. Evolution in the genus Homo. Annu Rev Ecol Evol Syst 42:47–69.
Wood B, Collard M. 1999. The human genus. Science 284:65–71.
Woodward AS. 1921. A New Cave Man from Rhodesia, South Africa. Nature 108: 371–372.

463

CAPÍTULO 16. A DISPERSÃO DO HOMO SAPIENS
E O POVOAMENTO INICIAL DA AMÉRICA.
RAFAEL BISSO-MACHADO1, VIRGINIA RAMALLO2, FRANCISCO
MAURO SALZANO3 E MARIA CÁTIRA BORTOLINI4
1

Universidad de la República. Tacuarembó, Uruguay. rafaelbmachado@gmail.com
CONICET. Puerto Madryn, Argentina. ramallo@cenpat-conicet.gob.ar
3
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Brasil. francisco.salzano@ufrgs.br
4
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Brasil. maria.bortolini@ufrgs.br.
2

1. INTRODUÇÃO
O ser humano há muito utiliza a ciência para responder as perguntas que faz a respeito
de si mesmo, sobre sua origem como espécie, sua atual distribuição geográfica ou as
características

particulares

que

identificam

cada

população.

A arqueologia

e

a

paleoantropologia são as disciplinas que tradicionalmente investigam o passado humano,
particularmente daqueles grupos que não deixaram nenhum tipo de registro escrito. A partir
da revolução da genética e da biologia molecular, dois campos relativamente recentes do
conhecimento, se conta com nova informação para tentar resgatar a história ainda não
contada da nossa espécie. A antropologia biológica incorpora assim novas perspectivas e novas
ferramentas de trabalho.
Este capítulo apresentará uma revisão dos achados que a ciência fez sobre o surgimento
do Homo sapiens, passando pela sua dispersão ao redor do planeta e sua chegada ao
continente americano, com particular destaque para os dados genéticos.

2. ÁFRICA COMO BERÇO DE ORIGEM
Antes de falarmos da espécie Homo sapiens e sua dispersão, precisamos discorrer sobre
sua origem. Inicialmente acreditava-se que o gênero mais antigo dos hominídeos seria o
Australopitechus, mas esta ideia mudou com a descoberta de três espécies com existência em
464

tempos muito mais remotos (~4-7 milhões de anos atrás ou Mya, sua sigla em inglês), foram
elas: Sahelanthropus tchadensis (Brunet et al., 2002), Orrorin tugenensis (Haile-Selassie, 2001)
e Ardipithecus ramidus (Suwa et al., 2009; White et al., 2009). Nas três foram descritos indícios
de bipedalismo, característica que levou a incluí-las na filogenia humana (ver capítulo sobre
esse tema nesse livro).
Embora ainda haja muita controvérsia acerca da filogenia e nomenclatura dos
hominídeos (González-José et al., 2008b; Endicott et al., 2010; Schwartz & Tattersall, 2010), é
possível traçar uma linha provável de origem e descendência, desde Ardipithecus ramidus
(~4,4 Mya) passando pelo Australopithecus anamensis (~3,5 Mya), Australopithecus afarensis
(~3,5 Mya), Australopithecus africanus (~3,3 Mya), Paranthropus e Homo (~2,5 Mya; Johanson
& Edgar, 1996; Leakey et al., 1998; Kimbel & Delezene, 2009).
Várias espécies já foram identificadas como pertencentes ao gênero Homo, três delas
(Homo habilis, Homo ergaster e Homo rudolfensis) conviveram na mesma região, ao redor do
lago Turkana, no Quênia, a cerca de 2 Mya (Tattersall, 1997). A sobreposição temporal dificulta
estimar relações precisas de ancestralidade-descendência (Johanson & Edgar, 1996). Até
aquele momento, a presença dos hominídeos era restrita à África. Entretanto, a ~1,8 Mya, esta
história começa a mudar, pois registros paleontológicos indicam a presença de hominídeos na
Europa, Ásia e Oceania. Em 1891, na ilha de Java, Eugene Dubois encontrou o primeiro
exemplar do que logo se conheceria como Homo erectus.
O surgimento do Homo sapiens moderno teria ocorrido a cerca de ~155.000 anos atrás,
seguindo uma linha que inclui Homo erectus,Homo sapiens arcaico e, finalmente, Homo
sapiens moderno. Todos esses eventos evolutivos sucessivos ocorreram na África (Gibbons,
2002; Schwartz & Tattersall, 2010), o fóssil mais antigo de um espécime identificado
comoHomo sapiens moderno foi encontrado na Etiópia, datado em ~195.000 anos atrás
(White et al., 2003; Haile-Selassie et al., 2004; McDougall et al., 2005).
Os dados apresentados no parágrafo anterior foram obtidos com estudos
paleontológicos, mas estudos genéticos posteriores utilizando amostras de indivíduos
contemporâneos corroboram esta origem africana do Homo sapiens. Estudos pioneiros com
DNA mitocondrial (Primeira Região Hipervariável ou HVS-I, ver Box 1) introduziram a hipótese
da monogênese africana (Cann et al., 1987; Vigilant et al., 1991), segundo a qual o Homo
sapiens moderno originou-se em um evento relativamente recente (~160.000 anos atrás), a
partir de uma população pequena e isolada do Homo sapiens arcaico africano, podendo
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inclusive ser identificada uma mãe comum para toda a humanidade, popularmente conhecida
como a “Eva mitocondrial”.
Os postulantes desta hipótese salientaram que esta “mãe” não foi a primeira mulher,
mas sim a mulher que carregava a linhagem mitocondrial ancestral de todas as demais
(Stoneking, 1994). Estudos posteriores com diferentes conjuntos de marcadores, incluindo
aqueles do genoma nuclear, vêm sistematicamente corroborando a “Out-of-Africa hypothesis”
(consultar Gravel et al., 2011; Li & Durbin, 2011; McEvoy et al., 2011; Lukic & Hey, 2012).

Box 1. Algumas definições importantes em Genética Populacional. Denomina-se genoma o
conjunto total de DNA presente em uma célula. O genoma mitocondrial humano
corresponde a somente 16.569 pares de bases, enquanto o genoma nuclear corresponde a
mais de 6 bilhões de pares de bases, organizados em 22 cromossomos autossômicos e um
par de cromossomos sexuais (X e Y). O cromossomo Y é transmitido de forma direta do pai a
seus filhos homens, enquanto que o DNA mitocondrial é herdado a partir da mãe para todos
os seus filhos, através do óvulo (herança uniparental).
No DNA é possível identificar regiões codificantes e não-codificantes. As primeiras, ao
expressarem um produto funcional, estão sujeitas a pressões seletivas e por isso a sua faixa
de variação é limitada. O DNA não-codificante pode mudar, modificando sua composição ou
comprimento. Se as variantes são herdadas, podem chegar a apresentar frequências
diferenciais e a variante é chamada de marcador polimórfico. Com o passar do tempo,
algumas populações serão portadoras do estado ou alelo ancestral para determinado
marcador e outras do derivado. Estas relações hierárquicas podem ser representadas
graficamente em uma árvore filogenética que ilustra os efeitos da migração e da deriva,
duas forças que moldam a variabilidade populacional (Underhill & Kivisild, 2007). Cada ramo
da árvore é uma linhagem ou haplogrupo e se distingue por um conjunto de mutações
características, herdadas todas em bloco, para as quais pode-se supor uma origem comum.
O termo haplótipo se refere à combinação dos possíveis estados alélicos de distintos
marcadores em uma mesma molécula de DNA (Jobling et al., 2004). O genoma mitocondrial
humano é uma molécula circular cuja região não-codificante é denominada região controle
ou D-loop e é altamente variável de uma população a outra. É dividida em seções menores
chamadas Regiões Hipervariáveis ou HVS (Hypervariable Segment). Foram estabelecidas
árvores filogenéticas tanto para o DNA mitocondrial como para o cromossomo Y, onde os
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distintos ramos são designados através de uma combinação de letras e números (como, por
exemplo, A2, B2, C1 ou D1). Cada ramo tem uma distribuição geográfica particular, o que faz
das filogenias populacionais uma ferramenta especialmente útil em pesquisas
antropológicas, médicas ou forenses.

3. A CHEGADA NA EUROPA, ÁSIA E OCEANIA
A primeira migração do Homo sapiens anatomicamente moderno para fora da África
ocorreu provavelmente entre ~140.000 e ~52.000 anos atrás, durante um período interglacial
(Gutenkunst et al., 2009; Armitage et al., 2011; Lukic & Hey, 2012). Na Europa, os primeiros
sinais da presença do Homo sapiens moderno estão datados entre 40.000-30.000 anos atrás
(Dodge, 2012; Haber et al. 2013). Considerando que outros hominídeos já viviam na Europa,
Ásia e Oceania no mesmo período, é bastante provável que eles tenham interagido, ainda que
as consequências desses possíveis contatos não apareçam de maneira clara nos registros
fósseis e arqueológicos (Schwartz & Tattersall, 2010; Dodge, 2012). Estudos com sequências
completas dos genomas nucleares e mitocondriais revelam detalhes a respeito do que se
passou durante o contato entre Homo sapiens modernos e Neandertais e também entre Homo
sapiens e os Denisovas (Green et al., 2010; Reich et al., 2010). Estes últimos constituem
provavelmente um ramo irmão, porém divergente, dos típicos Neandertais. O espécime
conhecido como Homem de Denisova foi encontrado na caverna de mesmo nome nas
montanhas Altai, no sul da Sibéria. Estes indivíduos teriam vivido de épocas remotas até cerca
de 30 mil anos atrás (Green et al., 2010; Lowery et al., 2013). Segundo os dados genômicos, os
não-africanos atuais têm de 1% a 7,3% de DNA nuclear de origem Neandertal (Green et al.,
2010; Lohse & Frantz, 2014). Melanésios contemporâneos teriam de 4% a 6% de genes de
origem Denisova; porcentagem que chegaria a 6% em populações de Papua, Nova Guiné
(Meyer et al., 2012). Sánchez-Quinto et al. (2012) também encontraram sinais de mistura
Neandertal (pré-Neolítico) em indivíduos do norte da África, corroborando a hipótese de que
as únicas populações não afetadas por eventos de fluxo gênico com Neandertais foram as subsaarianas.
Estas evidências de hibridação entre humanos modernos e outros representantes do
gênero Homo levantam a questão de se seriam ou não espécies distintas (Gibbons, 2002). A
substituição completa por humanos modernos, postulada pelo modelo “Out-of-Africa”, pode
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ser questionada em favor de modelos alternativos que admitam algum nível de assimilação
entre hominídeos locais arcaicos e migrantes modernos (Paixão-Côrtes et al., 2012).
Por volta de 30-25 mil anos atrás desaparecem os vestígios de Neandertais e Denisovas
na Eurásia. A partir de então não existem outras espécies competidoras e todos os
continentes, incluindo a América, foram colonizados pelo Homo sapiens.

4. O POVOAMENTO DA AMÉRICA E OS NATIVOS AMERICANOS
a. O PAPEL DA BERÍNGIA
A Beríngia era uma massa de terra de cerca de 1.000.000 de Km2, exposta no último
máximo glacial no Pleistoceno tardio (21.000 anos atrás), e não habitada por qualquer grupo
humano até então (Santos et al., 2007). Os migrantes vindos da Ásia teriam permanecido por,
pelo menos, 5.000 anos nesse local, tempo suficiente para o surgimento de variantes genéticas
autóctones, tanto no genoma nuclear (Schroeder et al., 2007), quanto no mitocondrial
(Bonatto & Salzano, 1997a; Fagundes et al., 2008) e no cromossomo Y (Pena et al., 1995;
Bortolini et al., 2003).
A Figura 1 sintetiza o papel da Beríngia durante o povoamento da América, desde o seu
surgimento durante o Último Máximo Glacial até o seu desaparecimento e consequente
formação do Estreito de Bering. Na mesma Figura pode ser vista a proposta de González-José
et al. (2008a), onde dados de morfologia craniana, de marcadores mitocondriais e
autossômicos, e de cromossomo Y, além de linguísticos e culturais, foram utilizados em
conjunto para construir um modelo interdisciplinar sobre o povoamento de nosso continente.
A Beríngia pode ser considerada como a região de origem das linhagens mitocondriais
que penetraram na América (Bonatto & Salzano, 1997a), teoria que foi fortemente
corroborada pelos estudos posteriores com genomas mitocondriais completos, revelando a
presença de haplogrupos autóctones (A2, B2, C1, D1 e X2a) derivados dos asiáticos A, B, C, D e
X (ver BOX 1). Dentro dos haplogrupos autóctones americanos se identificaram linhagens
“privadas” do DNA mitocondrial (mtDNA), bastante úteis para rastrear os movimentos
populacionais em regiões específicas (Figueiro et al., 2011). Chatters et al. (2014) informaram
o achado de um esqueleto humano em uma caverna submersa na Península de Yucatán,
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México (datado em 13.000-12.000 anos antes do presente), identificando-se a presença antiga
na América do haplogrupo D1, uma linhagem mitocondrial derivada da Beríngia.
Se torna evidente que a Beríngia foi algo além de apenas um corredor de passagem. Em
sua estadia nessa região, aqueles que logo depois ocuparam a América começaram a
diferenciar-se das populações asiáticas das quais provinham (Bonatto & Salzano, 1997a; Tamm
et al., 2007; Fagundes et al., 2008), o que também foi constatado por estudos do cromossomo
Y (Pena et al., 1995; Santos et al., 1999). A transição C→T na posição 181 do lócus DYS199/M3
define o haplogrupo atualmente denominado como Q1a2a1a1 (International Society of
Genetic Genealogy, 2014). Anteriormente denominado Q1a3a (Karafet et al., 2008) ou Q3 (The
Y Chromosome Consortium, 2002), é a linhagem observada na maioria dos homens nativos
contemporâneos. Esta mutação deve ter se originado na Beríngia (Underhill et al., 1996; Lell et
al., 1997; Santos et al., 2007). Estudos com marcadores do tipo STR (short tandem repeat, em
inglês; sequências nas quais um fragmento de poucos pares de bases se repetem de forma
consecutiva, também chamados de microssatélites) em cromossomos pertencentes a esta
linhagem, mostraram claramente a acumulação de novas variantes associadas com o processo
de radiação populacional ao longo do continente (Scozzari et al., 1997; Bortolini et al., 2003),
como a variante andina (Q1a3a4), descrita por Jota et al. (2011). Para mais detalhes sobre
essas linhagens, ler a recente revisão completa de Bisso-Machado et al. (2012).
A presença de haplogrupos mitocondriais em comum entre polinésios e nativos
americanos (Cann, 1994) levou a considerar o oceano Pacífico como uma possível rota
alternativa de colonização. Bonatto et al. (1996) refutaram essa ideia, mas voltou a ser
considerada recentemente com o achado de linhagens mitocondriais características de
polinésios em amostras de crânios de botocudos, um grupo extinto do interior do Brasil, que
datam do século XIX (Gonçalves et al., 2013). No entanto, os autores descartam um contato
direto trans-Pacífico e consideraram mais provável a introdução dessas linhagens pelo
comércio de escravos africanos, já que os mesmos haplogrupos se encontram na ilha de
Madagascar, vizinha a Moçambique, uma ex-colônia portuguesa e conhecido porto de
escravos para o Brasil.
Dadas as dificuldades evidentes de atravessar a grande distância marítima, o oceano
Pacífico como via de colonização do Novo Mundo ainda é controverso, mas talvez a costa
pacífica de nosso continente tenha sido uma alternativa para a expansão norte-sul dos
primeiros americanos. Em um estudo de 2013, Roewer e colaboradores analisaram as
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linhagens paternas de 1011 sul-americanos, representando 50 populações nativas diferentes e
detectaram pela primeira vez variantes do haplogrupo C3* no Equador. Estas linhagens de
origem asiática estavam praticamente confinadas a América do Norte e não haviam sido ainda
detectadas na América Central, o que sugere uma introdução tardia do C3* na América do Sul
há mais de 6.000 anos, através de rotas costeiras. A baixa taxa de migração posterior explicaria
a ausência dessa linhagem masculina no resto do continente.

b. ORIGEM DAS MIGRAÇÕES
Já em 1589, o jesuíta espanhol José Acosta sugeriu que alguns grupos de caçadorescoletores tinham chegado à América vindos da Ásia seguindo seus animais de caça (Santos et
al., 2007). Muitos séculos depois, estudos com marcadores genéticos clássicos corroboraram
tal postulação (Spuhler, 1972; Salzano et al., 1986; Cavalli-Sforza et al., 1994; Crawford, 1998;
O’Rourke, 2006).
Quanto à região de origem dos primeiros americanos, os estudos iniciais com
haplogrupos mitocondriais postulavam que teriam vindo da Sibéria e/ou Mongólia (Neel et al.,
1994; Forster et al., 1996; Merriwether et al., 1996). A partir de dados do cromossomo Y,
alguns autores sustentaram que os migrantes seriam originários da região em torno do Lago
Baikal (Karafet et al., 1999) no sudoeste da Sibéria. Também foi sugerido que os povos que
vivem na bacia do rio Yenissey e nas montanhas Altai, compartilhariam uma ancestralidade
comum com os nativos americanos (Santos et al., 1999; Wells et al., 2001; Seielstad et al.,
2003; Zegura et al., 2004; Dulik et al., 2012b). Bortolini et al. (2003) encontraram evidências de
que os migrantes teriam vindo do norte da atual Mongólia ou mesmo do sudoeste da Sibéria e
corroboraram a provável conexão euroasiática identificada anteriormente no estudo de Santos
et al. (1999).
A partir da sequência completa do genoma nuclear de um espécime de 24.000 anos
coletado em Mal’ta, na Sibéria, postulou-se que a população a qual teria pertencido o
chamado “Mal´ta boy” seria geneticamente próxima dos nativos americanos. Estima-se que de
14% a 38% do genoma nativo americano teria sua origem nessa região (Raghavan et al., 2014).
Os autores, no entanto, não conseguiram interpretar seus achados com outros provenientes
de outras áreas do conhecimento, e deixaram uma margem para interpretações equivocadas
sobre a origem nos nativos americanos, como uma suposta conexão mais direta com a Europa
(Yong, 2013).
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Figura 1. Síntese do modelo interdisciplinar proposto por González-José et al. (2008a).
T1: Beríngia se forma durante o Último Máximo Glacial e os migrantes vindos da Ásia se estabelecem aí. Estes
indivíduos tinham uma morfologia craniofacial pouco diferenciada e traziam consigo os haplogrupos mitocondriais
basais: A, B, C, D, X e o haplogrupo Q do cromossomo Y.
T2: A glaciação termina, Beríngia começa a submegir-se enquanto se abrem corredores de passagem na América do
Norte, graças à retração do glaciares. A rota costeira foi a primeira a estabelecer-se. Os fósseis humanos deste
período, tanto Asiáticos como Paleoamericanos, apresentam uma morfologia craniofacial ainda pouco diferenciada.
Durante a estadia na Beríngia, surgem haplogrupos/alelos autóctones do cromossomo Y, mtDNA e genoma nuclear
(9AR, por exemplo).
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T3: Beríngia já não existe e em seu lugar foi formado o Estreito de Bering. Nas populações asiáticas do leste é
registrada uma morfologia craniofacial bastante derivada. Nos nativos americanos se verifica um gradiente, desde
pouco até bastante derivada, passando por todos os tipos craniofaciais intermediários. Na América existem
haplogrupos autóctones tanto de mtDNA como do cromossomo Y. No leste da Ásia, além das linhagens próprias,
também se encontram linhagens do cromossomo Y, mtDNA e alelos autossômicos nativos da América. Estas
variantes em baixa freqüência na Sibéria demonstram a existência de um fluxo gênico contínuo no Círculo Polar
Ártico.

c. ÉPOCA DA CHEGADA À AMÉRICA
As estimativas sobre o período da chegada variam muito de acordo com o cenário
adotado ou da metodologia de análise. As pesquisas com o HVS-I ou HVS-I + HVS-II do mtDNA
(Hypervariable Segment, regiões altamente polimórficas do genoma mitocondrial) apontavam
datas de chegada/diferenciação/expansão que variavam de 40.000 a 6.000 anos antes do
presente (Torroni et al., 1992; Forster et al., 1996; Bonatto & Salzano, 1997a, b; Starikovskaya
et al., 1998; Stone & Stoneking, 1998; Tamm et al., 2007; Figueiro et al., 2011). Estudos com o
genoma mitocondrial completo conseguem dar mais especificidade: entre 23.000 a 19.000
anos atrás teria se iniciado a diferenciação das populações asiáticas que colonizaram e
habitaram a Beríngia, sendo registrada uma forte expansão com início há ~18.000 anos, e
término a ~15.000 anos atrás (Fagundes et al., 2008). Estes autores postulam a possibilidade
de que essa expansão estaria associada à entrada no continente americano. Registros
arqueológicos na América do Norte, na Sibéria e nas regiões ainda expostas da antiga Beríngia,
dão suporte a essas datações (Goebel et al., 2008).
Os primeiros estudos com o cromossomo Y eram mais limitados e apenas podiam
assinalar que o povoamento da América teria ocorrido em algum momento durante o
Pleistoceno (Pena et al., 1995). Datações mais recentes, baseadas na variação de marcadores
STRs em cromossomos das linhagens Q1a2a1a1/Q3/Q1a3a, apontam que os migrantes teriam
chegado entre ~18.000 e ~13.000 anos atrás (Bortolini et al., 2003; Zegura et al., 2004; Santos
et al., 2007; Malyarchuk et al., 2011). Esses números são compatíveis com os resultados de
estudos com o mtDNA e com dados obtidos com SNPs autossômicos (Single-nucleotide
Polymorphisms, por sua sigla em inglês, polimorfismos de uma única base) (Reich et al., 2012).
Jacobs et al. (2004) publicaram datações equivalentes a partir de dados paleontológicos: a
entrada na América estaria associada ao fim da última glaciação: há aproximadamente
~13.000 anos. Entretanto, os dados paleoclimáticos indicam duas janelas de tempo onde este
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ingresso ao Novo Mundo teria sido ecologicamente possível: a primeira entre 40.000 a 20.000
anos atrás e a segunda de 16.000 a 12.500 anos atrás (Pielou, 1992; Hoffecker & Elias, 2007). A
imensa maioria dos achados assinalam que a entrada efetiva teria ocorrido durante a janela de
tempo mais recente. Contudo, Fariña et al. (2013) obtiveram uma datação de 30 mil anos para
as marcas de uma suposta ação humana em restos ósseos de preguiça gigante, num sítio
arqueológico no Uruguai. Se migrações anteriores aconteceram em épocas tão antigas, estas
foram protagonizadas por indivíduos que não deixaram registros arqueológicos ou
paleoantropológicos inquestionáveis, nem um sinal detectável a nível genômico entre os
indígenas atuais.

d. NÚMERO TOTAL DE MIGRAÇÕES
Em 1986, o linguista J.H. Greenberg, juntamente com o bioantropólogo C.G. Turner II e o
geneticista S.L. Zegura, propuseram um modelo de colonização de três ondas migratórias. Esta
proposta, inovadora para sua época, buscava integrar dados das diferentes áreas e indicava
que a primeira migração teria ocorrido por volta de ~12.000 anos atrás, dando origem aos
Ameríndios (Amerinds), enquanto a segunda teria originado os grupos Na-dene e a terceira aos
Aleutas e Esquimós (Greenberg et al., 1986). Embora bastante controversa, essa proposta
serviu como um paradigma importante, sendo que somente após 22 anos um novo modelo
integrativo foi proposto (González-José et al., 2008a; ver síntese na Figura 1). Neste último
trabalho, os autores destacam que a grande dificuldade foi a falta de conexão entre as
diferentes áreas do conhecimento e que somente uma visão integrada poderiam desvendar
um cenário realista sobre o povoamento americano e todas as suas consequências (GonzálezJosé et al., 2008a). Existem, além disso, outros fatores intrínsecos raramente considerados,
como um relativamente baixo mas constante fluxo gênico bidirecional entre os habitantes do
extremo oeste do Alasca com aqueles do extremo leste da Sibéria. A ideia de que houve um
completo isolamento reprodutivo entre povos do Velho e do Novo Mundo após o
desaparecimento da Beríngia é um mito (González-José et al., 2008a). Os diferentes padrões
craniofaciais encontrados na América poderiam ser explicados tanto por essas migrações
quanto por uma evolução autóctone a partir de um stock ancestral com ampla variação
intrínseca. Outros estudos com dados de STRs e simulações demográficas computacionais
corroboraram o modelo proposto por González-José e colegas (Ray et al., 2010). A cada vez
melhor conhecida variabilidade de genomas mitocondriais americanos (Achilli et al., 2013)
também pode ser interpretada dentro do modelo.
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Como já mencionado, as análises iniciais com a HVS-I revelaram que os genomas
mitocondriais presentes nos ameríndios contemporâneos possuem as mutações características
dos haplogrupos asiáticos A, B, C, D, e X (Schurr & Sherry, 2004; ver recente revisão em BissoMachado et al., 2012). Para alguns autores, esse fato era compatível com a hipótese da
migrações múltiplas para o continente, cada qual trazendo uma nova linhagem (Torroni et al.,
1992, 1993; Horai et al., 1993). Investigações posteriores com novas metodologias e um
número maior de amostras postularam que a população ancestral de todos nativos
americanos era polimórfica a nível de haplogrupos mitocondriais, tendo ocorrido então a
partir da Ásia uma única migração mais importante (Merriwether et al., 1995; Bonatto &
Salzano, 1997a, b; Stone & Stoneking, 1998; Malhi et al., 2002; Fagundes et al., 2008).
A existência de um único haplótipo fundador do cromossomo Y (Q1a2a1a1/Q3/Q1a3a;
Pena et al.,1995), corroborava a ideia de que os colonizadores teriam chegado em uma única
onda migratória, mas posteriormente, o achado de duas linhagens fundadoras diferentes
(Karafet et al., 1999; Ruiz-Linares et al., 1999; Lell et al., 2002; Bortolini et al., 2003) levou a
postular a existência de dois grandes eventos migratórios. No entanto, a existência dessas
duas linhagens, com padrões filogeográficos diferentes, não seria evidência necessária e nem
tampouco suficiente para explicar a ocupação em duas migrações (Tarazona-Santos & Santos,
2002). Dulik et al. (2012a) investigaram a variabilidade do cromossomo Y, mtDNA e
marcadores nucleares de herança bi-parental, e propuseram que o nosso continente teria sido
colonizado por uma onda migratória principal, seguido de uma secundária e subsequente
expansão demográfica pelo território. A presença na América de morfologias craniofaciais
distintas (uma não-diferenciada e outra derivada/mongolóide) também deu margem à ideia de
duas correntes migratórias principais (Neves & Pucciarelli, 1991; Neves & Hubbe, 2005).
Em uma das publicações mais recentes nessa área, foram analisados ~365.000 SNPs
autossômicos em amostras de 52 populações nativas americanas e 17 siberianas (Reich et al.,
2012), indicando um padrão similar ao modelo prévio de Greenberg et al. (1986). Não foram
três migrações equivalentes: a primeira e mais importante teria sido responsável pela
ocupação humana de todo o continente, seguida por pelo menos outras duas, com impacto
mais restrito. Amorim et al. (2013) também propõem um resgate do trabalho de Greenberg,
analisando a concordância dos diferentes modelos linguísticos com os dados genéticos de
nativos americanos.
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Recentemente Bortolini et al. (2014) reforçaram a importância e atualidade do modelo
de González-José com novos dados craniométricos e novas análises em amostras do
cromossomo Y, salientando a importância de integrar diferentes áreas do conhecimento a fim
de conseguir interpretações mais robustas.

5. MIGRAÇÕES INTERNAS DENTRO DO CONTINENTE AMERICANO
Um ponto ainda não elucidado é a data de entrada na América do Sul. Estudos com
mtDNA indicam ~15.000 anos atrás (Bodner et al., 2012; de Saint Pierre et al., 2012 a,b). Esta
estimativa é condizente com datações do sítio arqueológico de Monte Verde, Chile (~14.500
anos atrás; Dillehay, 1999; Dillehay et al., 2008), e apresenta certa sobreposição com as
datações da entrada na América do Norte, como visto nos parágrafos anteriores. De qualquer
modo, o deslocamento dentro do longo continente teria sido rápido (Bortolini et al., 2003), e
especialmente importante através da rota costeira (Reich et al., 2012).
Além da entrada na América do Sul, se torna especialmente interessante conhecer as
migrações posteriores e as diferentes rotas mediante as quais o sub-continente foi ocupado.
Podemos citar o caso de dois povos pertencentes aos dois troncos linguísticos com maior
número de falantes no Brasil: Tupi e Ge. O grupo ancestral que teria originado todas as tribos
Tupi teria partido da margem sul do rio Amazonas, a cerca de ~4.000 anos antes do presente,
expandindo-se com enorme sucesso e se estabelecendo até o sul e sudeste do litoral
brasileiro, além do Paraguai, Argentina e Uruguai (Marrero et al., 2007). Este ponto de origem
ainda é foco de certa controvérsia, dependendo do método utilizado para determiná-lo
(Rodrigues, 1964; Migliazza, 1982; Urban, 1996, 1998; Heckenberger et al., 1998; Noelli, 2008).
Os estudos morfológicos também indicam uma origem amazônica para os Tupi (Neves et al.,
2011). Marrero et al. (2007), analisando o mtDNA de amostras Guaranis (pertencentes ao
tronco linguístico Tupi), encontraram uma significativa perda da diversidade a partir da região
de origem, rumo ao sul (Marrero et al., 2007).
A dispersão dos Tupi é considerada uma das maiores e mais bem-sucedidas migrações
em nível continental (Rodrigues, 1964; Migliazza, 1982; Urban, 1996, 1998; Heckenberger et
al., 1998; Noelli, 2008). De fato, é considerada uma expansão, devido a sua eficácia na
exploração dos recursos do meio e a ocupação permanente dos novos territórios conquistados
(Noelli, 2008). As motivações para esta expansão podem ser múltiplas e não mutuamente
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exclusivas: pressões demográficas e/ou sócio-culturais, busca por novas terras cultiváveis,
secas prolongadas, etc. (Schmitz, 1997).
A origem da família linguística Ge pode ser especulada entre os rios São Francisco e
Tocantins (Brasil; Carneiro da Cunha, 1998). Os povos Ge, em sua grande maioria, habitam as
regiões central e leste do chamado Cerrado brasileiro, que é um maciço do pré-cambriano que
cobre a maioria das regiões oriental, meridional e central do Brasil, com alturas máximas de
2.890 metros. Há aproximadamente 3.000 anos, também teve lugar uma importante migração
para o sul (Marrero et al., 2007). Os grupos Tupi e Ge tiveram padrões migratórios distintos,
com a interessante consequência que as línguas faladas por povos distantes poderiam ser
proximamente relacionadas (Migliazza, 1982; Urban, 1996; Rodrigues, 2002).
Utilizando dados de mtDNA de 36 tribos sul-americanas, Ramallo et al. (2013)
forneceram mais informação sobre os diferentes modelos demográficos. O padrão de
dispersão de aldeias conhecido como fissão-fusão (Neel & Salzano; 1967; ver mais detalhes
abaixo) é um fenômeno cultural com potencial catalizador para mudanças microevolutivas,
que influenciou no perfil genético das populações envolvidas. Entre os Ge, algumas tribos
localizadas próximas geograficamente eram bastante divergentes quanto as suas linhagens de
mtDNA e foi possível inferir que enquanto as razões que levaram a fissão (brigas, feitiçarias,
etc.) não desaparecessem da memória coletiva dos grupos envolvidos (Halbwachs, 1992;
Russell, 2006), fusões não voltavam a ocorrer (Ramallo et al., 2013).

6. VARIABILIDADE NAS POPULAÇÕES AMERÍNDIAS
Os grupos humanos que colonizaram a América tiveram que se adaptar rapidamente a
novos ambientes e é esperado que parte da diversidade genética encontrada nas populações
nativas seja resultado de processos não-casuísticos (ver exemplos em Bamshad & Wooding,
2003; Harris & Meyer, 2006; Hughes et al., 2008; Acuña-Alonzo et al., 2010; Hünemeier et al.,
2012a). No entanto, para um completo panorama da história evolutiva, deve-se também levar
em consideração fatores microevolutivos casuísticos, como a deriva genética, que ocasionam
aleatória flutuação na frequência dos alelos.
Estudos com marcadores neutros mostraram que os nativos americanos apresentam um
padrão de diversidade genética característico: menor diversidade intra-populacional e altos
níveis de estruturação (maior diversidade inter-populacional), diferente ao reportado para
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populações nativas de outros continentes (Cavalli-Sforza et al., 1994; Rosenberg et al., 2002;
Wang et al., 2007). Esse particular padrão de diversidade/divergência é oriundo de processos
demográficos (sucessivos gargalos de garrafa seguidos de expansões populacionais, por
exemplo) que nossa espécie vivenciou em sua longa trajetória ao sair da África (Alonso &
Armour, 2001; Ramachandran et al., 2005; Fagundes et al., 2007; Santos-Lopes et al., 2007;
Wang et al., 2007).
Na América do Sul, estudos com microssatélites do cromossomo Y mostraram que as
populações

andinas exibem

níveis significativamente mais

altos de variabilidade

intrapopulacional, diferentemente das chamadas populações de Terras Baixas (Amazônia,
Planalto Central Brasileiro, e Chaco), as quais seriam mais estruturadas (Tarazona-Santos et al.,
2001). As populações ameríndias na área andina tiveram historicamente um tamanho efetivo
maior e maiores níveis de fluxo gênico, o que resultou na relativa homogeneização de seu
acervo gênico. Nas populações das Terras Baixas, menores e isoladas, é favorecida a ação da
deriva (Tarazona-Santos et al., 2001). Bortolini et al. (2003) sugeriram que a tribalização antiga,
com seu consequente isolamento, fez com que fenômenos de natureza estocástica tivessem
grande impacto na história evolutiva das populações das Terras Baixas. Esta dicotomia entre o
leste e o oeste da América do Sul foi corroborada posteriormente por dados nucleares (Wang
et al., 2007), sem diferenças significativas com os estudos de mtDNA (Lewis & Long, 2008).
Entre os vários modelos propostos que enfatizam a ação da deriva genética, pode-se
citar o modelo de fissão-fusão, postulado por Neel & Salzano (1967), que também considera
fatores socioculturais. Um estudo com a população Xavante do Brasil central mostrou que,
devido a tensões sociais existentes dentro da tribo, esta sofre periodicamente processos de
fissão e parte de seus membros acabam fundando uma aldeia diferente (Salzano, 2009). As
fissões envolvem normalmente grupos de parentes (Hunley et al., 2008). Esta nova aldeia, por
sua vez, pode vir a se fusionar posteriormente com outra, formada por membros da mesma
tribo inicial ou de uma tribo distinta, num processo relativamente contínuo de rupturas e
uniões. Nos últimos anos, diferentes estudos têm permitido a melhor compreensão das
consequências genéticas desses processos (Hunley et al., 2008; Ramallo et al., 2013).
Hünemeier et al. (2012b) destacam a cultura como catalisadora de fenômenos
microevolutivos, tais como a deriva genética. Os Xavantes apresentam uma crânio-morfologia
bastante distinta de outros grupos da mesma região. Estas diferenças são muito mais
marcantes quando se compara com os Kayapó, que é um grupo proximamente relacionado. O
estudo mostrou que a diferenciação morfológica num espaço de tempo de cerca de 1.500 anos
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só pode ser explicada como consequência de um fenômeno sociocultural. Entre os Xavantes, a
poligamia é uma prática marital permitida, de forma que homens que são figuras de poder
dentro da tribo podem se relacionar com até 5 mulheres e podem ter uma maior
descendência. Alelos específicos responsáveis por uma morfologia craniofacial diferenciada,
presentes nesses homens poderosos, aumentarão de frequência rapidamente na população
(Hünemeier et al., 2012b), e se tornarão comuns ao fim de uma série de gerações.

7. O IMPACTO DA CHEGADA DE EUROPEUS E AFRICANOS
Como visto acima, a ocupação do continente americano por sua população originária
tem uma grande profundidade temporal. No momento em que Cristóvão Colombo chegou,
existia uma enorme diversidade de culturas e idiomas que surgiram in situ (Long & Bortolini,
2011), desenvolvimento que foi acompanhado também pelo surgimento de particularidades
biológicas. Porém, a forma de vida tradicional, bem como toda a história evolutiva das
populações americanas mudaram de forma irreversível com a chegada dos conquistadores
europeus no século XV e dos escravos africanos no século XVI. Estima-se que, na época do
contato,viviam na América entre 9 a 100 milhões de indígenas (Salzano & Callegari-Jacques,
1988; Salzano & Bortolini, 2002). Esse número foi reduzido drasticamente depois do contato
devido a confronto direto entre nativos e conquistadores, doenças introduzidas, etc.
O declínio dos ameríndios coincide com o aumento da população migrante, oriunda de
outros continentes. A partir de então uma particular dinâmica de mestiçagem ocorre na
América. Investigações na área da genética têm estabelecido que a fusão entre europeus,
africanos e ameríndios foi extensa, ainda que com enormes variações regionais dentro e entre
países (Sans, 2000; Salzano & Bortolini, 2002; Price et al., 2007; Wang et al., 2008).
Analisando marcadores de herança uniparental (mtDNA e cromossomo Y) foi possível
identificar que a mestiçagem foi um fenômeno basicamente assimétrico (homens europeus
com mulheres indígenas e africanas), o que se mostrou determinante do perfil genético das
populações contemporâneas, em especial na América Latina (Bortolini et al., 1999; Alves-Silva
et al., 2000; Sans, 2000; Carvalho-Silva et al., 2001; Marrero et al., 2007). Estes estudos foram
fundamentais para compreender que o critério fenotípico não pode ser considerado para
classificar as populações como mestiças (Bortolini et al., 1999; Sans, 2000; Parra et al., 2003;
Guerreiro-Junior et al., 2009; Santos et al., 2009) e revelaram também particularidades
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genéticas interessantes. Por exemplo, o povo Charrua, considerado extinto pelos especialistas,
teria deixado um legado cultural nas populações gaúchas que habitam a mesma região
geográfica na América do Sul e também um legado genético através de suas mulheres, já que
suas linhagens mitocondriais estão presentes na população mestiça atual (Marrero et al.,
2007; Sans et al., 2012).
Outros estudos também buscam identificar a mestiçagem em nível genético. Corach et
al. (2010) analisaram amostras de três regiões da Argentina: as variantes de origem europeia,
africana e ameríndia eram detectáveis no genoma, mas mostravam uma grande
heterogeneidade interindividual, dependendo do sistema analisado. Avena et al. (2012)
reportaram resultados similares: a ascendência média considerando todos os marcadores foi
de 65% de origem europeia, 31% nativa e 4% africana. Observaram-se diferenças
estatisticamente significativas na ascendência europeia entre as diferentes regiões, assim
como na história auto-referida dos voluntários. Este complexo quadro de ancestralidade
genética não é exclusivo de um país ou uma região, mas é esperado em qualquer lugar do
mundo onde pessoas com diferentes ascendências continentais vivem geograficamente
próximas entre si.

8. CONCLUSÃO
Neste capítulo resume-se a dispersão do Homo sapiens, desde seu surgimento na África
até o povoamento do continente americano. A busca pelo esclarecimento sobre tão instigante
temática advém de várias áreas do conhecimento: arqueologia, paleoantropologia, geoclimatologia, linguística e genética, disciplina que foi particularmente revisada aqui. Nossa
espécie surgiu na África, conviveu neste continente com outras espécies do mesmo gênero e,
ao se dispersar pelo restante do planeta, entrou em contato com outros humanos, tais como
os Neandertais e Denisovas, deixando sinais desta mestiçagem em nosso genoma atual. Nesse
processo gradual de busca de novos habitats, a Terra foi sendo ocupada e a América é o último
continente a ser colonizado pelo Homo sapiens. Os primeiros nativos americanos teriam vindo
da Ásia, muito provavelmente da região das montanhas Altai, ocupando primeiramente a
Beríngia durante o Último Máximo Glacial. Nesta região, permaneceram por um longo período
de tempo antes de adentrar finalmente no continente, no final da era glacial. Durante a
estadia na Beríngia surgiram características genéticas autóctones, registrando-se um
prolongado fluxo gênico entre as populações ali assentadas e os grupos nativos da América do
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Norte. Os migrantes foram bem sucedidos em sua empreitada, colonizando totalmente o
continente, ganhando ao longo do processo uma nova e rica diversidade, tanto biológica
quanto cultural. Por fim, a partir do século XVI, registra-se um declínio demográfico acentuado
nos ameríndios, concomitante com o surgimento de uma grande população mestiça, resultado
do encontro com os conquistadores europeus e escravos introduzidos da África. Também
encontram-se ao longo do continente descendentes de grupos originários, que ainda lutam
para terem seus direitos garantidos e perpetuar seu legado cultural.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos 35 anos, a paleogenética tem permitido, a partir do DNA antigo
preservado em restos esqueléticos de antiguidade variável, obter dados genéticos valiosos
provenientes de espécies ou indivíduos que nos precederam. Particularmente, nos últimos 10
anos os avanços da biologia molecular tem tornado possível o estudo de DNA genômicos
completos em amostras cada vez antigas. O desenvolvimento desta área científica nova e
surpreendente tem permitido revelar informações sobre nossas origens mediante a análise de
DNA preservado de maneira notória nos restos ósseos de várias amostras do registro fóssil
hominídeo. Atualmente dispomos de resultados sobre a composição genética de nossos
ancestrais e dados sobre as possíveis relações filogenéticas entre eles.
Na primeira seção introduziremos esta área científica com uma breve referência à
metodologia de trabalho na paleogenética, mas, em especial, neste capítulo buscaremos
apresentar a informação que existe relativa à origem de nossa espécie Homo sapiens,
principalmente, aquelas descritas a partir da análise do DNA antigo. O surgimento dos
humanos modernos foi sempre uma temática que ocupou grande parte do interesse dos
paleoantropólogos. Durante os anos 80, duas teorias extremas defendiam diferentes razões
explicativas do surgimento e distribuição de nossa espécie: a teoria que se refere a uma
origem africana única, denominada Out of Africa, Eva mitocondrial ou da substituição (Stringer
& Andrews, 1988) e a da origem multirregional ou do candelabro (Wolpoff et al, 1984), que
discutiremos mais adiante.
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Durante o desenvolvimento deste capítulo serão descritos os achados da paleogenética
que contribuíram na compreensão de como surgiu nossa espécie, que se referem à relação
existente entre nossa espécie e a de outros Homo. Partiremos da ideia inicial da teoria da Eva
Africana, baseada fundamentalmente nos resultados do DNA mitocondrial (Cann et al., 1987),
que envolvia a substituição total das outras espécies de Homo que habitavam o planeta pelos
sapiens em sua expansão fora da África há cerca de 40.000 anos. Será apresentada a evidência
que conduz a aceitação de certo grau de hibridação entre os indivíduos deste gênero.
Para completar a informação disponível, serão apresentadas duas novas contribuições
que tem modificado a visão da evolução dos hominídeos recente: por um lado o inesperado
achado que se fez a partir de um molar e uma falange, provenientes da caverna de Denisova,
na Ásia, que se postulam como pertencentes a uma nova espécie descrita exclusivamente a
partir de seu DNA analisado mediante novas técnicas de sequenciamento direto disponíveis. A
segunda contribuição, publicada em dezembro de 2013, vem do DNA mais antigo de um
ancestral humano, como é o caso do mitogenoma de um Homo heidelbergensis da Sima de los
huesos, do sítio arqueológico espanhol de Atapuerca, datado de mais de 300.000 anos antes
do presente (Meyer et al., 2014).
Para concluir, serão analisadas as últimas descobertas que sugerem que os humanos
modernos são o resultado de um substrato genético maioritariamente africano com
contribuições dos outros grupos que populavam o planeta antes e durante a expansão dos
Homo sapiens atuais.

2. ANÁLISE DE DNA ANTIGO
O campo da paleogenética ou arqueogenética tem se desenvolvido desde os anos 80,
quando foram reportadas as primeiras extrações de DNA e pouco mais tarde as primeiras
amplificações de amostras mais antigas. As técnicas foram se refinando em ambos os casos e a
antiguidade do DNA recuperado é cada vez maior. O material genético se encontra presente
em diferentes tecidos e pode ser extraído para ser analisado por diferentes métodos
(consultar Crespo et al., 2010 para uma revisão mais completa). Os tecidos a partir dos quais é
possível extrair o material genético são habitualmente fragmentos ósseos e peças dentais;
entretanto, cabelo (Rasmussen et al., 2008) e coprólitos (Gilbert et al., 2010) tem sido
analisados com sucesso. Geralmente, o DNA antigo sofre processos de degradação em graus
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variáveis, e o estado de conservação depende das condições ambientais do local onde estavam
os restos e/ou do museu onde se encontram depositados desde sua descoberta. Os lugares
secos e frios tendem a preservar melhor a integridade da molécula de DNA que se encontra
nos restos esqueléticos. Isto é assim pois uma vez que os seres vivos morrem, os ácidos
nucléicos sofrem deterioração que tem a ver com processos químicos como a oxidação e a
hidrólise, e que podem modificar as bases nucleotídicas por substituição, e produzem cortes
da cadeia original em fragmentos de muito poucos pares de bases, ficando somente pequenas
porções amplificáveis (Hofreiter et al., 2001). As novas técnicas de sequenciamento direto,
como seu nome indica, evitam o passo de amplificação e rearmam a cadeia original a partir de
leituras diretas dos pequenos fragmentos de DNA remanescentes, facilitando a obtenção de
genomas completos.
A contaminação dos espécimes examinados com DNA moderno constitui um dos
problemas a serem considerados quando se trabalha com DNA antigo. Todas as tarefas que
envolvem a manipulação e extração do material genético, assim como sua posterior análise,
devem ser realizadas observando as precauções para eliminar contaminantes presentes
previamente nas amostras, além de evitar introduzir DNA atual exógeno dos operadores que
intervém nos processos assim como também controlar a presença de DNA humano moderno
no instrumental e nos reagentes de laboratório, assegurando-se desta maneira a obtenção de
resultados confiáveis e reprodutíveis. Numerosos pesquisadores têm estudado e desenvolvido
procedimentos para afastar o problema dos contaminantes (Cooper & Poinar, 2000; Hofreiter
et al., 2001; Kaestle & Horsburgh, 2002; Hummel, 2003; Pääbo et al., 2004). Sempre é
assumido que o material chega contaminado superficialmente, sobretudo se não provém
diretamente do sítio onde foi descoberto e recuperado, devendo-se proceder a sua
descontaminação e a prevenção de contaminação com DNA atual durante todos os
procedimentos no laboratório.

3. MARCADORES GENÉTICOS
Entre os marcadores habitualmente empregados na análise genética de populações
humanas, os uniparentais permitem remeter-se ao passado e estabelecer as linhagens que
pertencem os indivíduos. Em particular, o DNA mitocondrial se mostra muito útil para estudos
de evolução, dado que se encontra presente em grande número de cópias por célula e não
recombina, refletindo assim a linhagem materna ancestral do indivíduo estudado. Acumula
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mutações de maneira seqüencial, a uma taxa que podemos supor como constante, e dessa
maneira permite rastrear as linhagens femininas humanas e reconstruir as migrações do Homo
sapiens a partir do estudo de suas variantes em populações modernas, e inferir ancestrais
comuns para os clados mitocondriais atuais. O sequenciamento da região hipervariável I
mitocondrial é a mais estudada em amostras antigas, ainda que já se tenha tido sucesso na
recuperação de toda a extensão deste genoma relativamente pequeno (16569 pares de bases)
em amostras de Neandertais e do hominídeo da caverna de Denisova.
O marcador comumente utilizado para o estudo das linhagens paternas é a região não
recombinante do cromossomo Y. Diversas regiões deste cromossomo são empregadas para
determinar a linhagem paterna a qual o indivíduo pertence, atribuindo-se uma profundidade
temporal ao mesmo (Thomson et al., 2000).
Tanto para o DNA mitocondrial quanto para o cromossomo Y foram definidos os
denominados haplogrupos, que compartilham um conjunto de características genéticas
comuns que, por sua vez, se subdividem em haplótipos, representando clados que possuem,
além das características mencionadas, outras adicionais que diferenciam um haplótipo do
outro. Cada clado é nomeado com combinações de letras e números e representa uma
linhagem materna ou paterna.
Em ambos os casos estes clados ou linhagens permitem rastrear a história evolutiva dos
ancestrais maternos e paternos, inclusive ir até o passado dos primeiros Homo, reconstruindo
as migrações a partir das linhagens encontradas em diversas regiões geográficas através de
estudos em grupos humanos atuais, que traçam o caminho que os Homo sapiens percorreram
uma vez que deixaram a África, chegando finalmente ao continente Americano (Raff et al.,
2001; Cruciani et al., 2011).

4. MARCADORES AUTOSSÔMICOS E PALEOGENOMAS
Os primeiros estudos sobre marcadores genéticos que foram publicados amplificavam
fragmentos de DNA (Pääbo et al., 1989), que eram sequenciados e montados para obter as
sequências individuais. As pesquisas de genomas parciais ou completos a partir de amostras
antigas são centradas em buscar algumas características compartilhadas entre as amostras de
nossos ancestrais e os humanos atuais, como se verá mais adiante. Mas as técnicas de
sequenciamento massivas têm melhorado progressivamente os resultados obtidos sobre o
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sequenciamento por shotgun e os métodos de alto rendimento, têm possibilitado a obtenção
de dados de genomas de outras espécies, como o mamute (Poinar et al., 2006). Entretanto, o
custo das novas técnicas constitui um dos limites na aplicação para muitos indivíduos.
Recentemente, Mathias Meyer da equipe do Max Planck, coordenada por Svante Pääbo,
desenvolveu um método que facilita ainda mais obter resultados confiáveis a partir de
material antigo e com uma melhor cobertura do genoma a partir da análise de DNA de cadeia
simples (Meyer et al., 2012).

5. SURGIMENTO DOS HUMANOS MODERNOS
a. DUAS TEORIAS OPOSTAS
A árvore evolutiva dos humanos atuais se encontra em constante remodelamento. Não
somente pelos periódicos descobrimentos de novos espécimes de hominídeos, mas também
pelas distintas interpretações da posição ancestral-descendente de algumas das peças que
formam a história evolutiva. As árvores filogenéticas construídas com base nos restos de
paleoespécies são numerosas e variadas, sendo que cada pesquisador propõe ramificações
nem sempre coincidentes com as de outros (Lewin, 2005). As espécies que compõe parte
destas árvores foram posicionadas com base nas características morfológicas dos restos de
hominídeos fósseis que nos antecederam, e nunca poderemos saber se alguns destes
indivíduos representaram espécies diferentes ou se os mesmos conformaram a variabilidade
morfológica de uma paleoespécie em particular. Além disso, de muitos dos espécimes que os
compunham, não foram encontrados muitos indivíduos e nem esqueletos completos,
portanto, algumas das atribuições de ancestralidade ou descendência se fazem com base em
inferências sobre exemplares únicos do que foi encontrado somente a partir de fragmentos
escassos ou peças ósseas.
No final dos anos 80, Alan Wilson e sua equipe (Cann et al., 1987) publicaram uma
primeira estimativa das distâncias genéticas entre indivíduos de distintas origens geográficas
através da análise de apenas 147 amostras de diversos continentes, exceto da América, de
variantes de DNA mitocondrial humano atual. Eles detectaram 133 variantes estudando
polimorfismos com 12 enzimas de restrição. Neste trabalho pioneiro parece evidente a origem
africana dos humanos atuais: as amostras subsaarianas formam um grupo de similaridade que
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parecem dar origem ao resto das variantes genéticas encontradas. Esta informação se constitui
no principal suporte da chamada teoria da substituição, “Out of Africa”, ou da Eva
mitocondrial. Stringer & Andrews (1988), a partir destes dados, propõem uma teoria para o
surgimento dos Homo sapiens no contexto da genética, a qual sustenta que os humanos
modernos surgiram na África em aproximadamente 150-200.000 anos antes do presente e
que, mais tarde, há cerca de 100.000 anos, saíram daí para migrar para Eurásia, como se
evidencia no registro paleoantropológico. As evidências dos sítios associados ao Homo sapiens
e ao Homo neandertalensis, pareciam indicar uma convivência próxima, mas sem mestiçagem,
tanto no território do Oriente próximo como na Europa. As diferenças esqueléticas entre
ambas as espécies são evidentes e as indústrias líticas associadas a cada uma delas parecem
definitivamente distintas. Estes pesquisadores postularam a migração desta espécie e a
substituição dos hominídeos que ocupavam previamente os territórios pelos H. sapiens recémchegados, sem nenhum tipo de hibridação entre nativos e migrantes.
Wolpoff e colaboradores (1988) propõem uma teoria que se opõe radicalmente à
anterior. Para eles, os humanos modernos surgiram a partir da migração há um milhão de anos
do Homo erectus a partir da África para o resto dos continentes onde foram evoluindo em
paralelo, constituindo diferentes ramos que conduziram à espécie H. sapiens atual, desde a
península ibérica ao extremo leste da Ásia. A unidade de nossa espécie, segundo eles, teria
sido mantida por um constante fluxo gênico entre todos os Homo que habitavam a Eurásia. A
teoria da Eva mitocondrial é criticada duramente por estes pesquisadores. Por um lado se diz
que o relógio molecular não é preciso, dado que desconhecemos se a velocidade de mutação
foi constante ao longo de todo este tempo evolutivo. Por outro lado, é argumentado que dado
que parte da variabilidade original das linhagens femininas foi perdida, sua diversidade atual
não reflete aquela de nossos ancestrais. Argumenta-se em favor desta posição que muitas
mulheres poderiam não ter tido filhos e outras somente filhos homens, motivo pelo qual parte
da diversidade genética dos humanos modernos foi perdida para sempre. De acordo com
Wolpoff, os fósseis de Java são a prova de ancestrais próximos que se assemelham à
morfologia dos H. erectus e mostram continuidade entre eles. No ano 2000, Wolpoff publica
novamente um trabalho onde esclarece que sua teoria propõe uma origem multi-regional e
não origens múltiplas (Wolpoff et al., 2000).
Enquanto isso foi se acumulando dados de marcadores uni e biparentais a partir de
populações modernas que continuavam sustentando a origem única dos humanos no
continente africano, local onde se encontrava a maior diversidade genética para o DNA
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mitocondrial, para o cromossomo Y (Jobling & Tyler-Smith, 2003) e para os marcadores de
herança biparental (Zhivotovsky et al., 2003).

6. GENÉTICA DOS NEANDERTAIS
a. DNA MITOCONDRIAL, NEANDERTAIS E CRO-MAGNON, OS PRIMEIROS ESTUDOS
Há cerca de 20 anos, Pääbo e sua equipe (Krings, M. et al., 1997) publicaram na Cell a
primeira sequência da região controle do DNA mitocondrial de um Neandertal, procedente do
exemplar descoberto em 1856, próximo de Düsseldorf, Alemanha. Neste estudo, clonaram e
determinaram que a sequência não possuia afinidade com a dos H. sapiens atuais.
A partir daí, as sequências se sucederam e obtiveram-se novos dados de diversos restos
como os de Mezmaikaya (Norte do Cáucaso, 29.000 AP) e Vindija (Croácia, 42.000 AP),
(Ovchinnikov, 2000; Krings, 2000). Todas as amostras de Neandertais aparecem distantes do
núcleo de similaridade que formavam as dos humanos atuais. Entretanto, estes trabalhos são
questionados visto que as comparações foram contra amostras modernas e não com amostras
de Cro-Magnon contemporâneas daqueles (Relethford & Harding, 2001). Estes dados não
esclareceram se essa separação era real ou era produto da comparação de dois conjuntos
mitocondriais separados por vários milhares de anos. Realmente não formavam parte da
mesma espécie ou era um erro surgido por não comparar com mtDNA de Homo sapiens
primitivo?
Foi assim que em 2003 Caramelli et al. (2003) e em 2004 Serré et al. (2004)
sequenciaram parte da região hipervariável mitocondrial em 2 e 5 indivíduos,
respectivamente. As análises mostram uma clara separação entre as populações de
Neandertais e de humanos modernos, onde se apreciava claramente que as mostras de CroMagnon aparecem dentro do conjunto de sequências modernas e sempre distantes
geneticamente das de Neandertais.
Finalmente o grupo de Svante Pääbo decifra o genoma mitocondrial completo
empregando técnicas de alto rendimento a partir de um indivíduo datado de 38.000 anos de
antiguidade, a partir de apenas 300 mg de osso (Green et al., 2008). Com a sequência é
possível comparar as diferenças em composição de aminoácidos das proteínas codificadas com
respeito às de humanos anatomicamente modernos, descobrindo maior divergência no caso
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da subunidade 2 da citocromo-oxidase C. Uma vez mais, ao construir uma árvore de distância
genética, a sequência Neandertal se afasta das 10 sequências modernas contra as que se
compara. Não somente isto: a partir dos dados de 12 sequências mitocondriais Neandertais,
Fabre et al. (2009) publicam um estudo em que analisam vários modelos para relacioná-las,
chegando à conclusão que não parecem a um grupo único, mas que podem dividí-las em três
grupos: um na Europa ocidental, um na parte sul e o terceiro na Ásia ocidental, indicando a
existência de variabilidade dentro do grupo.
Com os dados das sequências de DNA mitocondrial Neandertal, poderia se dizer que
estes não têm nenhuma representação nas populações humanas atuais. Se realmente houve
contribuição ao acervo genético mitocondrial por parte dos Neandertais, alguns de nós
seríamos portadores de linhagens cujas sequências poderiam relaicionar-se com alguma das
descritas nos indivíduos desta espécie. Entretanto, não podemos descartar que no futuro
alguém as descubra. As evidências com as quais contamos até o momento indicam que as
mulheres Neandertais parecem não haver contribuído com linhagens maternas para a
humanidade atual ou que suas descendentes femininas tiveram uma fertilidade reduzida ou
não foram viáveis.

b. GENOMAS NUCLEARES
A equipe liderada por Svante Pääbo em seu laboratório do Instituto Max Planck de
Leipzig se envolve com a investigação em paleogenomas empregando as técnicas mais
modernas de sequenciamento. Empregando uma delas, o pirosequenciamento, se obtém a
sequência do primeiro milhão de pares de bases nucleares do genoma nuclear Neandertal, a
partir de um osso de um indivíduo proveniente da caverna de Vindija, na Croácia (Green et al.,
2006). Considerando as diferenças com o genoma de humanos modernos, estima-se um
tempo de divergência de cerca de 500.000 anos entre humanos atuais e Neandertais, tomando
como referência para as estimativas a separação entre humanos e chimpanzés em 6.500.000
anos antes do presente. Estes primeiros resultados sugeriam algum grau de contribuição dos
Neandertais ao genoma do sapiens atual. Neste momento os autores supuseram a existência
de alguma contaminação proveniente de DNA moderno nas sequências. Outros
investigadores, na mesma semana, mas com uma metodologia clássica, publicam 65.000 pares
de bases (Noonan et al., 2006).
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Em 2010, a equipe do Max Planck publica o primeiro rascunho, como chamaram, do
genoma do Neandertal, trabalhando com três ossos selecionados. Desta vez, com mais
certeza, se anuncia o surpreendente achado de sequências compartilhadas entre este genoma
e o de H. sapiens atual, sugerindo a possível contribuição dos Neandertais às populações de H.
sapiens arcaicos (Green et al., 2010). As evidências de hibridação parecem irrefutáveis e as
teorias extremas originais sobre o surgimento dos humanos modernos tornam-se mais
flexíveis. E como os Neandertais nunca habitaram a África, é lógico observar que estes são
geneticamente mais próximos às populações modernas de fora da África que das africanas. A
estimativa para a contribuição de alelos Neandertais em Euroasiáticos é entre 1 a 3%.
Mais tarde, uma pesquisa detecta introgressão de sequências do cromossomo X
Neandertal em populações não africanas. Este último achado corrobora também a hipótese da
contribuição genética de Neandertais apresentada por alguns dos humanos de hoje em dia
(Yotoba et al., 2011).
O projeto do Instituto Max Plack para decifrar o genoma dos Neandetais, que utilizou
material proveniente de um dedo do pé de uma mulher, finalmente se completa e é publicado
na Nature em 2014 (Prüfer et al., 2014). Uma Neandertal que viveu há 50.000 anos na Sibéria e
cujos pais devem ter parentesco próximo. Esta proposta baseia-se na homozigose observada
no genoma. A partir de então, voltaram a estimar a proporção de DNA derivado de
Neandertais nos humanos não africanos de 1,5 a 2,1%, voltando a confirmar a hibridação entre
esses grupos. Há alguns cientistas que se animam a predizer que ao detectar estas relíquias de
partes de genomas de outros hominídeos que muitos de nós portamos, seja possível
reconstruir o genoma, por exemplo, dos Neandertais (Vernot & Akey, 2014).

c. GENES, ALELOS E FENÓTIPOS
A busca de alelos de genes específicos que poderiam ser interessantes para comparar
ambos os genomas, tem permitido descrever características de humanos atuais que já
estavam presentes nos Homo neandertalensis. Foram detectados, por exemplo, o gene FOXP2
(Krause et al., 2007) e o da microcefalina (Evans et al., 2006), o primeiro ligado à produção da
linguagem e o segundo a uma variante que se associa à microcefalia em humanos modernos,
que os autores sugerem que esteve presente em Neandertais e aparece em alguns humanos
modernos como uma prova da contribuição destes ao nosso patrimônio genético.
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Também foi determinada a presença de genes que sugerem que os indivíduos do sítio
de El Sidrón na Espanha foram portadores do alelo O do grupo ABO (Lalueza-Fox et al., 2008) e
cabelos ruivos de pele clara, como um dado adicional para completar nossa imagem destes
parentes próximos (Lalueza-Fox et al., 2007).
Os genes envolvidos no catabolismo dos lipídios nos europeus atuais parecem ter uma
estreita relação com as variantes Neandertais (Khrameeva et al., 2014). Estas variantes
mostrariam relação com níveis enzimáticos, perfil lipídico e, inclusive, obesidade.

7. UM NOVO ATOR EM CENA: O HOMINÍDEO DE DENISOVA
Uma falange e um molar, achados em uma caverna nas montanhas de Altai, no sul da
Sibéria, datados entre 30.000 e 50.000 anos AP, revolucionaram a paleogenética. Trata-se de
um tipo de hominídeo desconhecido que, ao princípio, pelos escassos restos encontrados, não
se pôde atribuir a uma espécia já descrita. A primeira publicação (Krause et al., 2010) reporta o
sequenciamento do genoma mitocondrial, a partir de 70 mg de osso deste indivíduo que
revelou, à luz dos resultados mitocondriais, afastado dos humanos modernos, mas quase uma
espécie “irmã” aos Neandertais. Os autores sugerem que este indivíduo, que em realidade é
uma jovem, seja atribuído a uma nova espécie: os Denisovas, pelo nome da caverna onde
apareceram os restos, configurando num ramo parafilético da linhagem que vincula o H.
neandertalensis ao H. sapiens.
No mesmo ano, aparece a publicação (Reich et al., 2010) de parte do genoma dos restos
de Denisova: foram mapeados mais de 82.000.000 de pequenas sequências, concluindo-se que
também ao nível nuclear, este indivíduo é diferente dos Neandertais e dos Sapiens. Ao
comparar as sequências obtidas com as de vários grupos humanos atuais, observa-se que os
melanésios possuem em seu genoma cerca de 4% das sequências atribuíveis ao hominídeo de
Denisova, outra evidência de contribuição de outros grupos ao patrimônio genético dos
humanos atuais.
Em 2012, graças ao desenvolvimento metodológico de Mathias Meyer, a equipe do Max
Planck consegue sequenciar com uma cobertura muito alta o genoma do Denisova. Partiram,
neste caso, de uma biblioteca de DNA de cadeia simples que se mostrou vantajosa, pois desta
maneira foi duplicada a partir de sua fita complementar, mediante um protocolo que foi
descrito em Meyer et al. (2012). Os autores conseguem uma sequência genômica de excelente
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qualidade. A partir desta, foi estimada a idade do fóssil entre 74 e 82.000 anos antes do
presente. Ao confrontar este genoma com o dos Neandertais, descreveram a existência de
uma contribuição de 0,5% destes últimos aos hominídeos de Denisova. Comparando-o com 11
grupos de humanos atuais, foi encontrada uma contribuição de 6% de DNA arcaico na
população de Papua, contribuição esta bem menor do que nos grupos Han e Dai da China e,
inclusive, parte deste DNA foi reconhecido nas populações Karitianas que hoje habitam a
região ocidental do Amazonas na América do Sul. A contribuição genética deste novo tipo de
hominídeo para os ancestrais destes grupos humanos atuais parece ter sido produzido
originalmente na Ásia.

8. O DNA HOMINÍDEO ARCAICO MAIS ANTIGO
Há mais de 300.000 anos na atual localidade de Ibeas de Juarros, próximo à cidade de
Burgos, pelo menos 28 corpos de indivíduos atribuídos à espécie Homo heidelbergensis, que
foi o ancestral do Homo neandertalensis e do Homo sapiens, foram enterrados. Estes restos
apresentam traços anatômicos que se assemelham aos dos Neandertais e se acumularam no
que hoje é um abismo cárstico, a Sima de los Huesos da Serra de Atapuerca. Há poucos meses
foi publicado o primeiro genoma mitocondrial de um deles (Meyer et al., 2014). A primeira
surpresa dos leitores é a incomum antiguidade do DNA recuperado, que quadriplica a dos
Neandertais mais antigos estudados. Mas talvez o que mais surpreeende é que ao delinear a
árvore filogenética dos mitogenomas, estes indivíduos parecem compartilhar um ancestral
comum com os hominídeos de Denisova e não com os Neandertais. Os autores apresentam
vários cenários evolutivos para explicar porque esta sequência de uns 400.000 anos, calculados
pelas diferenças nas sequências, parece mais próxima a um indivíduo asiático mais moderno.
Uma das explicações mais interessantes é a de um provável antepassado comum que
contribuiu com o genoma para a população da Sima de los Huesos e ao grupo ancestral dos
hominídeos de Denisova. Estes autores esclarecem que para poder estabelecer claramente a
posição dos hominídeos da Sima de los Huesos será necessário decifrar seu genoma nuclear.

9. EPIGENÉTICA A PARTIR DE DNA ANTIGO
A epigenética e suas consequências foram ganhando espaço nas pesquisas nas últimas
décadas. A metilação do DNA parece regular de uma forma suplementar a informação escrita
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nos genes e a sua expressão nos organismos (Bedregal et al., 2010). Contudo, avaliar a
metilação das bases de DNA em um material degradado e fragmentado como o de um
indivíduo que viveu há cerca de 40.000 anos, não parece tarefa fácil. Entretanto, Gokman e
colaboradores publicaram em maio de 2014 a reconstrução dos mapas de metilação do
Neandertal e do Denisova. Ao comparar estes com o mapa de metilação dos humanos atuais,
foram identificadas umas 2.000 diferenças em regiões modificadas por metilação, empregando
uma técnica que permite deduzir a presença de citosinas metiladas em uma sequência.
Particularmente, observaram uma metilação substancial no gene HOX D, que poderia ser
responsável pelas diferentes características anatômicas que apresentam os Neandertais e os
humanos atuais.

10. UMA REVISÃO DAS TEORIAS DO SURGIMENTO DO HOMO SAPIENS
Dispor dos genomas dos Neandertais e do Denisova nos permitiu, a partir da
comparação dos mesmos com as sequências modernas, inferir a origem de alguns dos alelos
que compõem o patrimônio genético da humanidade atual. É interessante reconhecer que foi
Rebecca Cann em 2001 quem afirmou que, apesar dos espetaculares resultados que se
esperavam das análises de DNA de amostras antigas, os estudos em populações atuais iam
esclarecer algumas das questões sobre as forças evolutivas que atuaram sobre nossos
ancestrais e sobre a composição de seu genoma. Hoje pode-se dizer que a análise de genomas
modernos e antigos permite interpretar parte da filogenia do Homo sapiens. A equipe de
Michael Hammer descreveu um cromossomo Y, em um afroamericano que enviou seu DNA a
uma empresa comercial para averiguar sua ancestralidade, cuja raiz na África parece remontar
a uma antiguidade muito maior que qualquer outra linhagem paterna conhecida: cerca de
338.000 anos antes do presente. A baixa frequência do mesmo sugere uma introgressão
arcaica aos seus ancestrais antes do surgimento dos primeiros humanos modernos africanos,
(Mendez et al., 2013).
Foi verificado, inclusive, a provável contribuição aos nossos ancestrais pré-modernos de
grupos africanos cujos blocos de sequências muito antigas ainda podem ser detectados em
nossos genomas (Hammer et al., 2011). Em uma amostra de um indivíduo masculino foi
detectada uma linhagem Y totalmente diferente de todas as descritas até o momento na
humanidade atual, que parece ser mais antigo do que o resto de todos os cromossomos
estudados. Será que encontraremos também em algum momento alguma linhagem
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mitocondrial próxima às dos Neandertais ou às dos Denisovas, ou diferente daquelas que já
conhecemos? Não podemos predizer, nem descartar esta hipótese.
A evidência de contribuições de outros hominídeos se acumula: com a informação de
que dispomos aceita-se que a maioria de nosso DNA provém da África, mas encontra-se
misturado com frações de DNA mais antigo. Como a presença de DNA de Neandertais é baixa,
se supõe que a mestiçagem foi muito esporádica. Em uma revisão recente, Veeramah &
Hammer (2014) propõem um modelo de introgressão arcaica de outros grupos de Homo no
ramo que mais tarde originou os Homo sapiens na África, combinado com a aceitação do
modelo de origem africana com maior hibridação na saída deste continente.

11. CONCLUSÕES
A partir dos achados paleogenéticos e de suas análises com ferramentas bioinformáticas
e comparação dos genomas das espécies que nos precederam com os dos humanos atuais,
poderíamos concluir que os Homo sapiens e seus ancestrais conviveram com outros grupos
hoje extintos e poderia ter ocorrido hibridação com aqueles que foram seus contemporâneos.
O aparecimento do hominídeo de Denisova no cenário sugere que sabemos muito pouco sobre
a existência de outros hominídeos no planeta que conviveram e hibridaram com os humanos
modernos.
Até o momento, não foram detectadas contribuições de linhagens maternas de espécies
não sapiens entre os humanos atuais; alguns clados de cromossomos Y e algumas variantes
alélicas nucleares confirmam este fato. A hibridação parece, sem dúvidas, ter sido frequente e
o acervo genético da população humana atual parece ser proveniente de maneira majoritária
daqueles primeiros indivíduos que surgiram na África há cerca de 190.000 anos, alguns dos
quais deixaram sua terra natal há cerca de 40.000 anos para cruzar para Eurásia, como já havia
feito seus ancestrais. Em seu caminho para os novos horizontes se encontraram com os
descendentes daqueles primeiros migrantes: Neandertais e Denisovas, com quem
esporadicamente se hibridaram. As impressões genéticas desta mestiçagem ainda se
encontram nos genomas dos não africanos. À medida que analisamos novos dados de DNA
antigo, talvez possamos melhorar nossa compreensão da história evolutiva humana, que se
mostra muito mais complexa do que se imaginava há cerca de 30 anos.
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1. INTRODUÇÃO: O MEIO AMBIENTE HUMANO E A BIODEMOGRAFIA.
Um dos objetivos da Antropologia Biológica ou Física (código da UNESCO 2404)
consiste em estudar os processos evolutivos que atuam sobre a estrutura genética das
populações humanas ao longo das gerações. Ainda que os mecanismos sejam essencialmente
os mesmos em todas as espécies, o Homo sapiens mostra uma importante característica
derivada da diferença genuína que define o meio ambiente humano. Além dos fatores
universais que regem a evolução em todas as espécies - como as condições ecológicas do nicho
em que os organismos se desenvolvem - o nosso meio ambiente também está definido pela
peculiaridade cultural de cada população. Diante da grande diversidade social dos grupos
humanos que habitam a Terra, a cultura representa não somente um novo fator de evolução
ao longo do tempo - ausente até o surgimento do gênero Homo a cerca de 2,5 Ma atrás - e de
diferenciação no espaço, mas também um determinante da extraordinária transcendência na
evolução humana, que geralmente diminui e, algumas vezes anula, os efeitos dos fatores
naturais.
A análise dos mecanismos evolutivos seria, a priori, muito difícil – se não impossível – de
realizar em nossa espécie, devido à singularidade dos cruzamentos humanos. Em primeiro
lugar, diferentemente de outros organismos especialmente apropriados ao estudo de Genética
de Populações – como, por exemplo, a mosca do vinagre, Drosophyla melanogaster -, na
espécie humana, o amplo intervalo geracional com diferenças significativas entre populações e
períodos, globalmente fixado em 28 anos (Bertranpetit, 1981), impossibilitaria a observação da
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variabilidade biológica acumulada ao longo de sucessivas gerações. Além disso, o número de
descendentes para analisar a variabilidade é muito reduzido, já que a mulher contribui para a
geração seguinte com um escasso número de filhos (tamanho familiar reduzido) e, com poucas
gestações que, geralmente, são quase sempre simples, com uma frequência de um parto
duplo a cada cem (Bulmer, 1970). Finalmente, na nossa espécie, a impossibilidade de
experimentação geralmente é a norma no domínio da pesquisa, não sendo necessariamente
extrapoladas as observações obtidas em outras espécies.
Essas dificuldades representam um sério inconveniente na escolha de grupos humanos
como sujeito de estudos sobre biodinâmica evolutiva. No entanto, e também ao contrário do
que ocorre no resto das espécies, a análise dos processos evolutivos em seres humanos conta
com uma ferramenta que proporciona a demografia, através do seu modelo de análise e
fontes de informação, que mitiga ou parcialmente resolve essas dificuldades. Graças à
Demografia é possível aprofundar o conhecimento dos processos biodinâmicos dos grupos
humanos, já que nos permite conhecer a história demográfica de cada indivíduo e responder a
perguntas de interesse evolutivo como onde nasceu, onde se reproduziu, que idade iniciou e
cessou a sua atividade reprodutiva, quantos descendentes teve, quantos chegaram à idade
fértil, etc. O êxito desta ciência aumenta com o fato de que não somente é útil para estudos de
comunidades atuais, mas inclusive de sociedades pretéritas, na medida em que a Demografia
Histórica documente os modelos de reprodução, mortalidade e migração de grupos humanos
do passado.
As Nações Unidas definem a Demografia como a "Ciência que tem a finalidade de
estudar e descrever a população humana quanto a sua dimensão, estrutura, evolução e outros
caracteres gerais, considerados principalmente do ponto de vista quantitativo". Trata-se de
uma definição muito ampla e imprecisa, porque são muitos e variados os aspectos humanos
que podem ser estudados a partir de uma perspectiva estatística. Em geral, o que
normalmente acontece é que cada disciplina humana utiliza sua própria fonte e análise
demográfica para o estudo do que lhe é próprio, como Economia, Medicina, Sociologia,
Política educacional, etc. Denomina-se biodemografia, às vezes também Demografia Genética,
a aplicação de fontes e análises demográficas no estudo dos processos evolutivos das
populações humanas.
Cada fenômeno, cada característica demográfica, adquire um significado diferente em
biodemografia. A natalidade, por exemplo, que é o fenômeno pelo qual novos indivíduos
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tornam-se parte de uma população através do sucesso do nascimento, representa em
Antropologia o resultado da transmissão genética de uma comunidade à geração seguinte. Por
isso, as taxas reprodutivas que fornecem os dados demográficos podem informar o grau em
que genes são transmitidos. Analogamente, a mortalidade, o evento demográfico pelo qual os
indivíduos deixam uma população através do falecimento, também é interessante porque, a
partir das tabelas de mortalidade - estatísticas por faixa etária do número de mortes, grupos
de risco e taxa de mortalidade e de sobrevivência, expectativa de vida, entropia, etc. -, é
possível avaliar a probabilidade que tem os descendentes para alcançar a idade fértil,
permitindo completar o ciclo biológico pelo qual ocorre a transmissão genética em sucessivas
gerações.
Existe uma estreita relação entre os eventos demográficos e a maioria dos processos
evolutivos que operam em nossa espécie, de modo que as informações fornecidas pela
Demografia são úteis para sua compreensão. Assim, por exemplo, o modelo diferencial com
que a seleção natural atua nas populações humanas pode ser analisado através dos padrões
de natalidade e mortalidade. Com base nessas considerações, Crown (1958) propôs uma
metodologia que, aplicada a grupos humanos com distintas idiossincrasias, obtém-se a
oportunidade diferencial da seleção natural e do grau de adaptabilidade biológica alcançada
(fitness). Os resultados sugerem, além disso, modelos populacionais de evolução por seleção
natural intimamente relacionados com o processo universal da transição demográfica.
Por outro lado, a evolução demográfica, e em particular a mortalidade, também está
influenciada pela evolução epidemiológica, já que o declínio da taxa de mortalidade é
explicado pelo declínio das doenças infecciosas do passado, que tem dado lugar a transtornos
degenerativos de menor incidência. Esse processo de mudança temporal das causas de
falecimento, conhecido como transição epidemiológica, tem uma relação complexa com a
transição demográfica. Todos esses conceitos serão abordados nas linhas seguintes, com
especial

atenção

às

comunidades

latino-americanas

em

diferentes

estágios

de

desenvolvimento cultural.

2. A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA: REPERCUSSÃO DA REDUÇÃO DA NATALIDADE
E MORTALIDADE EM POPULAÇÕES HUMANAS.
O modelo diferencial de natalidade e mortalidade pode ser estudado mediante
obtenção de suas taxas – que quantificam a medida com que os indivíduos entram e saem do
512

coletivo por nascimento e morte, respectivamente - e análise dos fatores que explicam sua
variabilidade nas populações humanas. As sociedades não modernas dos países em
desenvolvimento, como certos grupos isolados de indígenas na América Latina e tribos da
África Subsaariana, entre outros, são os melhores representantes humanos do modelo de
população natural, característico do restante das espécies. Apesar do efeito de sua
singularidade cultural, a natalidade e mortalidade frequentemente estão definidas pelos
determinantes naturais de seu entorno. Geralmente são os grupos que alcançaram por seleção
natural um alto grau de adaptabilidade biológica, com uma alta descendência dos casais e uma
mortalidade que afeta especialmente os grupos mais sensíveis, como crianças e senis,
frequentemente causadas por doenças infectocontagiosas. Na ausência de fatores culturais
reguladores da reprodução (controle de natalidade) e a mortalidade (desenvolvimento
tecnológico), suas taxas geralmente são elevadas e parecidas, fazendo com que o tamanho
demográfico se mantenha estável no tempo (ou com um aumento muito leve), e a elevada
entrada de indivíduos por nascimento é compensada pela saída por morte. Essas comunidades
apresentam uma estrutura demográfica como uma pirâmide de idade cuja base é muito larga,
devido à elevada taxa de natalidade, mas que se estreita nos grupos de idade subsequente,
diante da intensa mortalidade infantil e juvenil.
Pelo contrário, nas sociedades modernas de países desenvolvidos, ambas as taxas têm
reduzido significativamente. A reprodução, pelo surgimento de fatores reguladores da
fertilidade como o controle de natalidade que, por decisão dos casais, limita o tamanho
familiar. E a mortalidade, pela queda acentuada no número de mortes infantis e juvenis,
ocasionando uma alta proporção de indivíduos que alcançam a senescência e, assim, a
população envelhece. Essa redução se inicia com o desenvolvimento tecnológico da produção
e armazenamento de alimentos, o que elimina a fome e, posteriormente com o
desenvolvimento da medicina, reduz a incidência de mortes por doenças infectocontagiosas.
Com isso, aparecem novas causas de morte, como processos degenerativos e distúrbios
cardiorrespiratórios que, por sua manifestação tardia, foram "mascarados" por doenças do
passado (transição epidemiológica). A queda na mortalidade é maior nos grupos de idade onde
é mais elevada (especialmente na infância), como evidenciado pela comparação da
distribuição da taxa específica de mortalidade por idade (qx), em populações com diferentes
níveis de desenvolvimento sanitário. Enquanto que nas sociedades não modernas a
distribuição é em forma de U, com um alto risco de morte na infância e na velhice, em
populações modernas é em forma de J, diante do grande declínio da mortalidade infantil
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juvenil, às vezes residual. Nessas populações, a menor entrada de indivíduos por baixa
natalidade também é compensada pela reduzida mortalidade, originando novamente o
mesmo crescimento demográfico lento observado nas sociedades não modernas. A diferença
é que a estrutura demográfica sofre uma reviravolta, com uma pirâmide de idade
caracterizada pela forma de uma urna: a base se estreita com a redução da natalidade,
enquanto que a mortalidade mais baixa determina um alargamento em sua área central, com
o maior número de pessoas que atingem idades mais avançadas.
Denomina-se transição demográfica - às vezes, teoria da transição demográfica - o
processo pelo qual populações com modelo de sociedade não moderna, sistema econômico
pré-industrial e altas taxas de mortalidade e de natalidade, transitam para o padrão de
comunidades modernas, cujo regime pós-industrial é acompanhado por uma redução
significativa dessas taxas, mediante uma mudança demográfica que conduz a um forte
aumento da população. Uma vez que a grande maioria das comunidades desenvolvidas já
tenha ultrapassado esse processo, resultam boas referências para descrever a maneira em que
essa transformação ocorre.
O crescimento que as populações experimentam durante a transição se deve a um
declínio desacoplado da mortalidade e natalidade. Esta diacronia demográfica, consistente
numa redução da natalidade após o declínio da mortalidade, se explica porque a melhoria
sócio-sanitária, fruto do desenvolvimento tecnológico e da medicina, é anterior à mudança do
modelo reprodutivo. Enquanto o desenvolvimento social tem consequências sobre o conjunto
dos indivíduos, independentemente de sua idiossincrasia, a redução de natalidade requer uma
mudança voluntária da conduta reprodutiva, muitas vezes profundamente enraizada na
sociedade. Ao declinar a mortalidade num momento em que a natalidade se mantém elevada,
a população cresce ostensivamente. Uma vez que a baixa mortalidade seja estabilizada,
produz-se o declínio da fecundidade até alcançar as reduzidas taxas de morte, produzindo uma
desaceleração do crescimento que culmina numa situação em que o tamanho da população,
mais uma vez, apenas aumenta.
Esse declínio desacoplado da mortalidade e natalidade no tempo permite diferenciar
etapas distintas, conhecidas com as fases da transição demográfica (Figura 1).

1ª Fase: modelo demográfico antigo. Corresponde a sociedades não modernas e
populações do passado, em geral, tipicamente pré-industriais, antes de que apareçam os
fatores culturais que reduzem a mortalidade e a natalidade. Ambas as taxas se mantêm muito
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altas e em níveis parecidos, determinando um crescimento natural (em ausência de migração)
muito lento. É a fase que tem caracterizado a história da humanidade desde suas origens até o
século XVI, um longo período em que, embora nascessem muitas crianças, a mortalidade
também era muito elevada pela insegurança vital, a má nutrição, higiene, saúde, etc. A
estrutura demográfica é caracterizada por uma pirâmide com base muito larga e um rápido
estreitamento do topo (Figura 2a).

Figura 1. A transição demográfica e suas fases.

2ª Fase: modelo demográfico de crescimento acelerado. Corresponde ao início
da transição e é próprio de países em vias de desenvolvimento. Ocorre quando a mortalidade
começa a declinar repentinamente com as melhorias agrícolas, que potencializam a produção
de alimentos e mitigam a fome, e os avanços da medicina e condições sanitárias, que reduzem
o risco de morte, e prolongam a expectativa de vida. Em contrapartida, a taxa de natalidade se
mantém elevada, com a manutenção dos modelos ancestrais de fertilidade baseados num
tamanho familiar muito alto. O ritmo de crescimento vai acelerando progressivamente até
alcançar um notável tamanho demográfico, conforme aumenta a diferença entre a
mortalidade – cada vez mais reduzida – e a natalidade, ancorada nas altas taxas do passado. A
pirâmide segue mostrando uma base larga, mas as faixas etárias subsequentes aumentam
progressivamente perante à redução da mortalidade (Figura 2b).
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Figura 2. Pirâmides de idade nas fases da transição demográfica.

3ª Fase: modelo demográfico de crescimento lento. É a etapa em que,
alcançada uma taxa de mortalidade mínima, começa a cair a fecundidade conforme vai sendo
implementado o controle de natalidade, mediante estratégias relacionadas com o acesso à
contracepção, a incorporação da mulher na educação e no mercado de trabalho, o acesso ao
estado do bem-estar ou o processo de urbanização, entre outras mudanças sociais. O
crescimento demográfico, embora se mantenha relativamente elevado, está desacelerando a
partir de um momento máximo - ao iniciar a redução da natalidade - para outro mínimo quando se aproxima aos baixos níveis da mortalidade. – A base da pirâmide vai se estreitando
progressivamente em relação aos grupos infantis superiores, tanto que o reduzido risco de
morte provoca um alargamento nas classes de meia idade, iniciando-se a forma em urna da
pirâmide (Figura 2c).

4ª Fase: modelo demográfico moderno. É a situação alcançada pelas populações
pós-industriais nos países desenvolvidos quando a transição está concluída. Ao contrário das
sociedades não modernas, as taxas de natalidade têm caído até se igualar aos mínimos de
mortalidade, fazendo com que o crescimento natural da população volte a ser praticamente
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nulo. A estrutura demográfica mostra agora uma pirâmide definida pela forma completa de
urna (Figura 2d).

5ª Fase: modelo demográfico de crescimento 0. Ainda que o padrão clássico de
transição demográfica seja composto de quatro fases, algumas populações tecnologicamente
mais desenvolvidas, como a Alemanha ou a Itália na Europa Ocidental, têm mostrado
recentemente uma quinta fase, muitas vezes caracterizada por um crescimento negativo. Esse
estágio surge quando a taxa de natalidade continua caindo abaixo dos níveis da quarta fase e a
mortalidade aumenta pelo envelhecimento demográfico alcançado. A eficácia reprodutiva
pode cair muito abaixo do limite de substituição de geração, como ocorreu na Espanha no final
do século XX, cujo índice de fertilidade (F = 1,2 filhos por mulher) caiu ao mínimo mundial.
Atualmente, o crescimento negativo tem sido compensado pela chegada de imigrantes que
trazem uma elevada fecundidade de seus países de origem, fazendo com que o ritmo de
crescimento se estagne numa nova situação demográfica conhecida como crescimento zero.
A população atual da humanidade é tão diversa social, cultural e tecnologicamente que
poderiamos encontrar sociedades representativas para as quatro (ou cinco) fases da transição
demográfica. Em nível de país, hoje em dia não existem populações com o modelo
demográfico antigo (1ª fase), embora seja muito provável que certas comunidades nos países
em desenvolvimento, como populações da África subsaariana e indígenas na América Latina,
ainda poderiam ser encontrados nesta fase. Em seu conjunto, a humanidade, após uma longa
viagem na primeira fase, durante quase toda nossa história evolutiva, iniciou a segunda com o
crescimento exponencial no século XVI, que levou a uma explosão demográfica no século XX
que, na atualidade, estaria transitando à terceira (Box1).
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Figura 3. Crescimento demográfico da população mundial desde 500 AP até a atualidade (Box 1).

BOX 1. A transição Demográfica na Humanidade. Em seu conjunto, o crescimento
demográfico da humanidade pode ser estimado desde a antiguidade mediante a
Paleodemografia, ciência que avalia o tamanho e estrutura demográfica de grupos humanos
do passado a partir do número de depósitos e da composição, por idade e sexo, dos restos
ósseos ou fósseis descobertos com eles. Assim, estima-se que há um milhão de anos, no
Paleolítico Inferior, antes do aparecimento da nossa própria espécie (Homo sapiens) e quando
nossos ancestrais Homo erectus povoavam vastas regiões da África, Ásia e, em menor medida,
da Europa, a humanidade estaria composta por cerca de 125.000 indivíduos (Tabela I). Desde
então, a população tem crescido num ritmo muito lento, de acordo com o regime demográfico
antigo da primeira fase da transição, até que no século XVI, com as mudanças socioeconômicas
do Descobrimento da América, iniciou-se a transição para a segunda fase. Durante essa
primeira fase, que abrange quase toda a história da humanidade, cabe somente mencionar a
singular revolução cultural do Neolítico, há cerca de 10.000 anos, em que a população se
aproximou dos 100 milhões (m.) de habitantes. Após um crescimento inferior a 50% num
período de 275.000 anos, a partir do Paleolítico Superior ao Mesolítico, a população
experimentou no Neolítico uma explosão demográfica, com uma taxa de crescimento superior
a 1.600% em apenas 2.000 anos. Em seguida, o ritmo desacelerou novamente até a época do
Descobrimento (Figura 3).
A partir dessa nova situação social, se inicia um estado de transição até a 2ª fase,
alcançando-se os primeiros mil milhões de habitantes em princípios do século XIX. Desde então,
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a humanidade cresce nessa fase com ritmos progressivamente maiores durante todo o século
XX. Assim, os primeiros 1.000 m. de habitantes foram alcançados em quase toda nossa história
evolutiva, os 2.000 m. foram alcançados em pouco mais de 100 anos, os 3.000 m. em apenas
35 e os 4.000 m. em somente 20 anos. O crescimento máximo ocorreu em 1987, quando em 7
anos foram alcançados os 5.000 m. Desde então, o ritmo de crescimento, embora ainda sendo
elevado, está se desacelerando, com a previsão de que a humanidade estaria ascendendo a 3ª
fase da transição.

Tabela 1. Crescimento demográfico da humanidade (Box 1).
6

Habitantes (x10 )
1 milhão de anos (Paleolítico inferior)................................................0,125
300.000 anos (Paleolítico Médio)....................................................1
25.000 anos (Paleolítico Superior)...................................................3,34
12.000 anos (Mesolítico)................................................................5
8-10.000 anos (Neolítico)...............................................................86,5
2.000 anos (Império Romano)........................................................133
Século XVI (Descobrimento da América)..........................................500
Século XIX (1810)...........................................................................1.000
Século XX (1925)............................................................................2.000
Século XX (1960)............................................................................3.000
Século XX (1980)............................................................................4.000
Século XX (1987)............................................................................5.000
Século XX (1999)............................................................................6.000
Século XXI (2012)...........................................................................7.000

Embora a transição demográfica seja um processo universal que, na ausência dessa
quinta fase, opera - ou está operando - na maioria das populações humanas, é possível
distinguir dois modelos, em função do período, mais ou menos longo, durante o qual a
comunidade transita da primeira para a quarta fase, e do ritmo diferencial de redução das
taxas de natalidade e mortalidade.

a. Modelo de países desenvolvidos (Figura 4). Este protótipo de transição está bem
documentado por tratar-se do processo que as populações industrializadas experimentaram
no passado. Caracteriza-se por ser uma transformação lenta e duradoura, de dois a três
séculos, em que as taxas demográficas declinam pausadas e parelhas, com pouquíssima
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diferença entre elas, determinando um ritmo de crescimento suave e prolongado no tempo.
Seu estudo destina-se a descrever a estreita relação existente entre as mudanças sociais
produzidas a partir do século XVIII e a evolução demográfica ocasionada. Essa relação de
causa-efeito é explicada através da repercussão que as mudanças econômicas derivadas da
revolução industrial dos séculos XVIII e XIX – iniciada na Inglaterra e continuada em outros
países da Europa Ocidental, Nova Zelândia e Austrália - tiveram sobre os modelos de
natalidade dessas populações.

Figura 4. Modelo de transição demográfica em países desenvolvidos.

b. Modelo de países em desenvolvimento (Figura 5). Nas populações de países em
desenvolvimento, a transição demográfica está acontecendo mediante um processo muito
menor e abrupto. A mortalidade cai muito rapidamente e em muito pouco tempo – devido à
melhoria sanitária “importada” dos países desenvolvidos e ao abastecimento de alimentos por
organizações internacionais – tanto que a natalidade cai muito mais lentamente, diante da
persistência das condutas reprodutivas ancestrais dos casais. Em consequência, ocorre uma
grande entrada de indivíduos por nascimento, mas uma redução na saída por morte,
determinando um ritmo de crescimento muito acelerado com um forte aumento da população
em pouquíssimo tempo (explosão demográfica).
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Figura 5. Modelo de transição demográfica nos países em desenvolvimento.

3. EFICÁCIA BIOLÓGICA E TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA: EXEMPLOS DE
POPULAÇÕES INDÍGENAS, RURAIS E DESENVOLVIDAS DA AMÉRICA
LATINA.
A eficácia biológica (ou adaptabilidade biológica), alcançada por uma população através
da seleção natural, se expressa pelo nível de transmissão genética dos indivíduos (genótipos)
de uma geração para a seguinte. Em populações humanas esta medida pode ser obtida através
da demografia mediante a análise dos modelos de natalidade e mortalidade, a partir de suas
respectivas taxas.
Mudanças nos modelos de natalidade e mortalidade não somente explicam o processo
de transição demográfica, mas também constituem o mecanismo diferencial de ação da
seleção natural, sendo ambos os conceitos intimamente relacionados. Esse mecanismo de
microevolução determina que, ao longo das gerações, uma população irá alterando a sua
estrutura genética, aumentando a frequência dos organismos mais aptos, devido à maior
adaptabilidade de seus fenótipos, genótipos e genes no ambiente em que se desenvolvem, em
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detrimento dos menos adaptados. O mecanismo é o seguinte: os indivíduos mais aptos são
aqueles que, pela sua idoneidade biológica no nicho ecológico em que se desenvolvem, se
reproduzem mais, morrem menos, alcançam com maior probabilidade a idade fértil e
transmitem mais seus genes. Uma vez que esse processo de transmissão genética também
esteja sujeito ao desenvolvimento social (progresso da medicina, controle de natalidade, etc.),
a cultura representa um importante fator regulador da seleção natural em populações de
nossa espécie e, portanto, da adaptabilidade biológica conquistada (fitness).
Em uma situação hipotética de uma comunidade caracterizada por baixas taxas de
natalidade, mas mortalidade infantil e juvenil elevadas, sua eficácia biológica seria muito
pequena porque, ao nascerem poucos indivíduos e morrerem muitos antes de alcançarem a
idade reprodutiva, a transmissão genética estaria muito limitada. Nas sociedades não
modernas, com o modelo primitivo da 1ª fase de transição e, em populações desenvolvidas,
com o modelo moderno da 4º, a eficácia biológica seria claramente superior. No primeiro caso,
porque facilitaria a transmissão genética através da elevada natalidade e, no segundo, devido
à forte redução da mortalidade pre-reprodutiva. Finalmente, nos grupos rurais de países
desenvolvidos que se encontram na 2ª fase ou iniciando a 3ª, a adaptabilidade biológica será
ainda mais elevada, já que mantém a alta natalidade ancestral e, ao mesmo tempo, tem
conseguido reduzir amplamente a mortalidade infantil e juvenil com a melhora sanitária do
país a que pertencem.
Quando se estuda a oportunidade da seleção natural em populações com padrões
distintos de natalidade e mortalidade de acordo com a metodologia proposta por Crow (Box
2), a análise comparativa dos resultados permite inferir três modelos de evolução (Luna &
Moral, 1990) intimamente relacionados com a transição demográfica e a fase em que se
encontram (Figura 6).
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Figura 6. Modelos populacionais de atuação da seleção natural de acordo com a metodologia de Crow.

BOX 2. O Índice de Oportunidade da Seleção Natural de Crow. Baseando-se no mecanismo de
atuação da seleção natural através da reprodução e sobrevivência até a idade fértil, Crow
(Crow, 1958) desenvolveu um método que permite avaliar a opção da seleção em populações
humanas, a partir de parâmetros demográficos de natalidade e mortalidade: O índice de
oportunidade da seleção natural.
Dado que à medida que aumenta a adaptabilidade biológica diminui a possibilidade de
ação da seleção, o índice também informa a eficácia biológica alcançada, de acordo com a
expressão:
S+W=1
onde S é o coeficiente de seleção e W, a adaptabilidade biológica. A opção da seleção será
máxima quando a adaptabilidade dos indivíduos for nula, porque eles não atingem a idade
reprodutiva e/ou porque, se o fazem, não têm descendentes. Analogamente, a eficácia
biológica será máxima quando a seleção não tiver oportunidade de atuar porque a eficácia
reprodutiva é máxima e a mortalidade pré-reprodutiva é mínima.
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O índice de oportunidade de seleção natural (I) é obtido a partir de dois parâmetros
parciais relativos à sobrevivência e à reprodução:
a. O índice de seleção potencial devido à mortalidade diferencial (lm) é calculado a partir
da probabilidade de morte (Pd) e de sobrevivência (Ps), dos nascidos até a idade reprodutiva,
pela expressão:
lm= Pd/Ps
b. O índice de seleção potencial devido à fertilidade diferencial (lf) é obtido a partir da
razão entre os valores médios de nascidos vivos (X) e a sua variância (FV):
If=Vf/X2
Finalmente, o Índice I de Crow avalia a oportunidade total da seleção natural a partir de
ambos os parâmetros, de acordo com a fórmula:
I = Im + (1 / Ps) If

1. Modelo evolutivo de sociedade “não moderna”. É típico de certos grupos
isolados de países em desenvolvimento, comunidades rurais e grupos indígenas da América
Latina ou grupos da África subsaariana, que ainda não começaram a transição demográfica e
estão na 1ª fase. Nessas populações, a transmissão genética é alcançada através da elevada
natalidade ancestral, tanto que a seleção natural atua através da alta mortalidade infantil e
juvenil. A Tabela 2 mostra o índice de Crow e seus dois componentes parciais obtidos em
diferentes grupos étnicos na América Latina, tais como, entre outros, os cashinahuas da
Amazônia peruana (também distribuídos no Brasil), que habitam as margens dos rios Curanja e
Alto Purus; a etinia ameríndia Xavante, na região brasileira de Mato Grosso; ou os habitantes
de San Pablo del Monte, um município do estado mexicano de Tlaxcala. Segundo revela o
índice lm, a oportunidade da seleção devida à mortalidade é muito elevada, em especial em
cashinahuas e nos grupos nômades do Chile, enquanto que a elevada natalidade ancestral se
manifesta nos baixos valores de if, sugerindo uma reduzida oportunidade da seleção através
da reprodução.

2. Modelo evolutivo de população desenvolvida. Corresponde às comunidades
que têm finalizado a transição demográfica e se encontram na 4ª fase. Apresentam uma
eficácia biológica ligeiramente inferior porque, embora a frequência de descendentes
sobreviventes até a idade fértil seja muito alta – após a redução significativa da mortalidade
infantil e juvenil com o desenvolvimento da medicina e a melhora sócio-sanitária - , a
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transmissão genética é seriamente limitada pela baixa eficácia reprodutiva, uma vez que os
casais abandonam sua conduta reprodutiva ancestral à medida em que implantam o controle
de natalidade. São exemplos desse modelo populações como a França, Inglaterra e País de
Gales, Austrália, bem como comunidades urbanas do Chile e Havana (Cuba). Nessas
populações, a oportunidade de atuação da seleção devido à mortalidade é muito reduzida,
como indicam os baixos valores lm, mas a eficácia biológica global decresce notavelmente com
os índices muito elevados de If, devido ao grande retrocesso que experimenta a natalidade. O
caso da população de Havana merece menção especial pois, embora a reduzida mortalidade
infantil e juvenil atual determine uma oportunidade de ação da seleção exígua – com o lm
menor de todas as populações comparadas -, If mostra um valor demasiadamente baixo para a
reduzida natalidade registrada. Essa circunstância se explica porque, com a implantação da
conduta reprodutiva do controle de natalidade, não somente diminui a eficácia reprodutiva,
mas também aumenta a variância do tamanho familiar.

Tabela 2. Índice de oportunidade da seleção natural de Crow em diferentes populações humanas.
POPULAÇÃO

Im

If

I

Referência

Cashinahua (Peru)

0,79

0,11

0,98

Johnston & Kensinger, 1971

Xavante (Brasil)

0,49

0,41

0,9

Neel & Chagnon, 1968

San Pablo (México)

1,63

0,31

2,46

Halbertein & Crawford, 1972

Nômades do Chile

1,38

0,17

1,78

Crow, 1966

Tlaxcala (México)

0,59

0,35

1,14

Halberstein & Crawford, 1972

França, 1900

0,26

0,84

1,32

Jacquard, 1974

Austrália, 1900

0,25

0,4

0,75

Cavalli-Sforza & Bodmer, 1981

Chile Urbano

0,15

0,45

0,67

Crow, 1966

Inglaterra e Gales

0,04

1,21

1,29

Sphuler, 1963

Havana

0,03

0,36

0,4

Vazquez et al., 2012

Maragatería (Espanha)

0,22

0,47

0,8

Bernis, 1974

Camprodón (Espanha)

0,04

0,28

0,33

Torrejon & Bertranpetit, 1987

Ute (USA)

0,07

0,47

0,57

Tyzzer, 1974

Chile Rural

0,33

0,22

0,62

Crow, 1966

Alpujarra (Espanha)

0,13

0,3

0,47

Luna & Moral, 1990

Bayárcal (Alpujarra, Espanha)

0,24

0,28

0,58

Luna et al., 2011

a) Populações em desenvolvimento

b) Populações tecnologicamente desenvolvidas

c) Populações Rurais
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3. Modelo evolutivo de populações rurais de países desenvolvidos. Esses
grupos mostram uma eficácia biológica superior em relação aos outros dois modelos
anteriores, tanto das sociedades não modernas como das populações desenvolvidas. Ao
encontrar-se em plena transição demográfica (2ª fase), suas taxas de mortalidade estão se
reduzindo significativamente devido à política sanitária do país, mas, ao mesmo tempo, seus
modelos ancestrais de elevada fecundidade persistem. O resultado final é que uma grande
proporção da já elevada descendência consegue superar a idade fértil, reproduzir-se e facilitar
a transmissão de seus genes às gerações seguintes. São bons exemplos desse modelo certas
comunidades rurais da Espanha, como La Maragatería (León), Camprodón (Catalunha) ou La
Alpujarra (Andaluzia), assim como Chile ou a tribo indígena Norte-Americana de Ute, entre o
Colorado ocidental e Utah oriental. Essas populações apresentam os típicos baixos valores de If
de populações em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, também baixos valores de lm,
próprios das comunidades desenvolvidas. Consequentemente, esse modelo de evolução é
característico de populações com máxima eficácia biológica e mínima chance de ação da
seleção natural, seja através da mortalidade infantil e juvenil como da eficácia reprodutiva.

4. A EPIDEMIOLOGIA E A TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
A Epidemiologia é uma disciplina multidisciplinar que se nutre de fontes demográficas,
sociológicas, sanitárias, biológicas, etc., que tem como objeto o estudo dos fatores que
influenciam a saúde das populações da nossa espécie. Nas comunidades desenvolvidas, as
doenças que causam a morte têm experimentado uma mudança a longo prazo que afeta a
frequência, magnitude e distribuição da mortalidade e morbidade, definida como a incidência
de uma determinada doença sobre os indivíduos de uma população. Esse processo,
denominado de transição epidemiológica, ocorre quando, entre as causas de morte, algumas
doenças são substituídas por outras. Essas doenças podem ser classificadas (Murra & Lopez,
1996; Salomon & Murray, 2002) nos seguintes grupos:

a. Doenças transmissíveis. Contêm as afecções maternas, perinatais e nutricionais, as
doenças infecciosas, parasitárias (diarréia, malária, tuberculose, doenças de helmintos), e
as doenças respiratórias agudas.
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b. Doenças não transmissíveis, crônico degenerativas. Fazem referência às neoplasias,
distúrbios endócrinos, doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, músculoesqueléticas, genital-urinário, da pele e subcutâneas, distúrbios do sistema nervoso,
anomalias congênitas e doenças e sintomas de senilidade.

c. Causas externas acidentais e violentas. Correspondem aos acidentes intencionais
(suicídios e homicídios) e não intencionais.
A incidência diferencial desses três grupos ao longo da transição epidemiológica permite
distinguir etapas que são conhecidas como Fases da Transição Epidemiológica:

1ª Fase; idade da peste e fome. É caracterizada por níveis muito elevados de
mortalidade, crescimento populacional nulo e uma expectativa de vida entre 20 e 40 anos.

2ª Fase; idade da pandemia. Destaca-se por uma diminuição significativa da
mortalidade que envolve um crescimento demográfico exponencial e uma expectativa de vida
entre 30 e 50 anos.

3ª Fase; idade das doenças degenerativas. Nesse período ocorre uma queda dos
níveis de mortalidade e um aumento da expectativa de vida que poderia exceder os 75 anos,
apesar do aparecimento de doenças degenerativas.

4ª Fase; idade das doenças degenerativas atrasadas. Embora esse período não
esteja amplamente reconhecido, em geral é aceito como uma etapa dos anos 70 em que, com
o desenvolvimento da medicina no tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, a
expectativa de vida aumentaria até alcançar os 85 anos.

5ª Fase; novas doenças e mudanças de morbidade. Na atualidade, existe uma
tendência para definir uma quinta fase relacionada com doenças infecciosas como a Aids, o
surto de tuberculose, a malária e a queda da mortalidade por algumas doenças degenerativas.

5. TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA: EXEMPLOS EM
POPULAÇÕES DA AMÉRICA LATINA.
Existe uma estreita relação entre demografia e epidemiologia, uma vez que certas
doenças têm efeitos diferenciais dependendo da idade e do sexo dos indivíduos. Se essas
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doenças representam causas de morte, poderão afetar a estrutura demográfica da população
e, por sua vez, a distribuição dos indivíduos por idade e sexo também constituirá um
importante fator epidemiológico da população. Por outro lado, na medida em que as doenças
infecciosas são reduzidas com o desenvolvimento sócio-sanitário, a população se envelhece,
promovendo o surgimento de doenças degenerativas de incidência mais tardia. Essa estreita
relação pode também alcançar à transição demográfica, uma vez que algumas de suas fases
estão caracterizadas por comportamentos concretos de mortalidade, que dependem da
incidência diferencial dos grupos de doenças anteriormente descritos. Isso se traduz, em geral,
em uma correlação entre a transição demográfica e epidemiológica que, embora complexa,
alcança as fases de um e de outro processo. Independentemente de certas incoerências, como
a dificuldade de precisão da fase em que uma população se encontra, a extrapolação das fases
entre uma população e outra, e o efeito da polarização epidemiológica - coexistência numa
mesma população de diferentes fases -, em muitas outras ocasiões as fases de transição
epidemiológica podem ser definidas pelo grupo prioritário da causa de morte e sua relação
com a fase de transição demográfica em que a população se encontra.
Assim, a 1ª fase (peste e fome) caracterizada por uma elevada taxa de mortalidade,
corresponde com a 1ª fase da transição demográfica; a 2ª fase (pandemia), definida por um
crescimento exponencial do tamanho demográfico, tem lugar durante a 2ª fase da transição
demográfica. A queda da mortalidade na 3ª fase epidemiológica, em que começam a aparecer
as doenças degenerativas, corresponderia à 3ª fase da transição demográfica. A 4ª fase,
surgida nos anos 70 com o desenvolvimento sócio-sanitário na luta contra as doenças
cardiovasculares, teria lugar durante a transição da 3ª para a 4ª fase. Finalmente, a 5ª fase
epidemiológica, que surge com o aparecimento de novas doenças, ocorre em qualquer tipo de
população e, portanto, em qualquer fase da transição demográfica. Contudo, o aparecimento
dessas novas doenças em populações desenvolvidas adicionaria o aumento da mortalidade
senil que ocasiona o envelhecimento demográfico alcançado. O resultado final é um aumento
da mortalidade que, juntamente com a queda da natalidade, explicaria o declínio demográfico
das populações desenvolvidas, caracterizadas pela 5ª fase da transição demográfica.
Segundo dados epidemiológicos recentes (Fundación de Educación para la Salud, 2015),
30% das mortes em escala mundial estão relacionadas com doenças transmissíveis; 60%, com
o grupo de doenças crônico-degenerativas; e somente 10%, acidentais e/ou violência.
Contudo, esses dados flutuam consideravelmente em escala continental apresentando uma
clara conexão com o nível de desenvolvimento das diferentes populações. Em relação com a
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comunidade da América Latina, as principais causas de morte são as doenças isquêmicas do
coração (10,9%), doenças vasculares cerebrais (8,2%), distúrbios decorrentes do parto (5,0%),
diabetes mellitus (5,0%) e doenças respiratórias (4,8%).
A singularidade cultural do continente americano determina um perfil epidemiológico
específico conhecido como modelo polarizado prolongado (Frenk et al., 1991), que se
caracteriza, em primeiro lugar, pela sobreposição de fases epidemiológicas, em que a alta
incidência de doenças não transmissíveis e transmissíveis se sobrepõem; pela contra-transição
ou ruptura do princípio unidirecional transicional; pela transição prolongada de uma fase, ou
estagnação epidemiológica; e pela polarização epidemiológica, consistindo numa elevada
heterogeneidade dos grupos sociais e áreas geográficas dentro do mesmo país. Mas a
singularidade cultural é diversa entre os países que integram a comunidade latino-americana,
e sua idiossincrasia particular, às vezes, permite descrever sua peculiaridade epidemiológica.
Uma análise recente em 20 países da América Latina mostra uma incidência diferencial dos
três grupos de doenças, permitindo precisar a fase epidemiológica em que cada país se
encontra (Figura 7). Essa figura mostra uma aproximação do perfil epidemiológico em que se
encontram essas populações. Destaca-se o Haiti num extremo, por ser o único país onde as
doenças infecciosas têm ainda maior incidência que as crônico-degenerativas, repercurtindo
numa menor espectativa de vida; e, em outro extremo, Uruguai, Costa Rica, Chile ou Cuba,
onde a frequência de doenças degenerativas e infecciosas, não somente se inverteu, mas
também a diferença entre ambas é máxima.
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Figura 7. Perfil epidemiológico atual em países da América Latina.

Em resumo, pode-se destacar a estreita relação do perfil epidemiológico de uma
população com a sua estrutura demográfica e, em última instância, com a sua eficácia
biológica, segundo as características da mortalidade. A inter-relação entre as mudanças
demográficas e o estado de saúde representa um ponto básico da confluência de ambas as
disciplinas, com repercussão sobre a biodinâmica das populações humanas. Essa relação
também é recíproca, uma vez que a diminuição da mortalidade por doenças infecciosas
beneficia principalmente as crianças, determinando que a população se rejuvenesça. Mas, na
medida que o setor infantil e juvenil sobrevive a estas doenças se propicia, por um lado, que
uma maior frequência de indivíduos atinja a idade reprodutiva e transmitam mais seus genes.
Por outro lado, determina o surgimento e o aumento da incidência de doenças crónicodegenerativas que, por sua manifestação tardia, permaneciam ocultas no passado.
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1. INTRODUÇÃO
O objetivo do presente capítulo é analisar a variabilidade biológica humana do ponto de
vista ecológico para compreender como o ambiente interage com o crescimento e
desenvolvimento do corpo humano e seu estado nutricional. Os estudos sobre o
desenvolvimento ontogenético, desde a concepção até o seu envelhecimento, buscam
conhecer a mudança de variáveis, como a forma e tamanho do corpo ou sua função, em
função da idade, para definir tanto a origem da variabilidade entre indivíduos adultos como os
limites do desenvolvimento normal. A genética e o ambiente influenciam na variação no
tamanho corporal e no ritmo de crescimento do corpo humano de forma independente e pela
interação gene-ambiente. O ambiente em que vivem os seres humanos é complexo, visto que
compreende, além dos fatores físicos (ar, solos e rochas, luminosidade, altitude, temperatura,
umidade, etc.) e bióticos (animais, plantas e patógenos), outros fatores próprios do meio
humano, como as condições socioeconômicas, o habitat (rural/urbano), os sistemas de
obtenção e aproveitamento de alimentos e outros sistemas de adaptação funcional (como o
sistema de saúde e a educação) desenvolvidos em cada cultura. As relações com o meio
podem conduzir à enfermidade (infecções e zoonoses), a grandes desafios para a
sobrevivência (insegurança alimentar) e a interações biologia-cultura como o aumento de
estatura nas novas gerações e o aumento de casos de obesidade e sobrepeso em todos os
países.
Algumas características do meio agem como fatores limitantes já que, ainda que
possibilitem a vida dentro de um espectro de valores (mínimo-máximo), desafiam também
uma vida saudável quando se afastam de tal espectro ou impossibilitam um envelhecimento
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satisfatório. Consideram-se fatores limitantes: a gravidade, a altitude, a radiação ultravioleta, a
temperatura, a pressão parcial de oxigênio, a água, os nutrientes, os contaminantes e a
produção vegetal e animal. Mas também o são, o nível de educação, o econômico e a atividade
física, já que podem limitar os valores ótimos para a biologia humana. Reconhece-se que tais
fatores atuam especialmente durante certos períodos críticos (BOX 1) ou sensíveis do
desenvolvimento ontogenético.

Box 1. Períodos críticos. Determinados períodos do desenvolvimento funcionam como as
janelas temporais (período pré-natal, lactação, infância e adolescência) nas quais ocorrem
mudanças biológicas chave do indivíduo imaturo para adquirir a funcionalidade de órgãos e
tecidos. Durante as etapas de maturação são observadas mudanças nos tecidos que se
manifestam

de

forma

variável

em

função

de

estímulos

externos

(hormônios,

neurotransmissores e nutrientes), e é por este motivo que os períodos críticos são mais
suscetíveis à interação biologia-ambiente e à presença de fatores externos perturbadores
como a restrição calórica ou o estresse materno.
O estudo do período pré-natal como período sensível tem conduzido à teoria sobre as
origens fetais da enfermidade (em inglês - Developmental Origins of Health and Disease
DOHaD). Esta teoria se apoia na comprovação de que a exposição a um estímulo externo, como
a restrição de alimentos no período fetal, pode iniciar efeitos a médio ou longo prazo que
desencadearão as doenças crônicas do adulto (como as cardiovasculares, hipertensão,
obesidade e diabetes). Apesar disto, a restrição de calorias longe do período crítico ou sensível,
tem se relacionado com certo atraso no envelhecimento e aumento da longevidade.

Compreender melhor a relação entre biologia humana, ambiente e cultura, interessa
aos bioantropólogos como profissionais que podem contribuir com o desenvolvimento do
ponto de vista ecológico no planejamento da saúde pública e bem estar. Os modelos
ecológicos têm tido muita influência desde a década de 1980 na promoção da saúde e
prevenção da doença (Richard et al., 2011). Nestes modelos, os comportamentos (hábitos de
vida saudáveis) se mostram como determinantes do estado de saúde/doença (BOX 2) e
podem ser estudados em relação aos níveis de complexidade que integram o ecossistema
humano.
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Box 2. Determinantes do estado de saúde/doença. Os determinantes podem ser estabelecidos
ou potencialmente estabelecidos e são entendidos como fatores causais únicos (por exemplo: o
consumo de frutas ou de água, nutrição: a relação sódio/potássio no organismo, o baixo peso
ao nascer, a atividade física diária > 35 min, etc.) ou que atuam interagindo uns com outros em
vários níveis de complexidade: o nível indivídual, o nível interindividual, o nível comunitário, o
nível institucional e político e o nível superior ou ecossistema humano. Estes cinco níveis podem
ser imaginados como círculos concêntricos a partir do círculo individual no centro (como
mostra o gráfico). A busca dos determinantes da saúde/doença através dos níveis de
complexidade foi denominada recentemente de análise multi-nível, ainda que alguns
determinantes possam ser rastreados mais facilmente somente em 1, 2 ou 3 níveis. O Institute
of Medicine dos Estados Unidos adotou o modelo ecológico, também conhecido no mundo
biomédico como perspectiva ecológica, ou modelo multi-nível, como um marco conceitual para
propor recomendações em saúde pública.

Fonte: elaboração própria.

A perspectiva da antropologia biológica, situada entre a biologia e a cultura, vê a
ecologia humana como a relação dos humanos com o ambiente onde vivem e se propõe
conhecer as respostas humanas aos fatores limitantes do meio (Campbell, 1985). Em sua
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relação com o ambiente o ser humano se esforça na obtenção de alimentos e de matériasprimas para a vida diária (relações de transformação). Estas duas atividades requerem a
construção de um sistema socioeconômico complexo que é intermediário entre o ambiente e
os seres humanos, mas que incide na biologia humana através da nutrição e da maneira para
compreender a saúde, a doença e o bem-estar.
As adaptações biológicas possibilitam a sobrevivência no meio, transformando, em
longo prazo (tempo evolutivo), estruturas (órgãos), processos fisiológicos e comportamentos
que permitem a sobrevivência e reprodução da espécie. Mas alguns autores tem também
estudado as adaptações a curto e médio prazo, as quais podem também serem denominadas
com ajustes biológicos ou padrões de variabilidade. Estas são produzidas graças às respostas
hormonais e do sistema nervoso, originadas em mudanças reguladoras na expressão dos genes
(mudanças epigenéticas), sem modificações na sequência de nucleotídeos. As respostas
epigenéticas permitem dois tipos de ajustes: a aclimatação (respostas à mudança de
temperatura, umidade, luminosidade ou altitude) e os ajustes no desenvolvimento
ontogenético devido à interação gene-ambiente. Quando o ajuste biológico responde a um
fator limitante negativo ou a um desafio para a sobrevivência, alguns autores preferem
denominá-lo de acomodação biológica.
A interação gene-ambiente não é o último nível de interação, pois o ser humano
também responde às modificações do meio com ajustes culturais e sociais (extrassomáticos).
Estas são mudanças baseadas em comportamentos, presentes também em outras espécies,
como o uso de ferramentas em chimpanzés (Boesch & Boesch-Ackerman, 2000). Ainda que as
adaptações comportamentais tenham sua origem remota em tempos evolutivos, devido à sua
base neurobiológica e sensorial, de fato funcionam como adaptações a curto ou médio prazo,
pois requerem o manejo de decisões e elementos não permanentes do meio. As adaptações
humanas extrassomáticas do tipo cultural e social, como a fabricação de habitações e
vestimentas, a distribuição dos indivíduos por funções sociais, ou os conhecimentos
alimentares e médicos, podem ser considerados também instrumentos para a adaptação a
longo prazo (sobrevivência e reprodução) da espécie humana. Em contrapartida, as normas
religiosas, sociais, econômicas e comerciais podem ser vistas como ajustes reguladores que
podem ser tanto benéficas como desafiantes para a vida dos indivíduos (Bennett & McGinnis,
2008).
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a. A INTERAÇÃO BIOLOGIA-AMBIENTE: A MUDANÇA SECULAR DA ESTATURA
As melhorias nas condições de vida e atenção nos cuidados de saúde e nutrição na
infância resultam que a estatura final dos jovens seja incrementada intergeneracionalmente.
Este processo a longo prazo tem sido chamado de “tendência secular” ou “mudança secular”,
em geral, pois pode ser tanto um acréscimo como um decréscimo para algumas medidas
corporais entre indivíduos nascidos em distintas décadas. Ainda que seja possível detectar esta
tendência quando se compara a estatura durante longos períodos de tempo, esta aparece
claramente entre coortes decenais de indivíduos da mesma idade.

Já as modificações

seculares dizem respeito ao tamanho e à forma corporal. Godina (2013) mostra que entre os
anos 70 a 90 do século XX, a circunferência torácica das meninas de Moscou foi reduzida
progressivamente ao mesmo tempo em que suas estaturas foram aumentando. O aumento de
estatura e pesos médios desde o nascimento até a idade adulta das novas gerações tem
ocorrido ao longo de todo o século XIX e XX de forma paralela às melhorias nas condições
socioeconômicas (Weaver, 2011) em um grande número de populações. Este aumento é mais
pronunciado na adolescência do que na infância e, no meio urbano do que na zona rural, e se
encontra associado ao nível de vida e aos serviços de atenção à saúde.
Existem estudos disponíveis sobre a mudança secular da estatura em muitos países.
Alguns destes analisam a informação das estaturas dos recrutas, outros têm utilizado dados de
registros de passaportes ou documentos de identidade com informação biométrica e há
aqueles que têm recompilado estudos realizados em escolas. Na Figura 1, são mostrados dois
estudos da modificação secular da estatura a partir de dados distintos. Na Colômbia há
disponibilidade de registros do documento de identidade ou cédula colombiana que contém
informação sobre a estatura dos jovens (Figura 1A), enquanto que em Madrid (Espanha) se
dispõe de estudos da estatura de escolares há décadas (Figura 1B).
O estudo dos registros de mais de 8.400.000 jovens colombianos nascidos entre 1910 e
1984 (Meisel & Vega, 2004) mostrou que durante tal período houve um aumento médio na
estatura adulta de 7,2 cm em homens e 7,9 cm em mulheres (Figura 1A), o aumento a cada
dez anos foi de 1,02 e 1,12 cm em homens e mulheres, respectivamente. A Figura 1A mostra
que as curvas de aumentos de estatura em homens e mulheres possuem inclinações
crescentes com ascensão leve entre 1940 e 45 e um decréscimo entre 1970 e 74. Estas
tendências biológicas podem ser explicadas de modo retrospectivo revisando a informação
histórica disponível sobre as modificações socioeconômicas. A Figura 1A mostra graficamente
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as mudanças sociais que provavelmente tiveram maior importância no bem estar por
expansão do mercado de café e mudanças nos preços dos alimentos (Hallam, 2004). Por outro
lado, as estaturas dos jovens de Madrid de 18 anos (Figura 1B) no período entre 1983 e 1986,
obtidas pela recompilação de vários estudos de crescimento de escolares (Rosique et al., 2000)
foi incrementada de 9,6 cm em homens e 8,2 cm em mulheres, o que supõe um aumento por
década de 1,1 e 0,9 cm em homens e mulheres, respectivamente. O valor do aumento por
década para a estatura encontrado por Meisel & Vega (2004) na Colômbia se aproxima do
valor de 1 cm por década para homens e mulheres, o qual foi encontrado em um estudo
recente (Ruiz-Linares et al., 2014) no México, Chile, Peru e Colombia. Em tal estudo, o
aumento da estatura na América Latina também parece potencializado pela mistura genética
quando existem ancestrais africanos e europeus e, em menor medida, pelas melhoras do nível
educacional e socioeconômico. A Figura 1B mostra um decréscimo das estaturas dos jovens
espanhóis até finais do século XIX e princípios do XX até 1914, paralelo à crise histórica do
modelo econômico espanhol de abandonar o sistema colonial e iniciar a industrialização
depois do conflito bélico entre Espanha e Estados Unidos em 1898, conhecido como Guerra de
Cuba. O ganho de estatura em cm/década das mulheres colombianas foi maior que o das
espanholas, considerando um período similar. Isto pode ser devido ao fato de que as estaturas
daquelas populações que experimentam a eliminação de fatores negativos para o crescimento
apresentam mudanças seculares mais notáveis. Não obstante, a estatura final em ambos os
países depois de algumas décadas se tornou similar à das populações de sua região
sociogeográfica. Este resultado é conhecido como o efeito da comunidade em crescimento
(Almann & Hermanussen, 2013), um efeito que não é explicado totalmente pelas diferenças
em composição genética, senão pelos efeitos do ambiente e da cultura.
As manifestações das mudanças seculares positivas incluem também variações nas
proporções corporais associadas a um aumento no comprimento da perna, uma tendência no
aparecimento mais precoce da maturação sexual, e algumas modificações nas proporções da
face e cabeça (Godina, 2013). Ainda que alguns países europeus aparentemente finalizaram o
crescimento secular em estatura, muitos continuam aumentando os pesos e índice de massa
corporal (IMC) médio entre gerações (obesidade secular), mostrando que ainda não atingiu o
limite da expressão gênica da obesidade e que os ambientes de alguns países continuam sendo
obesogênicos, em parte porque se têm modificado os padrões da atividade física das crianças
e jovens modernos por atividade baixa na vida diária (hipocinesia).
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Figura 1. Mudança secular na estatura: A) adultos colombianos nascidos entre 1910 e 1982; a tendência crescente
de 1940-45 (flecha branca) mostra um aumento maior e paralelo à bonança econômica pela expansão constante do
mercado de café e a urbanização, mas de 1970-74 (flecha cinza) há uma tendência decrescente pela crise do
petróleo e o aumento do preço dos alimentos (Fonte: reelaborado a partir de Meisel & Vega, 2004). B) adultos de
Madrid (18 anos) entre 1896 e 1983; a diminuição da estatura até 1914 (flecha cinza) foi paralela à profunda crise
no final do século XIX e princípios do XX no sistema econômico ao abandonar o modelo colonial, depois da guerra
de Cuba de 1898, e o início da nova industrialização (Fonte: reelaborado a partir de Rosique et al., 2000).

b. RESPOSTAS BIOLÓGICAS AOS FATORES LIMITANTES: ADAPTAÇÃO ÀS ALTITUDES
ELEVADAS

As populações humanas possuem fatores limitantes específicos em seu ambiente. A
baixa produtividade vegetal do inverno ártico e a escassez de herbívoros e outros animais são
fatores limitantes para os esquimós. Da mesma maneira, as altitudes elevadas são fatores
limitantes para as populações tibetanas, andinas e etíopes devido à baixa disponibilidade de
oxigênio. Enquanto que as elevadas altitudes possibilitam respostas biológicas genéticas e
epigenéticas (Dittmar, 2014), o ártico tem estimulado adaptações alimentares e culturais. A
possível carência de vitamina C pela escassez de frutas e verduras não se apresenta na
população tradicional de esquimós pelo consumo de cérebro fresco de foca, e fígado de caribú
e do conteúdo estomacal com material herbívoro parcialmente digerido (Johnson et al., 2009).
As respostas adaptativas (acomodação) às elevadas altitudes são encontradas em
populações que vivem acima dos 3500 m, devido à sua exposição a uma reduzida pressão
parcial de oxigênio, luminosidade e temperatura, associado a uma baixa produtividade animal
e vegetal. A baixa pressão parcial de oxigênio (hipóxia) no ar dos ambientes elevados dificulta
a difusão do oxigênio dos pulmões para os tecidos e as membranas biológicas e impede que a
hemoglobina dos glóbulos vermelhos fique saturada de oxigênio; como conseqüência, o
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crescimento e a reprodução são afetados. De fato, há maior probabilidade de abortos em
humanos e no gado. Em 5500 metros acima do nível do mar (altitude) a pressão parcial de
oxigênio é a metade que ao nível do mar e a 7500 de altitude há hipertensão pulmonar e risco
de edema cerebral em alpinistas; a vida humana é praticamente impossível em maiores
altitudes.
Em países com população tanto em regiões altas como ao nível do mar, as pessoas
subestimam o efeito da altitude. De fato, em algumas cidades colombianas de alturas
medianas como Bogotá (2600 de altitude), anualmente se registram alguns falecimentos, em
meninos que migraram com suas famílias a partir de regiões de baixa altitude, por hipertensão
pulmonar junto com casos leves de doença de altitude (Dias, 2012). As adaptações biológicas
das populações tradicionais acima dos 3500 m vão desde o aumento de peso das placentas, e
do número de glóbulos vermelhos em sangue por milímetro cúbico, até o aumento da
vascularização pulmonar e a capacidade torárica. O menor peso ao nascer em populações de
altitude elevada (Villamonte et al., 2011) é uma acomodação à hipóxia que possibilita um
nascimento saudável para muitas crianças. Por outro lado, os pesos ao nascimento no sul do
Peru é surpreendentemente mais alto que nos Andes Centrais, e similares aos da população ao
nível do mar (Gonzales, 2013), e inclusive superiores aos dos neonatos de mãe recém
emigradas para elevadas altitudes e isto se reflete na adaptação biológica ancestral da
população nativa peruana de elevadas altitudes.
Nas altitudes elevadas apresentam-se também as adaptações fisiológicas temporais
para os sujeitos que se deslocam para o alto da montanha, estes casos se denominam
aclimatações. A aclimatação é um ajuste biológico que ocorre quando o estímulo ambiental é
constante e está presente a tempo suficiente para desencadear uma resposta biológica. Este
ajuste leva certo tempo para surgir porque requer uma modificação na fisiologia do organismo
diante do fator limitante e é reversível quando a situação que produz a mudança se encerra.
Por exemplo, o aumento do número de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico, é uma
aclimatação à hipóxia quando nos deslocamos a altitudes elevadas e ocorre entre 4 a 7 dias
após a subida. Entretanto, determinadas pessoas sofrem um aumento da densidade de
glóbulos, reduzindo o volume plasmático. Quando a pessoa regressa ao nível do mar, o
número de glóbulos vermelhos volta a reduzir-se até os valores habituais (entre 4,7 e 6,1
milhões de glóbulos por mm cúbico em homens e entre 4,2 a 5,4 milhões de glóbulos por mm
cúbido em mulheres). O desenvolvimento de massa muscular como resultado de um exercício
540

físico ou desportivo freqüente e exigente é também um exemplo de aclimatação biológica à
atividade e é reversível se o indivíduo inicia uma vida sedentária.

2. O DESENVOLVIMENTO ONTOGENÉTICO
Para o ser o humano o desenvolvimento ontogenético ou ontogenia é o processo de
formação individual do ser humano adulto e engloba desde a concepção à vida adulta e seu
posterior envelhecimento. A antropologia biológica está interessada em estudar as diferenças
interindividuais e entre populações, o desenvolvimento tanto pré-natal quanto pós-natal
(Hauspie, 2005) e a variabilidade humana no envelhecimento (Bernis, 2005). O crescimento é
um dos processos mais notáveis do desenvolvimento, mas também o é o amadurecimento
(série de etapas que o organismo passa até adquirir a funcionalidade adulta de tecidos e
órgãos). O organismo tem certa plasticidade biológica para responder às condições ambientais
prevalentes graças à regulação da expressão dos genes e a interação gene-ambiente. As
respostas ontogenéticas são ajustes não reversíveis, devido ao fato de que o processo de
maturação faz com que não se possa retroceder no desenvolvimento. Entretanto, estes ajustes
do desenvolvimento possuem valor limitado por ser a curto ou médio prazo, por dependerem
de uma janela temporal (ou período crítico) para ativar-se e, no caso de não se produzir este
ajuste, este não ocorre depois.

a. A PLASTICIDADE INICIAL NO DESENVOLVIMENTO
A capacidade de modificar o desenvolvimento inicial (pré-natal e pós-natal próximo ao
nascimento) em resposta ao ambiente, ou a certos comportamentos (maternos), é conhecido
como plasticidade inicial no desenvolvimento ontogenético e reflete a capacidade de um só
genoma de gerar uma variedade de possíveis respostas biológicas ou comportamentais,
dependendo das características do ambiente. Sabe-se que a má nutrição durante a gestação, o
consumo de álcool e substâncias entorpecentes, a contaminação e alguns agentes infecciosos
reduzem o peso ao nascer. Também em nível populacional, há uma redução de peso fetal em
altitudes elevadas e em climas tropicais. Mas, o baixo peso ao nascer (BPN) é um parâmetro
individual, definido pela OMS como peso ao nascer inferior a 2.500 g. Nas zonas situadas acima
dos 3.000 metros de altitude do estado de Catamarca (Argentina), observa-se um BPN em
6,6% e 7,2% em meninos e meninas respectivamente, enquanto que chega somente a 2,9% em
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meninos e 3,3% em meninas nas zonas com altitude inferior a 1.000 metros de altitude
(Lomaglio et al., 2007).
O BPN tem relevância por ser um preditor do crescimento posterior e da sobrevivência,
pois os pesos muito baixos (<1.500 g) aumentam a mortalidade. O BPN é mais frequente nos
países asiáticos como efeito da maior proporção de mães mal nutridas que se encontra na Ásia
(Muthayya, 2009), mas também ocorre frequentemente (16% dos nascimentos) em todos os
países em desenvolvimento. Em Medellín, cidade andina da Colômbia de altitude mediana, o
BPN foi de 17% entre 2003 e 2006, de acordo com Vélez-Gómez et al. (2006), e ocorreu nos
casos de meninos nascidos a termo (não-prematuros) com atraso no crescimento intrauterino.
O papel da suplementação com micronutrientes, como a vitamina B12 e o ácido fólico, na
alimentação da mãe, tem suscitado interesse preventivo, por seu papel na redução dos casos
de BPN (Bjorke-Monsen et al., 2001).
No desenvolvimento pré-natal (in utero) ou durante a infância o ser humano está
exposto ao ambiente dos nutrientes e dos hormônios. É conhecida uma variedade de
influências precoces que afetam tanto o desenvolvimento como a vida adulta a nível biológico,
incluindo os padrões de crescimento, a fisiologia do estresse, a pressão sanguínea, o
metabolismo da glicose, o armazenamento de gordura e a biologia reprodutiva (Gluckman et
al., 2008).
A vida pré-natal é um dos períodos críticos (BOX 1) ou suscetíveis de maior importância
para compreender as respostas da biologia humana ao ambiente. Um exemplo muito
conhecido refere-se a baixa velocidade de crescimento in utero e após o nascimento, pois esta
condição prediz um conjunto de possíveis resultados tardios no adulto, como o aumento do
risco cardiovascular, diabetes do adulto e uma baixa produção de hormônios reprodutivos.
Isso tem apoiado o modelo conhecido como teoria da origem fetal das doenças. Também, a
captação por breves períodos, durante a vida pós-natal, do hormônio leptina do tecido
adiposo branco, pode modificar permanentemente o comportamento alimentar do sujeito,
incrementando seu ganho de peso e o risco de diabetes em etapas posteriores. A exposição
pré-natal aos hormônios do estresse (cortisol) que chegam ao feto burlando a barreira da
placenta pode influenciar em uma resposta pós-natal exagerada do sujeito a situações de
estresse.
Nas décadas de 1950 e 1960, foi utilizado o Di-Etil-Estilbestrol (DES - Diethylstilbestrol)
como um fármaco capaz de prevenir abortos espontâneos durante a gravidez. Esperava-se que
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esta substância preventiva pudesse modificar positivamente o ambiente químico celular in
utero. Mas foi surpreendente comprovar que a descendência das mães tratadas com DES
desenvolvia uma série de resultados adversos como, por exemplo, o risco aumentado de
desenvolver câncer vaginal, infertilidade, menopausa precoce e doenças imunológicas.
Surpreendentemente, apresentaram também problemas de irregularidade menstrual e
infertilidade dos netos, filhos das pessoas que haviam sido expostas in utero ao DES,
mostrando que os efeitos do DES nas mães transcendiam uma geração (Titus-Ernstoff et al.,
2006), já que alcançavam a filhos e netos.
A plasticidade no desenvolvimento pode ser alterada, como se deduz dos exemplos
anteriores (o efeito da velocidade baixa de crescimento in utero, os efeitos da leptina, dos
hormônios do estresse e do DES). Isto é devido ao processo de desenvolvimento ontogenético
que possibilita respostas eficientes às modificações ambientais pelo organismo. Autores como
Gluckman & Hanson (2005) argumentam que muitas mudanças que mostram plasticidade no
desenvolvimento são adaptações das gerações atuais ao ambiente em que se desenvolveram
seus pais e avôs. O desenvolvimento ontogenético responde através da placenta a algumas
características da química sanguínea das gerações anteriores.
Como os períodos críticos (BOX 1) se superpõem com os períodos de dependência
materna no metabolismo e fisiologia do novo ser em desenvolvimento, é muito possível que as
adaptações biológicas maternas possam se transferir para o fenótipo em desenvolvimento de
um modo epigenético, pois a sensibilidade celular dos tecidos do novo ser é maior durante tais
períodos críticos (Kuzawa & Thayer, 2011).

i. CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO PÓS-NATAL
Muitas das observações sobre crescimento e desenvolvimento vem sendo fornecidas
pela antropometria (BOX 3), uma técnica não invasiva utilizada para obter medidas (peso,
estatura, comprimentos, perímetros, etc) que descrevem as mudanças do corpo com a idade.
A auxologia é a ciência que estuda o crescimento e desenvolvimento do corpo humano, sendo
que essa área vem tendo contribução tanto de pediatras como de bioantropólogos. A coleta
de dados antropométricos pode ser feita mediante a amostragem transversal, ou seja, por
obtenção de medidas antropométricas para cada sujeito da amostra em uma única ocasião
sem seguimento ou também mediante a amostragem longitudinal por medição repetida dos
mesmos sujeitos em intervalos de tempo estabelecidos (cada 0,8 a 1,5 anos). As amostragens
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transversais distribuem o tamanho da amostra total por idades (grupos de um ano) e sexo. É
considerada uma distribuição adequada a que inclui tamanhos amostrais proporcionais à
variância da medida antropométrica estudada, para cada grupo de idade. Finalmente, a curva
de crescimento (Figura 2) em distância é conseguida nos estudos transversais representando
graficamente a mediana, no porcentil 50 (P50) da medida antropométrica (estatura, peso, etc.)
para os sujeitos da mesma idade e sexo. Este tipo de curva também é denominada de
amplitude (BOX 4) do crescimento, enquanto que a curva de velocidade do crescimento
individual representa o tempo (BOX 4) do ritmo de crescimento.
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Box 3. Antropometria. Esta técnica permite medir o corpo humano e expressar o tamanho e
forma corporal utilizando instrumentos de medição portáteis, não invasivos e de baixo custo
para trabalhos de campo. A estatura e comprimentos corporais são medidas com um
antropômetro (A), as circunferências com cinta métrica (C e E), o peso corporal em uma
báscula (B), a espessura das pregas cutâneas com um adipômetro (D) e os diâmetros ósseos
com um paquímetro (F). As técnicas de medição devem ser aprendidas com detalhes a partir de
manuais de treinamento como:

Fórmula de erro técnico de medida
para n sujeitos
http://www.minsa.gob.pe/portalweb/02estadistica/encuestas_INEI/Bddatos/Documentos%20
Metodologicos/Manuales/MANUAL%20DE%20LA%20ANTOPOMETRISTA%202012.pdf
O avaliador deve ser treinado com um supervisor para obter medidas consistentes
(repetibilidade das medidas) obtendo o erro técnico de medida (etm) para cada variável
antropométrica em uma série de indivíduos (pelo menos n=10), nos quais são repetidas as
medidas depois de umas horas em um dia determinado. Se as repetições de uma medida para
cada sujeito i são escritas como m1 e m2, então o etm (expresso na fórmula do quadro) é a raiz
da soma das diferenças ao quadrado entre as duas repetições para os n sujeitos estudados e
dividida por 2n (número total de repetições, por exemplo: 2x10, para 10 indivíduos). É
considerado que depois de um bom treinamento os valores dos etm deveriam ser < 1% da
média da medida dos indivíduos testados quanto ao peso, estatura e perímetros corporais, <
2% para os perímetros e comprimentos corporais pequenos e < 5% para as pregas cutâneas.
Foto: coleção própria do Laboratório de Antropologia Biológica da Universidad de Antioquia
(Medellín, Colômbia).
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Box 4. Amplitude e tempo. Estes termos são utilizados por tradição em Auxologia para
diferenciar os padrões de crescimento individual a partir de uma comparação histórica
empregada por Franz Boas, um antropólogo alemão que realizou estudos de crescimento de
filhos de alemães emigrados para os Estados Unidos. Franz Boas, além de ser conhecido como
impulsor do enfoque da antropologia americana, se interessou pelo estudo do efeito da
migração e as mudanças das condições de vida no crescimento e desenvolvimento infantil.
Como muitos alemães amantes da música, imaginou que as diferenças do crescimento entre
indivíduos se parecem com as diferenças entre músicos tocando sua partitura. As diferenças
em velocidade ou ritmo de crescimento que se mostram na curva de velocidade (v
[cm/ano]/idade) para três meninos (1, 2, 3), se parecem com as diferenças no tempo da música
já que o menino que cresce mais rápido (1) parece que toca allegro e o que toca adágio se
parece ao que cresce a um ritmo mais lento (3), ainda que chegue finalmente a estaturas
similares ao menino mediano (2) no final do período de crescimento. As diferenças no tempo
são diferenças no ritmo de amadurecimento. Os auxólogos ampliam o exemplo também para a
amplitude das ondas sonoras que diferencia a magnitude entre sons, distinguindo os que
tocam alto (com mais decibéis) e baixo (com menos decibéis), como a curva de crescimento em
distância (curva estatura/idade) distingue o resultado do crescimento, diferenciando meninos
altos (1-2) e baixos (3). Gráfico com três casos teóricos (Fonte: elaboração própria).
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O tempo é uma medida de amadurecimento, visto que há meninos e meninas que são
amadurecidos precocemente e outros tardiamente no que se refere a alcançar a estatura final
sem distanciar-se da normalidade. As curvas de crescimento em amplitude da estatura, do
peso e do perímetro cefálico em meninos e meninas, de 0 a 5 anos (Figura 2), com bom estado
de saúde, a partir do estudo da OMS (2006, 2007), refletem três padrões principais de
crescimento para: o esqueleto, tecidos moles e tecido neurocerebral. No sentido estrito, o
crescimento em estatura (Figura 2A) é expresso a partir dos dois anos de idade. De 0 a 2 anos,
ou antes que a criança caminhe e se sustente em pé, geralmente recomenda-se que o
comprimento da criança seja medido em decúbito dorsal, deitado sobre um estadiômetro
(BOX 5). A forma da curva de crescimento em estatura/comprimento (Figura 2A) tem o padrão
de crescimento de todos os comprimentos e larguras pós-cranianas, como a estatura sentado,
o comprimento dos braços e pernas e as larguras da cintura pélvica e escapular. O
comprimento ao nascer é 45,5% e 44,9% da estatura aos 5 anos, no menino e menina,
respectivamente. O adulto, em contrapartida, aproximadamente triplica o comprimento da
criança ao nascer. Esta curva de crescimento possui uma inclinação crescente para o lado
direito do eixo da idade, pois os incrementos no tamanho do esqueleto se acumulam ano após
ano. Diferentemente, a curva de crescimento para o perímetro cefálico é muito diferente
(Figura 2B) por refletir o padrão de crescimento cerebral. Os 68,1 e 67,9% do tamanho aos 5
anos no menino e menina, respectivamente, é alcançado já ao nascimento. Aos 3 anos
alcança-se 97,6% e 97,2%, em meninos e meninas, respectivamente, do tamanho que terá a
cabeça aos 5 anos. Esta curva seguirá paralela ao eixo horizontal da idade depois dos cinco
anos sem acréscimos anuais superiores a 0,1 cm, sendo que somente mais tarde chegará à
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medida máxima do perímetro até os 7 anos de idade. Este tipo de crescimento é típico de
outras dimensões cranianas (Hauspie, 2005), mas não é encontrada em muitas dimensões da
face.

Figura 2. Padrões de crescimento de meninos e meninas de 0 a 5 anos, para três tipos de medidas corporais. Fonte:
elaborado pelos autores a partir dos dados tabulados da OMS (2006, 2007).

Box 5. Estadiômetro. É um instrumento portátil para trabalhos de campo. Além de marcas
comerciais, alguns laboratórios fabricam seu próprio equipamento de campo a um preço
razoável dispondo de tábuas de madeira leve e uma fita métrica. A medida do comprimento
dos bebês menores de 2 anos é feita por duas pessoas que conhecem o protocolo de medida e
foram treinadas com um supervisor para aplicar a técnica de forma ágil e evitar erros da
medição. O estadiômetro é colocado sobre uma superfície plana (mesa) e são preparadas as
condições do lugar para que não esteja muito frio. A medida é feita sem sapatos ou meias e
sem acessórios no cabelo. A mãe ajuda a colocar o bebê em decúbito dorsal (boca para cima)
no estadiômetro, imobilizando a cabeça da criança, enquanto que o medidor aplica uma
pressão suave sobre os joelhos para estender as pernas enquanto desliza a parte ajustável do
aparelho até realizar a leitura do comprimento que marca a linha mais próxima da peça
ajustável com a escala métrica. O comprimento se diferencia da medida em pé em cerca de uns
0,7 cm. Este valor pode ser estimado comparando-se os comprimentos de vários bebês que
possam também manter-se parados para repetir a medida de pé usando um antropômetro.
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(Fonte:

modificado

a

partir

de

http://www.who.int/childgrowth/training/apoyo_midiendo.pdf).

ESTADIÔMETRO PORTÁTIL

Finalmente, a curva de crescimento do peso corporal mostra um padrão à parte, pois os
meninos nascem apenas com 18% e as meninas com 17,6% do peso corporal que terão aos 5
anos de idade (Figura 2C). A inclinação da curva de distância (amplitude) cresce para a direita
de forma mais linear do que na estatura e seguirá aumentando depois, já que o aumento do
peso persiste durante grande parte da vida e permite que o peso do adulto possa chegar a
mais de 20 vezes do peso ao nascer para muitas pessoas. O peso corporal é mais influenciado
por fatores ambientais do que a estatura e, por isso, sua amplitude de variação é maior. Em
contrapartida, a estatura possui maior herdabilidade do que o peso e os perímetros corporais
em geral. Estes três padrões de crescimento dão uma ideia da heterogeneidade do processo,
que depende do órgão ou tecido, e mostram a maior velocidade de crescimento neurocerebral
com relação ao corpo em geral e o grande potencial de crescimento dos tecidos moles.
O estudo da velocidade de crescimento (tempo) requer medidas individuais com
seguimento. A diferença entre a medida atual do indivíduo e a anterior dividida pelo intervalo
de tempo transcorrido é a velocidade instantânea de crescimento na idade atual. Alguns
autores preferem denominar velocidade instantânea só a primeira derivada da curva de
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distância modelada matematicamente (Hauspie, 2005). Quando não dispomos de dados
longitudinais e temos somente dados transversais, fato que é frequente nos estudos de saúde
das comunidades ou de vigilância nutricional ao nível nacional, as velocidades de crescimento
não são calculadas, e sim os incrementos anuais.
O incremento anual (δ) para qualquer medida antropométrica representa a diferença
entre a mediana (P50) da medida em um grupo de idade e a do grupo de idade anterior a este,
para o mesmo sexo. A Figura 3 é a representação gráfica dos valores δ da
estatura/comprimento, perímetro cefálico e peso, para as diferenças entre as medianas
consecutivas dos meninos e meninas saudáveis de 0 a 5 anos (OMS, 2006, 2007).
Os incrementos pós-natais comprimento/idade são altos no início, e maiores que as
outras dimensões corporais, mas decrescem a cada mês com relação ao crescimento ao mês
anterior até os 3 anos (Figura 3A). Isso se apresenta nas curvas individuais como uma
desaceleração do crescimento até os 2,5 ou 3,0 anos de idade e posteriormente se faz mais
constante a velocidade de crescimento e a desaceleração perde importância. Os incrementos
do perímetro cefálico (Figura 3B) vão se reduzindo mês a mês até os dois anos, aproximandose a valores próximos a zero e se mantém assim até os 5 anos. Os incrementos do peso (Figura
3C) também decrescem notoriamente até o primeiro ano, mas não tanto como os da cabeça,
se mantendo posteriormente numa taxa constante. A Figura 3C mostra que tal taxa sustenta
de 8-17% do acréscimo em peso nos meninos e de 10-20% em meninas, com relação aos
valores do início da vida. Não obstante, esta taxa é menor do que a observada em estudos
individuais onde muitas crianças aprensentam incrementos de peso progressivamente maiores
desde os 3 anos até os 7 ou 8 anos de idade.
ii. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Do ponto de vista biológico, a infância está compreendida pela lactação (primeira
infância) e pela juventude (segunda infância). Sua duração é entre 6 e 12 meses, ainda que em
populações tradicionais seja até os 3 anos. Nesse período observa-se o acréscimo rápido na
velocidade de crescimento (grande aceleração) seguido de uma diminuição (Figura 2). A
segunda infância (juventude) é o momento (1) da Figura 4b-d, e é um período de mudança
lenta que envolve desde a velocidade mínima de crescimento até o início do Pico de
Velocidade de Estatura (PVE).
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Figura 3. Incrementos anuais de três medidas corporais em meninos e meninas saudáveis de 0 a 5 anos. Fonte:
elaborado pelos autores a partir dos dados tabulados da OMS (2006, 2007).

Ainda que a adolescência seja um termo mais psicológico que biológico definido pelos
comportamentos relacionados com a formação da identidade, o amadurecimento psicossocial
e a funcionalidade que terá o adulto (Buckler, 2007), a biologia humana tem adotado o termo
adolescência para descrever de forma global o processo de crescimento no período entre o
início do PVE e seu final aos 17 ou 18 anos, quando cessa tal processo. Durante a adolescência
ocorrem as modificações características da puberdade e do ganho máximo de massa óssea. O
551

crescimento dos distintos segmentos corporais se associa com cada período do ciclo vital, já
que o crescimento do tronco se associa mais com o momento da lactação e adolescência,
enquanto que o crescimento das pernas se associa mais com a infância (juventude) e préadolescência. Por isso, um amadurecimento mais precoce (adiantamento em tempo) repercute
em um menor comprimento das pernas em relação ao tronco por encurtamento do período
biológico de alongamento da extremidade inferior. O inicio da puberdade, período de
maturação sexual, se relaciona com o aparecimento dos pêlos pubianos, mas também com
outras mudanças somáticas como o desenvolvimento mamário, desenvolvimento dos genitais
e fisiológicos (menarca e espermarca). O amadurecimento sexual também tem um tempo ou
ritmo individual e por isso há maturadores iniciais, medianos e tardios. Mas não se deve
confundir maturação inicial e puberdade precoce, já que a precocidade é considerada uma
condição extrema (Carel & Léger, 2008) definida pelo aparecimento dos primeiros caracteres
sexuais secundários antes dos 8 (em meninas) ou 8,5 anos (em meninos). Em contrapartida, o
amadurecimento inicial está dentro da variabilidade normal, onde alguns sujeitos
amadurecem mais rápido que outros.
A curva de amplitude da estatura desde os 3 aos 18 anos ou mais, atravessa a segunda
infância e adolescência e finaliza alcançando a altura do adulto. Em estudos populacionais é a
altura mediana ou assíntota superior (Figura 4a-c). A curva de crescimento obtida por Rosique
& Aréchiga (2010) para filhos de emigrantes do campo para a cidade residentes na Cidade do
México-DF (colônias de Iztapalapa e Coyoacán) mediante o modelo não estrutural LMS (Cole,
1990) proporciona uma estatura final mediana de 166,6 cm aos 18 anos em meninos e 154,4
cm em meninas. Dos 18 aos 20 anos de idade é observado um acréscimo médio muito
modesto de +0,2 cm (meninos) e +0,3 cm (meninas). Incrementos de estatura inferiores a 0,5
cm não representam uma mudança biológica importante visto que ocorre na maioria das
populações. A curva de velocidade da estatura permite estudar a magnitude e momento
(tempo) do estirão puberal ou pico de crescimento, causado pelo efeito ativador da hipófise e
dos hormônios sexuais. A curva de velocidade é similar, porém não idêntica à curva de
acréscimos médios no estudo populacional dos meninos e meninas mexicanas (Figura 4b-d) e
apresenta um trecho da curva que mostra incrementos decrescentes (momento 1), onde
parece que a cada ano se cresce mais lentamente, chegando a um mínimo até os 9,5 e 7,5
anos, respectivamente (momento 2). Depois inicia um trecho (momento 3) em forma de sino
(PVE = Pico de Velocidade de Estatura ou, PHV = Peak Height Velocity) como consequência da
aceleração do crescimento da adolescência. O sino finaliza com velocidades de crescimento
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muito baixas próximo aos 18 anos. Durante o pico ou estirão ocorre a maior parte das
mudanças de maturação da puberdade. O máximo do estirão ocorre até os 12 anos em
meninas e até os 14 anos nos meninos na maioria dos indivíduos. No estudo da população
mexicana, o estirão foi observado aos 11 anos em meninas e 13 anos nos meninos (PVE da
Figura 4b-d) provavelmente porque entre os filhos de emigrantes tem fatores que os levam à
maturação mais cedo. Em contrapartida, o cálculo da idade até o PVE pode variar entre os
estudos transversais em comparação com os longitudinais (com seguimento). Os estudos
transversais também mostram um estirão adolescente um pouco achatado na altura (Hauspie,
2005).
Nos estudos de crescimento individual, algumas crianças (~20%) também possuem um
pico prévio (estirão da segunda infância) como consequência de sua adrenarca
(amadurecimento das cápsulas suprarrenais) que se situa até os 5,5-6 anos em meninas e até
os 7,5-8 anos nos meninos. Este pequeno pico se aplana na curva de velocidade da maioria dos
estudos populacionais, ou é imperceptível, mas o modelo LMS tem a habilidade de evidenciálo (momento 2 da Figura 4b-d) porque ajusta de modo independente as mudanças de cada
região da curva mediana (P50) graças ao uso de splines cúbicas a cada idade.

b. DIMORFISMO SEXUAL
As mulheres apresentam em geral estaturas menores do que a dos homens em função
do seu menor quociente perna/tronco e isso se relaciona com sua chegada mais rápida à
puberdade. A curva de distância de 3 a 20 anos (Figura 4 a-c) mostra que existe uma diferença
na estatura final de 12,2 cm entre meninos e meninas mexicanos. Esta diferença chega a 13 cm
em média, em muitas populações humanas. O dimorfismo sexual é uma tendência própria de
nossa espécie e outros primatas, onde em geral os machos são de maior tamanho, peso,
densidade óssea e corpulência que as fêmeas. A maior estatura dos meninos em crescimento
em comparação com as meninas se mantém inferior a 1 cm antes do 9 anos. Mas somente
entre os 9 e 13 anos as meninas superam a estatura dos meninos devido ao fato de possuírem
um maior adiantamento maturativo no desenvolvimento do esqueleto e sistema hormonal. É
notável que entre os 11 e 12,5 anos as meninas, em média, sejam 2 cm mais altas que os
meninos (Hauspie, 2005). Depois dos 13 anos e até os 18 anos, o dimorfismo sexual em
estatura possui valores positivos para os meninos por seu notável PVE em relação às meninas.
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Figura 4. Curvas de crescimento ajustadas mediante o modelo LMS (Cole, 1990) procedentes das colônias populares
do México (Iztapalapa e Coyoacán). É mostrada a mediana (P50) da estatura dos meninos (a) e meninas (c) e a
estatura adulta média desta população de filhos de emigrantes do campo para a cidade. São mostradas também as
curvas de crescimento médias (b e d) para obter graficamente três momentos: (1) a diminuição de velocidade do
final da juventude, (2) a idade de início do PVE e (3) a idade do pico do PVE, em ambos os sexos (Fonte: modificado
a partir do estudo de Rosique & Aréchiga, 2010).

c. NUTRIÇÃO E CRESCIMENTO
Muitos estudos evidenciam a importância da alimentação e nutrição no crescimento
humano atribuindo à qualidade nutricional e às doenças infecciosas as diferenças em
crescimento físico entre populações. A causa mais comum do atraso no crescimento das
crianças em situações de pobreza é a desnutrição precoce. Tal situação favorece a instalação
de infecções pela função imune debilitada e, ainda que muitas crianças sobrevivam a este
problema é possível que ocasionalmente experimentem dificuldades na aprendizagem e
quando adultos tenham menor desempenho físico. A revisão de histórias clínicas de menores
de 5 anos no estudo de Cardona et al. (2011) mostra que os bebês que não receberam
lactação materna apresentaram uma frequência superior de patologias respiratórias (61,5%)
em relação àqueles que tiveram lactação materna (41,3%). Esses resultados mostram a
importância da qualidade dos alimentos durante as primeiras etapas do crescimento humano.
Aos 5 anos as crianças desnutridas de Manizales (cidade da região andina da Colômbia)
mostram medidas inferiores às de crianças eutróficas com diferenças de 2047 g em peso, 2,4
cm em altura e 0,8 cm em perímetro cefálico (Cardona et al., 2011). Também é frequente que
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quando existem limitantes na disponibilidade dos alimentos, as crianças sejam mais afetadas
pela desnutrição do que os jovens e adultos (Boonstra et al., 2001) devido ao fato que suas
demandas nutritivas são maiores por atravessar períodos críticos (BOX 1) de seu
desenvolvimento, o qual necessita não somente o aporte em quantidade, mas também em
proteínas e micronutrientes de qualidade.
A baixa estatura para a idade é uma condição nutricional de atraso no crescimento
esquelético. A causa ambiental mais frequente é a restrição alimentar quando esta é
prolongada (desnutrição crônica) ou a situação de desnutrição e infecção, ainda que possa
haver muitas outras causas relacionadas como o afeto no lar (privação psicossocial) e com
problemas hormonais. Para diagnosticar uma criança com baixa estatura para a idade,
geralmente se obtém sua estatura em centímetros e se calcula o escore z de sua altura do
seguinte modo:
Escore z = Estatura da criança – [Mediana (P50) da estatura da referência]
Desvio típico da estatura de referência
O quociente é fácil de obter, buscando a mediana e o desvio típico da referência (para a
mesma idade e sexo da criança em estudo) entre os valores tabulados pela OMS (2006, 2007)
ou com o uso de software simples como os programas de acesso livre WHOAnthro v. 3.2.2.
(2011) disponível em http://www.who.int/childgrowth/software/es/ e WHOAnthroplus
disponível em http://www.who.int/growthref/tools/en/.
O escore z compara quantitativamente a altura do indivíduo com relação às alturas de
referência para população sadia (OMS, 2006; 2007), em unidades de desvio-padrão, e expressa
o valor do desvio de cada indivíduo em relação à referência. Nos menores de 6 anos, os valores
extremos como z < -3,0 podem esconder problemas hormonais ou síndromes genéticas que
requerem atenção em pediatria, os valores de z < -1,0 e até -2,0 representam riscos leves de
desnutrição e os valores de z < -2,0 são avaliados como baixa altura para a idade.
A prevalência de desnutrição crônica em menores de 6 anos na Colômbia foi reduzindose progressivamente década a década até situar-se em 13,2% (ENSIN, 2010), valor que pode
ser considerado baixo ou moderado. Entretanto, a prevalência de desnutrição crônica é maior
em grupos indígenas de vida tradicional como os indígenas Embera (prevalência de 31,06%) da
região andina central (Rosique et al., 2010). Além disso, a desnutrição crônica geralmente
aumenta em populações do estrato socioeconômico baixo, em zonas rurais, grupos de
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economias pescadoras fluviais ou costeiras e em amplas regiões de menor densidade de
população como a Amazônia e a Orinoquia colombiana. O tamanho familiar também influencia
já que em famílias colombianas de 6 filhos ou mais, os últimos são os que podem estar mais
afetados por problemas de desnutrição crônica e de crescimento (ENSIN, 2010). O contexto
urbano não proporciona boas condições de crescimento para as crianças das famílias grandes.
Além disso, os primeiros filhos vivem em um ambiente de cuidados mais favorável quando a
família é incorporada ao seu primeiro emprego e recebe a ajuda da família extensa, mas os
últimos filhos vivem as crises econômicas das famílias de recursos limitados.

d. ENVELHECIMENTO
O envelhecimento é o processo de diminuição progressiva da funcionalidade dos tecidos
e órgãos do corpo, com a consequente perda de capacidade de ajustar-se aos estímulos
ambientais (Bernis, 2005). Podemos descrever o envelhecimento com base em indicadores
fisiológicos, morfológicos, funcionais e de comportamento, que se alteram com a idade, apesar
da grande variabilidade interindividual em seu início e em seu curso. Não obstante, sempre
será difícil distinguir entre o envelhecimento normal ou satisfatório e o deterioramento por
doenças da última etapa do ciclo vital. Tem sido proposto que envelhecer com sucesso ou
satisfatoriamente é quando se atrasa os processos involutivos e observa-se uma alteração
lenta de estruturas bem como da perda funcional.
Na velhice, a resposta celular ao dano ambiental se altera, aumentando as falhas nos
mecanismos de reparo, replicação e duplicação do DNA e, com isso, aumentando a repressão
gênica por falta de funcionalidade de segmentos de DNA. Além disso, com a idade, a presença
de proteínas não funcionais nos órgãos do corpo aumenta. Assim, as proteínas não funcionais
se acumulam no fígado, rins, cérebro e coração. Hoje em dia sabe-se que estas proteínas não
surgem somente por acúmulo de erros no DNA e na síntese de proteínas, mas também podem
originar-se por erros da glicosilação e pelos radicais livres. No envelhecimento ocorre que a
união de alguns açúcares (glicídios) às proteínas celulares e ao DNA ocorra em lugares insólitos
e de formas raras, originando o que se denomina produtos de glicosilação, os quais se
acumulam e são de difícil eliminação. Estes produtos são abundantes nas complicações
vasculares da diabetes (Panemi et al., 2013). Os radicais livres atuam de outro modo. Estes se
formam nas mitocôndrias das células, durante a produção de ATP e água. A obtenção de
energia em forma de ATP requer que os elétrons procedentes da oxidação dos nutrientes pelo
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oxigênio da respiração circulem por uma cadeia de enzimas denominadas cadeia
transportadora de elétrons. Se os elétrons não circulam de forma adequada pela cadeia, se
unem de forma inesperada a outras substâncias, convertendo-as em substâncias altamente
reativas: os radicais livres. Estes reagem com as estruturas biológicas, deteriorando-as (Finkel
& Holbrook, 2000). Nas primeiras etapas do ciclo vital, as células limpam os radicais livres, mas
na meia idade estes radicais são mais difíceis de limpar. A diminuição da produção de
proteínas no envelhecimento está bem documentada em especial para a redução drástica do
hormônio do crescimento (HC) até os 60 anos de idade e a redução do tecido muscular das
pernas desde os 30 anos. A função do HC é crucial nos tecidos do adulto saudável e sua
redução leva à diminuição da massa muscular e óssea, o envelhecimento da pele e a
diminuição da função imune.
A idade no início do envelhecimento, a duração absoluta da velhice e sua associação
com patologias no adulto estão associadas a fatores ambientais. Por isso, a pesquisa sobre o
envelhecimento busca encontrar quais processos e períodos críticos (BOX 1) do ciclo vital
podem ter maiores consequências biológicas a longo prazo. Esta é a base para promover uma
vida saudável desde jovem. A influência precoce da alimentação sobre a expressão dos genes
tem efeito na saúde do adulto (Ben-Shlomo & Kuh, 2002). Por exemplo, em um estudo na
Inglaterra com indivíduos adultos se dispunha de informação sobre a idade que haviam sido
desmamados. Os que desmamaram com menos de um ano de idade, tiveram quando adultos
uma maior quantidade de colesterol total no sangue, de colesterol-LDL e de apolipoproteína B,
em relação àqueles que tiveram lactação natural durante mais de um ano. As mortes por
doença isquêmica do coração também foram maiores entre os que haviam sido amamentados
por menos tempo.
Existem estudos que relacionam alimentação e envelhecimento. A restrição calórica, se
iniciada posteriormente ao período em que foi finalizado o crescimento linear humano, tem
sido relacionada com o atraso dos problemas involutivos associados ao envelhecimento. Em
animais de laboratório, a restrição de alimentos calóricos tem efeitos sobre sua longevidade.
Ainda que seja difícil propor um mecanismo para explicar este efeito, tem sido mencionada a
hipótese da atenuação do dano oxidativo nas mitocôndrias (Masoro, 2005) pelo menor uso de
oxigênio e menor produção acidental de radicais livres. Tanto os níveis baixos de insulina,
como de IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1 = Fator de Crescimento semelhante à Insulina tipo
1) e o jejum de glicose têm um efeito similar (aumento de longevidade) ao da restrição calórica
em camundongos que previamente estavam consumindo uma dieta hipercalórica. Outros
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sinais bioquímicos como o resveratrol, procedente da casca da uva, atuam, segundo Baur et al.
(2006), na ativação de genes (Sir2/SIRT1) causando um efeito similar ao da restrição calórica
em Drosophila (mosca das frutas) e na levedura de cerveja (aumentando o tamanho do ciclo
vital em 30%). Ainda que humanos e mamíferos não humanos possua também tal gene
(Sir2/SIRT1), chamado o gene da longevidade, as dietas com restrição calórica ou os sinais
bioquímicos como o resveratrol não atuam em todos os sujeitos.

3. ANTROPOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Enquanto que a alimentação é um comportamento consciente para obter, selecionar e
preparar os alimentos segundo hábitos culturais e gostos pessoais, a nutrição é um feito
inconsciente que implica a utilização e transformação por parte do organismo dos
componentes dos alimentos. Os alimentos proporcionam ao corpo os nutrientes orgânicos e
inorgânicos que, por sua abundância nos tecidos e sua necessidade de ingestão diária
(requerimentos), podem ser macronutrientes e micronutrientes. O organismo necessita os
primeiros (carboidratos ou glicídios, gorduras ou lipídios e proteínas ou protídeos) em
proporção maior que os segundos (vitaminas e sais minerais). Recomenda-se que os
macronutrientes sejam consumidos de forma geral nas seguintes proporções energéticas: 5060% de carboidratos ou glicídios, 30-35% de gorduras ou lipídios e 10-15% restante de
proteínas. A alimentação rica em proteínas tem um papel decisivo no aumento da
longevidade, no peso e quantidade de gordura subcutânea dos neonatos (Costa-Orvay, 2011).
Nos problemas de má nutrição crônica (desnutrição) e por excesso (sobrepeso e obesidade),
não há somente desbalanço energético por macronutrientes e energia total, pois o déficit de
micronutrientes pode apresentar-se em ambos os tipos de má nutrição. Os estudos de saúde
prestam cada vez mais atenção aos micronutrientes já que os déficits de minerais e vitaminas
podem ser silenciosos (carências parciais) e passar despercebidos durante os primeiros anos,
mas influenciam na saúde do adolescente e do adulto. O adiantamento na idade média da
menarca (primeira menstruação) em meninas indígenas (Arias, 2001) de alguns grupos
colombianos (11,3 anos no berço da zona andina central de Antioquia, comparado com 12
anos na população rural) se atribui a sua associação com o aumento do peso característico
destas populações e também com o déficit de micronutrientes. De fato, o déficit de vitamina D
na Colômbia é associado a menarcas precoces com média de 11,8 anos em uma amostra de
Bogotá (Villamor et al., 2011).
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Os estudos sobre alimentação e nutrição possuem interesse ecológico. O ambiente e a
zona geográfica influenciam no tipo de alimentação e na saúde nutricional. Entretanto, a
plasticidade metabólica humana para viver saudavelmente em ambientes diferentes e com
hábitos alimentares muito diferentes é enorme. Estudar os hábitos alimentares equivale a
estudar a dieta diária (a série de alimentos que o indivíduo consome durante o dia). Se há
pouca variação diária nos tipos de alimentos consumidos dizemos que a dieta é monótona. As
dietas variadas estão mais próximas de ser saudáveis pelo caráter onívoro de nossa espécie já
que não temos um alimento exclusivo ou “ideal”, salvo no período de lactação, em que o bebê
recebe os distintos nutrientes necessários com o leite materno. O onivorismo é uma aquisição
evolutiva de nossa espécie e se expressa pela capacidade de combinar alimentos de origem
animal e vegetal, com uma proporção variável em cada cultura. Apesar disto, alguns defendem
seus hábitos vegetarianos por motivos muito díspares. O vegetarianismo se pratica em
algumas culturas e grupos humanos por motivos religiosos, mas atualmente também o pratica
quem é contra o sacrifício dos animais e da pecuária industrial por razões de saúde individual
(redução da ingestão de hormônios, antibióticos e conservantes na carne) ou do planeta
(saúde ecológica) para preservar o uso da terra e o desflorestamento. Os conhecimentos sobre
nutrição para vegetarianos estritos e para ovo-lacto-vegetarianos têm avançado muito e têm
conseguido propor dietas bastante completas para evitar a carência de nutrientes essenciais.
Mas há alguns riscos nutricionais para o desenvolvimento pré-natal e dos lactantes que podem
ser reduzidos com suplementos na alimentação materna. Os hábitos vegetarianos no adulto,
em contrapartida, podem ser corretivos quando há sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2 ou
hipercolesterolemia (Sabaté, 2005).
O aumento das doenças crônicas na sociedade moderna (cardiovasculares, cânceres e
diabetes tipo 2) e a extensão do que se tem chamado de epidemia do sobrepeso e a
obesidade, é evidência para alguns autores da falta de adaptação da biologia humana às
mudanças de vida que se iniciaram com a agricultura e pecuária há aproximadamente 10.000
anos. É notável o papel do consumo da carne na evolução humana, para a aquisição de
cérebros grandes, um corpo eficiente para a atividade física e um sistema imune competente.
A fisiologia do caçador-coletor, ancestralmente determinada por seleção durante milhões de
anos por seu estilo de vida, não teve tempo de adaptar-se biologicamente às modificações da
vida pós-neolítica. Cordain et al. (2005) advertem que desde o neolítico e nos períodos
industriais, foram alteradas sete características da dieta dos caçadores-coletores: 1) a carga
glicêmica dos alimentos (atualmente maior pelos açúcares refinados), 2) a composição em
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ácidos graxos (consumimos atualmente através de carnes de animais sedentários com mais
gordura saturada), 3) a proporção de macronutrientes (consumimos mais energia em forma de
carboidratos e gorduras), 4) a densidade dos micronutrientes nos alimentos (atualmente é
mais reduzida devido ao consumo de alimentos refinados pobres em nutrientes e o reduzido
consumo de frutas, vegetais, carne magra e alimentos marinhos), 5) o balanço ácido-base no
sangue (a dieta ocidental libera mais produtos ácidos por ter mais cereais, açúcares e carnes
gordurosas), 6) o quociente sódio/potássio (atualmente é mais alto por mudar da dieta as
frutas e vegetais e acrescentar mais sal, leite e derivados lácteos) e 7) o conteúdo de fibra
(atualmente menor). Foram criadas hipóteses que podem ter um desajuste entre as
qualidades nutricionais das dietas ocidentais e um genoma adaptado a dietas pré-agrícolas,
influenciando assim nas doenças do adulto relacionadas com a nutrição. Ainda que as dietas
pré-agrículas puderam ser muito heterogêneas segundo a latitude, estão sendo debatidas
atualmente sobre como promover elementos de uma dieta mais próxima à pré-agrícola, ou
seja, mais baseada em carne de animais menos sedentários, tubérculos e raízes vegetais,
frutas e nozes e reduzindo o uso dos alimentos pouco disponíveis no mundo pré-agricola (leite
e derivados, cereais e farinhas refinadas, açúcares refinados, azeites vegetais industrializados,
bebidas alcoólicas e sal industrializado), junto com uma atividade física muito mais intensa.
A antropologia da nutrição tem desenvolvido modelos para tentar entender a relação
entre a má nutrição e alguns fatores ambientais como o nível socioeconômico, a
disponibilidade e o acesso aos alimentos (segurança alimentar) ou a qualidade microbiológica
dos mesmos. Os estudos mostram diferenças por estrato socioeconômico em estatura, peso e
gordura corporal e prevalência de sobrepeso e obesidade. Além disso, é evidenciado que em
muitas comunidades tradicionais da América (indígenas nativos), as épocas de escassez e a
desnutrição infantil se mantêm, mas a prevalência de obesidade também aumenta até ir
incorporando-se à economia monetária e aos costumes ocidentais.

a. A MÁ NUTRIÇÃO NA POPULAÇÃO INDÍGENA NATIVA
Os povos indígenas nativos da Colômbia têm atualmente problemas importantes de má
nutrição tanto por falta como por excesso. O povo Embera é um grupo ameríndio da família
linguística Chocó do ocidente da Colômbia, com problemas de segurança alimentar e produção
de alimentos. Os problemas de segurança alimentar entre os Embera são produzidos nas
comunidades que põem suas expectativas em desenvolver um estilo de vida baseado na caça,
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pesca e coleta em um ambiente ecologicamente alterado onde os animais têm reduzido suas
populações naturais e, além disso, o cultivo de plantas e a produção animal não formam parte
de suas tradições. A transição a uma economia mais produtiva é difícil e as tentativas de
transferência tecnológica não tem sido eficientes, por falta de oportunidades educativas entre
os indígenas e a falta de compreensão do idioma e da cultura Embera por parte dos gestores.
A alta prevalência de desnutrição entre os Embera tem sido um problema desde a década de
90, mas muitas de suas comunidades mostram desnutrição crônica (altura baixa para a idade)
em menores de 5 anos, com médias altas desse problema que superam os encontrados em
nível nacional para meninos das mesmas idades. Isso não ocorre em muitos grupos étnicos
latino-americanos, no Chile, por exemplo, os indígenas aos 6 anos possuem estaturas similares
às dos meninos não indígenas. O estudo de Rosique et al. (2010) sobre os Embera de Frontino,
mostrou que há a manutenção de um ideal alimentar insustentável baseado na pesca e caça
de animais selvagens. Habitualmente, consomem banana verde cozida, banana madura assada
(às vezes em bebidas), peixe, feijão e preparações de milho. As preparações com produtos
provenientes da carne nem sempre estão disponíveis. O contato intercultural introduziu o
arroz, sardinhas enlatadas, refrescos e produtos de padaria. A porcentagem de população de 1
a 70 anos com deficiência na ingestão usual de energia foi de 73,4% e foi verificado que essa
taxa aumentava claramente com a idade até os 18 anos. A prevalência de desnutrição crônica
foi de 68,9% em menores de 10 anos, cifra que quintuplica a média para a Colômbia, enquanto
que para o México na mesma faixa de idade a desnutrição em indígenas é somente 2 vezes a
encontrada em nível nacional. A desnutrição em Embera em menores de 10 anos coexiste com
19,7% de sobrepeso definido em função da relação peso/ altura. A prevalência de sobrepeso e
a obesidade tendem a aumentar entre os adolescentes e adultos Embera e está associado às
baixas alturas adquiridas em seu crescimento.
Nas comunidades Embera de Frontino persiste o déficit na ingestão de energia e
nutrientes, bem como o comprometimento do estado nutricional durante o período de
crescimento e desenvolvimento. Ainda que outros grupos étnicos americanos convivam de
forma notória com a obesidade e com diabetes do adulto (Ramos Rodríguez & Sandoval
Mendoza, 2007), ambos os extremos são inconcebíveis, pois são produtos de uma situação de
desigualdade. É necessário estabelecer programas que respondam a esta situação com
coerência com suas concepções étnicas específicas sobre a alimentação e o bem-estar.
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4. CONCLUSÕES
De uma perspectiva ecológica, a pesquisa sobre a interação biologia-ambiente tem
aberto novas perspectivas para explicar as modificações entre as gerações nas estaturas e
outras tendências à mudança corporal, as quais não existem ainda conclusões como aquelas
relacionadas com o aumento do peso e a prevalência de indivíduos obesos. Ainda que os
fatores limitantes do ambiente, como a hipóxia em altitudes elevadas, e outros fatores
ambientais menos extremos, desafiam a adaptação, as soluções da biologia humana se baseia
na plasticidade da interação gene-ambiente. A pesquisa sobre o desenvolvimento
ontogenético humano nos distintos momentos do ciclo vital permite compreender que grande
parte da variabilidade biológica deriva das respostas individuais nos períodos críticos do
desenvolvimento. Estes também são chave na compreensão das doenças do adulto e do
envelhecimento. A variabilidade no crescimento possibilita que tanto os maturadores iniciais
como os tardios cheguem a estaturas muito similares à média, ainda que os maturadores
iniciais possam chegar mais facilmente ao sobrepeso. A antropologia da alimentação e
nutrição tem contribuído na última década a para um olhar ecológico e evolutivo sobre as
dietas e isso permite criticar as dietas pós-neolíticas e as que foram desenvolvidas na época
moderna industrial, por sua possível implicação no aparecimento das doenças crônicas e na
extensão da epidemia do sobrepeso e da obesidade. Os problemas de má nutrição diferenciam
as populações em sua resposta biológica, sendo os indígenas nativos americanos populações
que requerem especial atenção por suas altas prevalências de problemas de má nutrição. Os
bioantropólogos, mediante os estudos ecológicos com enfoque interdisciplinar, podem
contribuir na compreensão da saúde/doença como uma resposta às características do
ambiente.
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“Os organismos não se adaptam aos seus ambientes; os
constroem a partir de peças e partes do mundo externo. ”
(Lewontin, 1983, p. 280).

1. COMO EXPLICAR O COMPORTAMENTO HUMANO EM SUA DIVERSIDADE?
Múltiplas disciplinas têm tentado dar resposta a essa pergunta e a teoria da coevolução
genes-cultura, desenvolvida nos anos 70 e 80 deu origem a uma nova forma de buscar essas
soluções; esta aproximação sugere que a interação entre dois processos evolutivos,
pertencentes a domínios e escalas diferentes, é o que tem de ser modelado para entender o
Homo sapiens.
Por um lado, a DIT (as iniciais de um dos nomes que a teoria recebe em inglês, “Dual
Inheritance

Theory”)

reconhece

como

componente

importante

na

evolução

do

comportamento humano a seleção natural dos genótipos, enquanto possibilita e compele os
traços culturais, uma vez que admite que a cultura sofre seu próprio processo paralelo de
evolução, que vai deixar sua marca na espécie com, pelo menos, a mesma força que sua
contraparte genética.
Falamos de coevolução no âmbito da teoria da dupla herança, pois ela pressupõe um
nexo de envolvimento mútuo que pode existir entre vários objetos biológicos e culturais. Nas
palavras de Durham (1991), os “(...) genes e a cultura constituem dois sistemas de herança de
informação distintos, mas que interagem dentro das populações humanas”.
A teoria da coevolução propõe que os fenômenos de transmissão de informação, tanto
biológicos como culturais, bem como os fatores fisiológicos e psicológicos que os conduzem ou
modulam, devem ser considerados como central para entender a evolução do humano
moderno, com a importante ressalva de que essas interações mútuas também vão tomar lugar
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entre os estratos, e não apenas entre elementos de um mesmo nível. Assim, o consenso geral
é que a coevolução deve ser responsável pela maior parte da diversidade genética observável
nas populações humanas, pois ocorre tanto em dimensões microscópicas como
macroscópicas.
Em uma relação de coevolução, cada parte exerce pressões seletivas sobre a outra,
como tem sido ilustrado na evolução de espécies hospedeiras e seus parasitas. De fato,
tradicionalmente, a etologia – o estudo do comportamento animal sob condições naturais (em
oposição às análises realizadas em ambientes experimentais) - serviu como pedra basilar para
a DIT (Karl von Frisch, que foi premiado com Konrad Lorenz e Nikolaas Tinbergen com o Prêmio
Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1973, por seus trabalhos sobre padrões sociais
comportamentais, estudando a dança das abelhas).
A intersecção entre as abordagens culturais e biológicas é o nicho ideal para
Antropologia Biológica. Este campo de associação tem provado ser um espaço dinâmico desde
seu surgimento - oficialmente incerto-, embora haja consenso com relação à tradição holística
da antropologia de quatro campos dos Estados Unidos. Foi Franz Boas quem instituiu na
academia norte-americana nossa disciplina com aquelas separações complementares linguística, arqueologia, antropologia física e cultural-, embora hoje em dia aquela
conceituação tenha mudado: por um lado, os dois primeiros campos foram se tornando ainda
mais separados em subespecialidades, enquanto que personagens como Sherwood Washburn
propuseram um novo enfoque ideal, muito mais interdisciplinar, ao argumentar que "a
evolução do ser humano somente pode ser entendida como um problema biossocial"
(Fuentes, 2010).
A capacidade humana de armazenar e transmitir cultura -vista neste contexto como um
conjunto de informações-, surgiu possivelmente a partir de mecanismos psicológicos que
evoluíram geneticamente (Smith, 1999). Isto implica que em algum ponto da evolução para a
espécie humana seria evolutivamente vantajoso desenvolver um tipo de aprendizagem social
que levaria à evolução cultural cumulativa.

2. EVOLUÇÃO CULTURAL
A partir desse ponto de vista toda a capacidade cultural é uma adaptação, de modo que
ela pode evoluir através de processos de aprendizagem social. Os traços culturais são
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transmitidos de maneira diferente aos traços genéticos. Além disso, os genes e os traços
culturais contêm informação codificada de forma muito diferente, sendo armazenadas em
estruturas biológicas completamente diferentes. Veremos que os meios de transmissão
diferem inteiramente entre os dois sistemas também. Por tudo isso, a evolução cultural possui
efeitos em diferentes níveis comportamentais e com variações populacionais importantes,
sem necessidade de causar uma mudança correlata na evolução genética.
É provável que uma vez que a cultura se tornou adaptativa, a seleção genética tenha
causado um refinamento da arquitetura cognitiva que armazena e transmite a informação
cultural. Este refinamento pode ter tido maior influência na forma como a cultura é
armazenada e nos vieses que regem sua transmissão.
Dito isso, e como Ames (1996: 113) aponta, se a capacidade para a cultura evoluiu
naturalmente, isto é, de acordo com a seleção natural, e ela realmente é transmitida
socialmente, então deve ter evoluído com base em comportamentos sociais pré-existentes; a
cultura, então, "teve que ter evoluído através da seleção natural da aprendizagem social e
aprendizes sociais. Daqui resulta que alguns comportamentos sociais possam ser ‘fixados’: se
não ocorrem, a aprendizagem não pode ocorrer; se a aprendizagem não ocorre, a cultura não
é transmitida". O termo "fixado" refere-se, então, à característica ter uma presença estável e
ubíqua por ser uma peça fundamental que permite que maiores processos ocorram, como a
transmissão de informação.

3. MAS, O QUE É CULTURA?
A produção e dependência da cultura correspondem a um dos traços comportamentais
mais distintivos da espécie humana, tanto que seu surgimento foi um marco na história
evolutiva de nossos antepassados: the great leap forward (o "grande salto para frente" é o
nome de uma hipótese que sustenta que a cultura afetou drasticamente o curso evolutivo do
Homo sapiens, fornecendo suas características comportamentais modernas; esta característica
o distinguiu de seus contemporâneos hominídeos e primatas).
Assim, consideramos como cultura aquele conjunto de adaptações não biológicas stricto sensu- ao ambiente, definição que inclui aqueles tipos de comportamentos que podem
ser comunicados entre pares e através de gerações. Envolve estratégias complexas, compostas
por aspectos cognitivos, sociais, políticos e econômicos, e não se limita a suas manifestações
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materiais; ou seja, a confecção de ferramentas, por exemplo, corresponde a uma pequena
porção da cultura material. A DIT propõe, precisamente, o grande debate sobre o limite entre
o natural e o cultural (nature versus nurture); entendemos, portanto, o biológico em sentido
estrito ou convencional.
Com tudo isso, cabe salientar que vários dos autores que lançaram as bases da DIT não
se aventuraram na complicada busca para uma definição do que é a cultura, ou então não se
comprometeram com uma perspectiva particular sobre a forma como a cultura se comporta.
Boyd & Richerson (1985) definem a cultura em sentido estrito como "(...) informação
capaz de afetar os fenótipos dos indivíduos, que é adquirida por eles a partir de seus pares por
ensino ou imitação”.
Entretanto, Durham (1991) a define como "sistemas de fenômenos conceituais
simbolicamente codificados que são socialmente e historicamente transmitidos dentro e entre
populações".
No entanto, e como já dissemos, consideraremos que a cultura, a transmissão cultural e
a evolução cultural emergem de adaptações psicológicas geneticamente evoluídas, que nos
permitem adquirir ideias, crenças, valores, práticas, modelos mentais e estratégias de outros
indivíduos por observação e inferência. Assim, o primeiro passo para teorizar é usar a lógica
da seleção natural para desenvolver hipóteses sobre a evolução e operação de nossas
capacidades culturais de aprendizagem (Rendel et al., 2011). Recomenda-se que o leitor revise
os capítulos da presente compilação dedicados à teoria evolutiva e genética.
Isto porque a teoria da dupla herança (Cavalli-Sforza & Feldman, 1981; Boyd &
Richerson, 1985) tenta conciliar os aspectos da cultura humana sob os preceitos darwinianos,
disposta a explicar a importância que têm em nossa história evolutiva.
As adaptações cognitivas dão origem a um robusto sistema secundário de
herdabilidade– ‘a evolução cultural -, que opera por meio de regras de transmissão diferentes
daquelas da herança genética e, assim, pode produzir fenômenos não observados em outras
espécies menos culturais. Teorizar sobre estes processos requer levar em conta o que sabemos
sobre a aprendizagem cultural humana e sobre a cognição humana, no contexto dos modelos
evolutivos, que incluem interação social, para estudar suas propriedades emergentes com o
objetivo de fazer previsões empíricas.
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Embora essa abordagem tenha visto o seu nascimento há poucas décadas, a evidência
empírica que as disciplinas ocupadas com o método genético têm coletado sugerem que a
cultura tem moldado nosso genoma há bastante tempo (Laland et al, 2000; Richerson et al,
2010).
O impulso que a evolução cultural proferiu à evolução genética da nossa espécie (em
termos de elementos culturais cumulativos) nos últimos milhares de anos seria responsável
pelo crescimento encefálico, as especializações cognitivas (Herrmann, Call, Hernández-Lloreda,
Hare & Tomasello, 2007), bem como da origem da psicologia social e várias alterações
fisiológicas em nossos intestinos, dentes, mãos e ossos. Não são poucos os modelos evolutivos
que, embora tenham sido desenvolvidos para produzir previsões em populações humanas,
também têm sido úteis para desenvolver trabalho experimental entre as espécies não
humanas - por exemplo, em ratos -, embora estes estudos demostrem que não ocorre uma
evolução cultural cumulativa como a que a teoria prevê para humanos.

a. TRANSMISSÃO CULTURAL
Para falar da evolução cultural é necessário caracterizar o que conhecemos como
transmissão cultural, que é o mecanismo a partir do qual emerge o processo evolutivo.
A transmissão cultural tem sido objeto de estudo de diversas ciências, tais como
sociologia, antropologia, psicologia, economia e a biologia evolutiva. Luigi Luca Cavalli-Sforza &
Marcus W. Feldman (1981), Peter J. Richerson & Robert Boyd (1985) e Laland et al. (2000)
aplicaram modelos provenientes desta última disciplina em suas tentativas de esboçar
modelos de transmissão de traços culturais; suas contribuições teóricas correspondem, talvez,
às mais importantes no contexto do surgimento da DIT.
A formalização tradicional ou padrão que cunharam os primeiros autores se trata de
uma equação diferencial que descreve as dinâmicas populacionais dos traços culturais. Se
considerarmos as dinâmicas de um traço dicotômico qualquer na população de famílias compostas por um indivíduo progenitor e sua descendência (esta conceituação estática
permite considerar como desprezível a reprodução ou, então, defini-la como “assexual”) -,
uma fracção px daquela população terá o traço X, enquanto uma fração py = 1 - px terá o traço
y.
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A descendência nasce sem preferências definidas, de modo que adotarão a variante do
traço parental -a primeira que são expostos- com uma probabilidade dx. No entanto, naqueles
casos em que a descendência escolhe um traço de maneira ao acaso a partir do resto da
população, por não ter recebido a influência parental em primeira instância, a probabilidade
de isso ocorra será 1 - dx, do qual resulta que as dinâmicas do subconjunto populacional que
têm o traço x podem ser descritas como:
px = (dx – dy) px (1 – px)
Esta equação implica que enquanto dx seja maior do que dy, a distribuição populacional
se polarizará em torno do traço x (e vice-versa), enquanto que a força de socialização parental
seria menos importante. No entanto, esta conclusão inicial entre em conflito com a forte
resiliência que tem sido documentada e que os traços culturais demonstram, mesmo em
populações minoritárias.
No entanto, Richerson e Boyd apontam para outros fatores que devem favorecer um
cenário menos estático, tais como a ampliação do conceito de socialização vertical (parental)
em função da frequência percebida de traços, a transmissão horizontal (entre pares), uma vez
que as migrações e mutações (inovações fenotípicas) têm a favorecer um cenário menos
estático.
Em particular, acredita-se que uma mutação, por exemplo, teria originado a forma
alterada da hemoglobina - Hbs -, que conduz à anemia falciforme, o que, por sua vez, confere
resistência à malária; isto teria sido uma adaptação à presença de tal doença, favorecida por
uma forma de agricultura que aumentava o número de mosquitos que viviam perto de
populações humanas.

b. NICHOS COGNITIVOS
Lewontin (1983) criticou uma série de modelos chamados "chave e fechadura" ("lock
and key"), segundo os quais os organismos - as chaves - adotam seus estilos de vida porque
foram feitos para adaptarem-se a estas formas de viver – as fechaduras. Em vez da metáfora
tradicional que considera a adaptação estritamente em função da eficácia biológica (a
habilidade de sobrevivência e reprodução de um genótipo e/ou fenótipo), o autor sugere a
metáfora da construção.
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Segundo ela, os organismos e seus nichos ecológicos emergem a partir de um processo
de co-construção, através do qual se definem mutuamente. Assim, os organismos dão forma
ao seu ambiente fisicamente, ao determinar quais fatores do ambiente externo são relevantes
para a sua evolução, elaborando um conjunto desses fatores no que pode ser descrito como o
seu nicho.
O sistema de herança secundária criado pela evolução cultural, como foi mencionado,
tem justamente a capacidade de alterar os ambientes sociais e físicos. Estes, enfrentados por
genes em processo de evolução, correspondem a ambos os componentes do processo
denominado coevolução genes-cultura.
Por exemplo, parece que a prática de cozinhar foi diversificada em torno do globo
através da aprendizagem social em populações humanas ancestrais. A comida cozida tornouse uma força seletiva que estreitou nossos tratos digestivos, dentes e estômagos (Wrangham,
2009). Um investimento reduzido no desenvolvimento de tecidos digestivos poderia ter
liberado energia potencial para o aumento de complexidade e construção de mais tecido
cerebral.

4. ANTROPOLOGIA E... PSICOLOGIA?
Apenas quando uma espécie dependa em grau suficiente da aprendizagem
proporcionada por outros membros de sua comunidade, é que podem emergir processos
evolutivos culturais, os quais podem alterar o ambiente enfrentado pela ação da seleção
natural sobre os genes. Para desenvolver modelos de evolução cultural, deve-se começar
considerando as hipóteses empiricamente avaliadas sobre nossa aprendizagem psicológicacomo as pessoas aprendem, de quem e o que inferem ao fazê-lo - para construir um modelo
mais amplo que descreva o que ocorre quando um grande número de indivíduos aprende em
conjunto e de acordo com essas formas identificadas, ao longo das gerações.
As habilidades de aprendizagem cultural humanas devem ser únicas, devido a sua
fidelidade e frequência de uso, permitindo o surgimento de um processo de evolução cultural
cumulativo. Este é caracterizado por conter tanto modificações de sucesso acumuladas ao
longo das gerações, quanto erros que resultaram benéficos em termos adaptativos. A evolução
cultural cumulativa constrói práticas adaptativas complexas, ferramentas, técnicas e corpos de
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conhecimento (por exemplo, sobre comportamento animal e domesticação de vegetais) que
continuam a ser melhorados ao longo dos anos (Boyd & Richerson, 1988).

a. INTELIGÊNCIA SOCIAL
Em particular, os modelos de evolução cultural cumulativa sugerem dois traços, talvez
não intuitivos, de nossa espécie: nosso sucesso ecológico, tecnologia e adaptação a diferentes
ambientes não são devidos a nossa inteligência -ao menos não por si só.
Sozinhos e isentos de nossa cultura, não teríamos nenhuma esperança de sobrevivência
(este fato está intimamente ligado ao desenvolvimento ontogenético que caracteriza a nossa
espécie, sob o qual a cultura influiu enormemente).
A efetividade deste processo evolutivo de acumulação cultural depende crucialmente do
tamanho e da interconectividade de nossas populações e redes sociais.
O registro arqueológico e os casos etnográficos que descrevem populações isoladas que
foram perdendo gradualmente as suas tecnologias mais complexas podem ser explicadas
deste modo, pois manter esses conhecimentos depende da manutenção de uma população
grande e densamente conectada (Powell, Shennan, & Thomas, 2009).
A abordagem destes autores também sugere que a evolução cultural permite a criação
de normas sociais, em forma de padrões que os alunos adquirem, através dos quais eles
podem julgar os outros. Muitos modelos demonstram de maneira robusta que a evolução
cultural pode funcionar como um suporte para quase qualquer comportamento ou preferência
que seja comum numa população - quer se trate de cooperação ou outros -, enquanto não seja
muito custoso (Boyd & Richerson, 1988; Henrich & Boyd, 2001). Isto sugere que diferentes
grupos adquirirão diferentes normas e competirão entre si em algum ponto. Esta competição
favorecerá àqueles conjuntos de normas que levam ao sucesso da luta intergrupal.

5. NOVOS ENFOQUES
Eva Jablonka & Marion Lamb (2005) sugerem novas dimensões evolutivas, desviando
ainda mais o foco sobre os sistemas de herança genética, visto que as explicações que residem
estritamente em nível genômico não explicam a seleção e adaptação completamente:
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devemos considerar também os sistemas epigenéticos, comportamentais e simbólicos de
herança. O primeiro é possível ser reconhecido em todos os tipos de organismos vivos,
enquanto que o segundo está presente num grupo menor deles e, finalmente, o terceiro só é
possível de ser encontrado em humanos, dada a estruturação fisiológica necessária para o
processamento simbólico.
Segundo essa proposta da "evolução em quatro dimensões," a informação hereditária é
transmitida por outras vias além da genética, de modo que a mudança evolutiva pode operar
através da instrução cultural, bem como através da seleção natural.
Um dos fatores-chave para entender a nossa evolução é, talvez, a possibilidade de gerar
novas variantes de fenótipos a partir de mudanças genéticas sutis ou mesmo insignificantes,
conhecido como plasticidade do desenvolvimento, principalmente através da sua relação com
a ecologia: essa plasticidade é expressa por meio de mudanças comportamentais, fisiológicas,
morfológicas, de crescimento, história de vida e demografia, tanto em contextos entre
gerações como individualmente.
Reconhecendo que, além do estritamente fisiológico, o mecanismo de herança
comportamental emerge das potenciais vantagens seletivas do cuidado social e da
aprendizagem social, leva ao fato de que as chaves e padrões comportamentais que compõem
o conteúdo dos meios sociais de comunicação - tais como a simples observação – adquirem, a
partir desta perspectiva, uma maior importância no estudo antropológico (Fuentes, 2004).

6. ENTÃO, COMO EXPLICAR O COMPORTAMENTO HUMANO EM SUA
DIVERSIDADE?
Os antropólogos biológicos estudam sistemas fisiológicos e culturais. Enquanto o
primeiro conceito raramente é difícil de definir, o segundo opõe uma certa resistência para ser
classificado em uma entrada de enciclopédia. Como temos revisado, em um sentido amplo a
cultura corresponde àquelas estratégias através das quais os humanos se adaptam ao
ambiente. No entanto, o sucesso que elas têm tido tem transformado o que foi originalmente
um mecanismo evolutivo no mesmo ambiente que nos domina e rodeia, pois compreende
nossos padrões de subsistência, tecnologias, política e economia, arquitetura, relações
interpessoais, vestimentas, sistemas de crenças, linguagens, regras de matrimônio, gênero,
dietas, percepção, cognição, etc.
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Devemos lembrar que, enquanto a cultura tem permeado virtualmente todos os
aspectos centrais da nossa existência como espécie, ela não é transmitida geneticamente de
maneira direta de uma geração para a seguinte, mas é aprendida desde a nossa concepção em
diante.
Ainda assim, há muitos fatores biológicos que influenciam e predeterminam a
capacidade humana de incorporar cultura ao longo de nossa trajetória de vida, herança que
devemos a nossos antepassados e que poderia inclusive estar presente em outros primatas,
como os chimpanzés.

7. ABSORÇÃO DA LACTOSE
A evolução da absorção da lactose representa um bom exemplo de coevolução genescultura. Existe variação sistemática na fisiologia digestiva do leite em humanos adultos
(embora seja semelhante em crianças e adolescentes). Na verdade, a maioria dos humanos
adultos sofrem de má absorção da lactose, isto é, o nível de atividade da enzima lactase que
apresentam é insuficiente para quebrar a lactose rica em energia, porque o consumo de leite
normalmente leva à indigestão.
Existem diferenças genéticas que são em grande parte responsáveis pelas diferenças
fenotípicas entre tolerantes e intolerantes à lactose. Existe uma correlação entre a incidência
de absorção de lactose e a história da indústria láctea (o leite não estava disponível como
recurso alimentar para as antigas sociedades de caçadores-coletores), pelo qual estipula-se
que o surgimento dessa atividade produtiva deve ter criado as condições culturais, genéticas e
ambientais para que tomasse lugar um processo de seleção favorável ao alelo responsável pela
absorção.
De acordo com o modelo de coevolução genes-cultura de Cavalli-Sforza & Feldman, o
fenótipo tolerante à lactose influencia tanto na seleção darwiniana - baseada nas propriedades
nutricionais do leite -, quanto na transmissão cultural do consumo de leite, traduzível em
padrões comportamentais (todos os tipos de comportamentos recorrentes associados com o
hábito de consumo). A análise de todos os fenótipos possíveis que surgem desta combinação
de sistemas (simplificados em tolerantes, intolerantes, consumidores e não-consumidores)
sugere que a probabilidade de que a descendência de consumidores de leite também se torne
consumidora, há de ser o fator crítico na determinação da frequência do alelo responsável
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pela tolerância à lactose. De fato, podem existir várias condições sob as quais o alelo em
questão não seja propagado, em aparente paradoxo quanto à sua vantagem adaptativa
significativa (deve ser considerado, contudo, que todo o sistema é muito dependente da
frequência inicial do alelo dominante).
Gerbault et al. (2011) têm indicado, como exemplo de construção de nichos, a seleção
natural que atuou de modo diferente na Europa e África, baseados no fato de que no primeiro
continente houve seleção de apenas uma variante de lactase, enquanto na África foram
selecionados vários alelos diferentes. Mesmo assim, respectivamente, foi necessária apenas
uma única mutação para desencadear o aumento na distribuição da persistência da lactase,
enquanto que no segundo continente teria sido necessária a articulação de múltiplas
mutações para chegar a manifestar com a mesma proporção a presença do traço.
Esta habilidade de poder digerir a lactose na idade adulta parece ter aumentado a
altíssimas frequências devido a uma das pressões seletivas mais fortes que tem sido descritas.
O processo de construção de nichos, referido nos parágrafos anteriores, destaca-se pela
incorporação de novas pressões seletivas na comunidade, a partir de práticas culturais: no
caso do aparecimento massivo desse traço, propõe-se que a transmissão cultural das práticas
de pastoreio gerou uma pressão seletiva estável ao ter-se mantido ao longo do tempo por um
período significativo. Dessa forma, explica-se como a coevolução da característica genética e
da prática cultural resultou na modificação do ambiente, ou seja, do nicho.

8. CARACTERES MAL-ADAPTATIVOS
É nesta linha que a transmissão cultural cumulativa, de acordo com as características
que a definem, apresenta ainda outra dimensão: Boyd & Richerson (1985) propõe a hipótese
da informação de alto custo, segundo a qual existem traços mal-adaptativos cuja propagação
se impõe sobre a transmissão de outras variantes mais adequadas para o fitness de uma
espécie, pois o seu conteúdo se ajusta melhor à forma diferente de transmissão que possuem.
Usamos o conceito de fitness no sentido ambiental, em oposição ao meramente
reprodutivo (a capacidade de produzir descendência viável e fértil), vista anteriormente: aqui,
trata-se mais especificamente do sucesso que um dado organismo tem com relação ao
"encaixar" em um ambiente (fitting into ou fit-ness), ou seja, de viver e reproduzir-se em um
ambiente particular; de estabelecer uma relação viável com o seu ambiente.
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Assim, por exemplo, as normas culturais que limitam a escolha do companheiro podem
alterar a seleção de certos genótipos, cujas manifestações não se ajustem aos critérios
estabelecidos para selecionar um parceiro favorável. Neste sentido, Richerson & Boyd (2005)
sustentam que o modelo de coevolução genes-cultura pode explicar comportamentos sociais
como a cooperatividade. Mas apesar de ela existir em primatas não humanos, no caso dos
seres humanos não é limitada a pequenos grupos sociais - a unidade familiar, por exemplo -,
mas estende-se a conjuntos maiores de indivíduos, através de uma marca simbólica própria do
grupo. Isso explicaria a competição intergrupal que surge entre os indivíduos que portam uma
marca diferente; as marcas seriam um tipo de traço cultural que melhoram o fitness de
conjuntos populacionais cooperativos.

9. RESUMINDO
Os humanos modernos surgiram possivelmente na África, espalhando-se pelo resto do
mundo a 60.000 anos atrás. A domesticação de plantas e animais permitiu superar os limites
que as técnicas de obtenção de alimentos impunham - e as quais já se haviam alcançado -,
reativando o crescimento e a expansão de nossos antepassados com base na nova economia
agropastoril, que rapidamente substituiu o estilo de vida dos caçadores-coletores.
No entanto, a proximidade de vacas, porcos e outros animais de criação alterou outros
aspectos ecológicos: a exposição direta a algumas das doenças que estes animais nãohumanos portam mudou os padrões comportamentais de vírus e bactérias, tais como a gripe,
aparecendo como novas pressões seletivas para o homem.
A teoria da coevolução genes-cultura, nascida como uma vertente teórica da genética de
populações, sugere que todo tipo de traços culturais e psicológicos, gerados a partir de
mudanças neurobiológicas adaptativas, vão incorporar-se como, por exemplo, o aparecimento
de patologias, mencionado no parágrafo anterior, como novos fatores de influência nas
interações complexas que compõem um modelo diferencial de transmissão entre gerações de
informação.
Assim, os sistemas de transmissão genética e cultural não podem ser tratados de forma
independente, porque o que um indivíduo aprende pode depender do seu genótipo, enquanto
a seleção que atua no sistema genético poderia ser produto de - ou ser modificado por -, a
difusão de um traço cultural.
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Em um modelo gene-cultura, os indivíduos têm sido descritos tanto em termos de seu
genótipo como de seus traços culturais, o que supõe somar às regras de herança mendeliana
um conjunto de regras de transmissão para os traços culturais.
Se assume que a probabilidade de um indivíduo adotar um traço depende de se seus
progenitores tiveram tal traço (modo de transmissão conservador "vertical"), mas também é
possível supor que um indivíduo possa incorporar traços a partir da aprendizagem que lhe
oferecem indivíduos com os quais não compartilham maior parentesco (transmissão horizontal
e oblíqua); em particular, por indivíduos-chave dentro do grupo social (transmissão indireta)
ou devido à presença majoritária de uma variante no grupo (transmissão dependente da
frequência). Além disso, os traços podem ser adotados pelos indivíduos de forma
independente aos efeitos que eles tiveram sobre a sua eficácia biológica.
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1. INTRODUÇÃO
As populações americanas atuais são consequência de um processo que começou há
15.000-18.000 anos. Além dos processos microevolutivos experimentadas pelas populações
iniciais ("povos originários") vindas do nordeste da Ásia, a partir da conquista europeia e
durante mais de 500 anos levou-se a cabo um processo complexo de mistura populacional no
qual intervieram conquistadores, colonizadores, imigrantes, principalmente da Europa, e
escravos africanos. Discute-se atualmente a suposta homogeneidade dos povos originários,
mas, além disso, parece claro que o longo processo microevolutivo na América mudou suas
características, diferenciando as populações através da deriva genética, adaptação ambiental,
novas mutações e outros fatores. E também não eram homogêneas as outras populações que
participaram posteriormente no povoamento da América: por exemplo, a origem dos
europeus é diferente, especialmente se considerarmos a América Latina ou a América anglosaxônica, assim como os africanos, identificado no momento do tráfico, a nacionalidade do
traficante de escravos e os poderes imperiais (Thomas, 1998). Atualmente, as diferentes
populações da América refletem essas origens complexas, as populações urbanizadas possuem
fundamentalmente uma composição tri-híbrida - americana, africana e europeia, enquanto
que

poucos

grupos

se

mantêm

relativamente

isolados,

tanto

indígenas

como

afrodescendentes que fugiram ou foram libertos ou, ainda, descendentes de europeus
agrupados por motivos religiosos ou outros.
Neste capítulo, serão expostas algumas características dos participantes no processo
populacional da América, sempre dentro do contexto da antropologia biológica. Além disso,
serão analisados os aspectos fundamentais da miscigenação no continente. Dentro deste
último assunto, se desenvolverão brevemente os diferentes tipos de “marcadores genéticos”,
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bem como os principais métodos de estimativa das contribuições populacionais (graus de
misturas populacionais).

2. AS POPULAÇÕES
a. INDÍGENAS
Na época da conquista, aproximadamente 44 milhões de índigenas povoavam a América
(Crawford, 1992). A distribuição no continente era muito heterogênea já que existiam regiões
densamente povoadas como a Mesoamérica e a região andina, e outras com baixa densidade
populacional, como o Pampa-Patagônia. Segundo Salzano & Callegari-Jacques (1988) podem
ser identificadas três fases, marcadas por aspectos socioeconômicos com impacto sobre os
processos microevolutivos: fase A, de caçadores e coletores com agricultura incipiente,
basicamente nômades, com natalidade e mortalidade moderadas e uma deriva genética baixa;
fase B, de agricultores e pescadores, com alta natalidade e mortalidade, alta deriva genética,
devido ao isolamento e baixo fluxo gênico; e fase C, pastores ou residentes de centros urbanos
densamente povoados, com natalidade e mortalidade moderadas, e baixa deriva genética
devido ao tamanho demográfico do grupo e ao fluxo gênico também moderado. Estas
características influenciaram nas transformações ocorridas após a conquista, em particular, na
diminuição da população indígena. Com relação a esta última observação têm sido postuladas
várias hipóteses, tais como atos de violência, trabalhos forçados ou redução intencional da
natalidade. Porém, Pereña (1992), quem realizou uma revisão exaustiva do assunto, atribui às
epidemias como a causa principal dessa diminuição. Deve-se destacar que muitas das doenças
infecciosas que existiam na Europa no momento da conquista (varíola, gripe, sarampo,
rubéola, caxumba) não eram conhecidas na América, o que fez com que seu efeito tenha sido
devastador pela falta de resistência imune e do desconhecimento de como tratá-las. Por
exemplo, a varíola, causada por um poxvírus de mesmo nome, teria aparecido na América em
1507, em La Hispaniola (hoje República Dominicana); entre 1515 e 1516 atinge a costa maia e,
pouco depois, se propaga pelo Caribe e México, com estimativa de que morreram metade dos
nativos daquela região. Pouco depois (1524-1527) e antes da chegada dos espanhóis, o vírus
chega ao Peru, estimando-se que cerca de 200.000 índígenas morreram. Em consequência,
durante o século XVI, a varíola pôde causar estragos, especialmente nas regiões mais
densamente povoadas, onde os contágios facilitaram a propagação do vírus (Pereña, 1992).
Além das epidemias, outro processo foi fundamental para o declínio da população indígena: a
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miscigenação. Pereña menciona: "mais que da extinção do índio, deve-se falar de uma
absorção do índio" (1992: p. 372).
Quanto às características genéticas das populações americanas, deve-se mencionar que
a homogeneidade levantada por muitos geneticistas nas décadas de 1980-1990, ideias
anteriores como a do American Homotype (Hrdlicka, 1912) e, ainda antes, no conceito de
Antonio de Ulloa no século XVIII: "Quem quer que tenha visto um índio (...) pode dizer que já
viu todos com relação à cor e características”, têm sido contestadas, na atualidade. Os estudos
recentes mostram um panorama diferente, caracterizado por uma maior heterogeneidade das
populações fundadoras unida a processos de microevolução locais e regionais. Como concluem
Salzano & Callegari-Jacques (2006), enquanto o processo de colonização pode ter conduzido à
perda de parte da variação genética, as diferenças encontradas entre as populações indígenas
americanas (por exemplo, entre Maias e Suruí ou Karitiana) é o dobro da observada entre
Maias e Yoruba da África.

b. AFRICANOS
A chegada de africanos ao continente americano deve-se principalmente ao tráfico de
escravos, que começou cedo durante a conquista. Em 1501, havia escravos africanos em La
Hispaniola. Em 1518, a Coroa espanhola concedeu a primeira licença para a importação de
escravos africanos a um navio espanhol e foi seguida pelas outras potências colonizadoras
europeias. O tráfico continuou até meados do século XIX, sendo proibido no início deste
século. Seu auge ocorreu, em geral, durante o século XVIII, mas em alguns países como Cuba e
Brasil, o fluxo de escravos africanos no século XIX foi ainda maior do que no século anterior
(Moreno Fraginals, 1977; Klein, 1986).
Há dois aspectos de interesse para considerar sobre a diversidade dos africanos e
posterior miscigenação: sua origem e seu tamanho numérico. Com relação à origem, deve-se
ter em conta tanto o momento do tráfico como a nacionalidade dos traficantes de escravos,
aspectos estes inter-relacionados, visto que os senhores de escravos muitas vezes obtinham
escravos nas colônias africanas de seu próprio país (por exemplo, os portugueses em Angola,
Guiné portuguesa e Congo; os ingleses em Serra Leoa, Gâmbia, Gana e Nigéria). No entanto, há
muitas dificuldades para determinar a origem, uma vez que os roubos em alto-mar eram
frequentes e os escravos podiam passar de um traficante para outro; além disso, o local de
captura na África poderia ser distante do porto de embarque, especialmente no final do tráfico
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quando deveriam penetrar cada vez mais no continente e ir para no sul e a costa do Oceano
Índico. Rout (1976) afirma que os escravos que chegaram à América Latina vieram das
seguintes regiões, ordenadas cronologicamente: Alta Guiné (Senegal, Guiné, Guiné-Bissau,
Serra Leoa, oeste de Mali, Libéria), Baixa Guiné (Gana, Togo, Benin, Nigéria, norte de
Camarões), Rio Congo e Angola (Gabão, Congo, Angola, região de onde vêm a maioria dos
africanos) e, finalmente, Moçambique, na costa leste africana. Estas regiões são também, com
pequenas diferenças, as que forneceram escravos para os Estados Unidos (Adams & Ward,
1973).
Por outro lado, como acontece com os índigenas, estimar quantos africanos entraram na
América é complexo por duas razões principais: a mortalidade durante a travessia, o que
implica que o número de escravos embarcados na África não coincida com aqueles que
chegaram na América e, fundamentalmente, o tráfico ilegal. Por todo o continente, os
números variam entre 9.000.000 e 12.000.000, distribuídos em sua maioria no Caribe
(3.800.000) e Brasil (3.600.000) (Curtin, 1969; Conrad, 1986). Neste contexto, Barton (1967)
estimou que 15.000.000 saíram da África, mas deve-se considerar a mortalidade nos barcos,
maior no início e com uma taxa média de mortalidade de 12,5% devido à superlotação,
contágio, má-nutrição e outras causas (Meltzer, 1993).
Na América, as condições foram difíceis, em especial, em plantações com monoculturas,
onde a expectativa média de vida era entre os 20 e 29 anos. A natalidade era relativamente
baixa, já que o começo do tráfico não era favorecida pelos amos. Era mais rentável comprar
outro escravo do que o tempo e o custo envolvido na criação de uma criança, somado ao baixo
rendimento da mãe em alguns períodos (Moreno Fraginals, 1977). Posteriormente, ao diminuir
o tráfico, a natalidade aumentou, com valores entre 5 e 7 filhos por mulher (por exemplo, em
Barbados), mas a mortalidade manteve-se elevada (Corruccini et al., 1982). Entre 1833 e 1864
em Gowrie, uma plantação de arroz da Georgia (Estados Unidos), cerca de 89% das crianças
morriam antes dos 15 anos, embora as condições em outras plantações não fossem tão
extremas (Dusinberre, 1996).
As diferentes origens e características levam à percepção de que não existe
homogeneidade nas características biológicas e culturais dos africanos que foram trazidos ao
continente americano, especialmente se considerarmos que é na África onde se encontra a
maior diversidade genética humana, assim como revelado pelos estudos com autossomos (Nei
& Roychoudhury, 1974; Jin et al., 2000; Ayub et al., 2003), DNA mitocondrial (mtDNA) e na
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região não-recombinante do cromossomo Y (NRY) (Badro et al., 2013). Os estudos sobre
hemoglobinopatias também têm fornecido dados nessa direção. A hemoglobina S (Hb
siclêmica), além de ser exemplo de uma clara vantagem seletiva dos heterozigotos, apresenta
diferentes haplótipos (Bantu, Benin, Senegal, Camarões), cuja presença na América demonstra
a diversidade das suas origens (Fong et al., 2013; Da Luz et al., 2010).
Um último ponto, embora discutível, é a desproporção de gênero dos africanos, em
geral a favor do sexo masculino, ainda que, com o passar do tempo, se produza um aumento
paulatino nas mulheres. Este fenômeno também varia de acordo com o porto de embarque: a
área da Alta Guiné provia predominantemente homens (75%), enquanto que do Golfo de
Biafra, a proporção de mulheres foi maior (Horn & Morgan, 2005). Nas plantações, geralmente
predominavam os escravos homens sobre as mulheres. Esta tendência chega a igualar-se até
meados do século XIX, por exemplo, nas plantações de Cuba entre 1746-1790, cerca de 90%
dos africanos eram do sexo masculino, enquanto que entre 1845-1868 reduz-se a 60%
(Moreno Fraginals, 1977). Fora das plantações de açúcar e café a situação é diferente: em
Montevidéu (Uruguai), onde as atividades de trabalho relacionavam-se geralmente ao
trabalho doméstico, os escravos do sexo masculino representavam ~ 54% em 1805 e ~ 44% em
1819 (Frega et al., 2004). A desproporção de gênero bem como características genéticas,
representam duas variáveis de grande interesse no processo de miscigenação, como será visto
mais adiante.

c. EUROPEUS
Em relação às contribuições europeias, apesar de aparentemente existir maior
quantidade de informação, muitos aspectos ainda são desconhecidos. Como observado pela
pesquisadora norte-americana McAdoo (1993), referindo-se aos imigrantes que povoaram os
Estados Unidos, o conhecimento das ondas de colonizadores que chegaram a estas costas é
uma parte da história muitas vezes escondida porque envergonha os americanos, uma
observação que poderia ser aplicada a qualquer lugar da América.
Entre 1500-1820, atravessaram o Oceano Atlântico 2,6 milhões de europeus, um
número muito baixo se comparado com os 8,75 milhões de africanos que chegaram nesse
mesmo período (Horn & Morgan, 2005). O processo migratório é muito complexo e envolve
indivíduos e populações muito heterogêneas quanto a sua origem geográfica, época e motivos
associados às migrações (principalmente econômicos, mas também políticos e religiosos). De
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acordo com Rosenblat (1954), em 1539 havia na América Latina 140.000 pessoas classificadas
como "brancas" (europeus e crioulos descendentes deles), um número menor do que o de
outros grupos (indígenas, "negros", e mestiços mais mulatos). Em 1825, a quantidade de
europeus (13.470.000) excede em muito o resto das populações migrantes na América. Isto é
muito mais perceptível em meados do século XX (221 milhões de um total de 326 milhões).
Nos séculos XVI e XVII vieram ao redor de 450.000 imigrantes espanhóis (Chaunu, 1987) e esse
fluxo continua ao longo do tempo, atingindo quase 5 milhões distribuídos principalmente na
Argentina e no Brasil e, em menor quantidade, no Uruguai, Estados Unidos e Cuba. Milhões de
alemães se assentaram principalmente nos Estados Unidos, e também no Brasil, Argentina e
Chile. Mais de 10 milhões de italianos emigraram para os Estados Unidos, Argentina e Brasil;
em torno de 4,5 milhões de britânicos o fizeram para os Estados Unidos e Canadá, e mais de
quatro

milhões

de

irlandeses

(várias

fontes

reunidas

em

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n_europea).
Existem diferenças entre a imigração europeia para a América Latina e aquela para o
norte do México (ou seja, excluindo-se as regiões onde se instalaram emigrantes ibéricos e
franceses), as quais repercutem no processo de miscigenação. Não varia somente a origem dos
imigrantes (predominantemente Espanha e Portugal na primeira, e Grã-Bretanha e alguns
países do centro-oriente da Europa na segunda), mas também a religião e as características
dos mesmos: na América Latina, a grande maioria dos imigrantes europeus eram homens (na
primeira metade do século XVI as mulheres representavam 5% dos espanhóis que viajavam
para a América, e começando o século XIX esse número representava 10%). O desequilíbrio na
proporção entre os sexos conduzido no processo migratório, como acontece com os africanos,
repercutirá na miscigenação. Isso favorecerá as uniões mistas, junto ao fato de que, para os
católicos, os indígenas deviam ser evangelizados para evitar barreiras à integração nas
sociedades crioulas. Ao contrário, entre os anglo-saxões, a base religiosa e moral do
puritanismo motivou que a conquista da América do Norte fosse feita basicamente por
famílias, movidos pela ideia de que as culturas nativas eram obra do diabo, estando proibidas
as uniões com eles (Barton, 1967).

3. O PROCESSO DE MISCIGENAÇÃO NA AMÉRICA
Com o início da conquista começou o processo de miscigenação. Após a primeira viagem
de Cristóvão Colombo, os 39 homens que ficaram na La Hispaniola relacionaram-se
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sexualmente com as mulheres da ilha (Mörner, 1967). Atualmente, é possível definir até 21
gerações de miscigenação, dependendo da região. Wang et al. (2008) indicam que o número
de gerações varia entre 6 e 14, número que parece baixo mesmo considerando-se a exclusão
do Caribe. Por exemplo, em Saguenay (Quebec) Heyer et al. (1997) identificam até 19 gerações
a partir de uma data tardia como 1608.
O início da miscigenação na América espanhola ocorre entre os homens europeus
(conquistadores) e mulheres indígenas; já na próxima geração, também os crioulos nascidos
dessas uniões se misturarão com mulheres indígenas, e as mulheres crioulas se incorporarão
ao processo em eventos de miscigenação que continuaram até a atualidade. Mais complexa é
a participação dos africanos que, já quando começam a chegar na América no início do século
XVI, seu status legal retarda (mas não impede) as uniões mistas, não aceitas pela sociedade
crioula. Porém, após a obtenção da liberdade e, com dinheiro, existiam várias maneiras de
"branqueamento". No Brasil, o processo de miscigenação entre o homem português e mulher
indígena, propiciado pelas autoridades portuguesas, começa cedo (Freyre, 1933). Por exemplo,
o Marquês de Pombal, Primeiro-ministro de Portugal em meados do século XVIII, dava
privilégios iguais aos mestiços e aos descendentes de portugueses.
Atualmente, todas as populações cosmopolitas e, inclusive, grande parte das populações
"isoladas" (indígenas, de afrodescendentes, ou colônias europeias) apresentam algum grau de
miscigenação. A miscigenação tem duas características quase constantes: a participação dos
três grupos populacionais já mencionados, ainda que com contribuições desiguais, e
marcantes diferenças entre contribuições quando analisada a proporção de homens e
mulheres no grau de mistura. Este cenário pode ser visto claramente ao comparar dados de
marcadores herdados biparentalmente (autossômicos) e uniparentalmente de herança
materna e de herança paterna (Sans, 2000; Salzano & Sans, 2014).
A seguir são apresentados dados e resultados sobre as contribuições genéticas
estimadas de europeus, indígenas e africanos para diferentes populações da América. A
escolha é, em parte, arbitrária, ainda que, em geral pretendeu-se, quando havia várias
estimativas, considerar as baseadas em maior número de indivíduos e/ou maior número de
sistemas genéticos ou mutações analisadas. Quando existiam dados de diferentes regiões de
um país, tentou-se cobrir a maior extensão evitando sobreposições.
A Tabela 1 apresenta uma visão geral das contribuições populacionais nos diferentes
países ou regiões (Brasil). Para os Estados Unidos e Canadá os dados são escassos, já que em
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sua maioria as fontes de informação referem-se a grupos populacionais particulares
(hispânicos, afrodescendentes, franco-canadenses) e, portanto, não estão incluídos nesta
tabela.
O primeiro resultado que pode ser destacado é que todas as populações, em maior ou
menor grau, são tri-híbridas. Contudo, há certa coincidência com observações gerais sobre as
contribuições regionais, assim como foi levantado por vários autores. Por exemplo, Ribeiro
(1969) propõe para as Américas três "configurações histórico-culturais", "povos testemunha"
(onde prima a matriz indígena), " povos novos " (de origem tri-híbrida com uma marcada
contribuição africana) e "povos transplantados" (basicamente descendentes de europeus). A
contribuição europeia é maior no Uruguai (84%), considerado "povo transplantado", enquanto
que na Argentina, na mesma categoria, a contribuição indígena é elevada. Os países do
Pacífico são os que apresentam maior contribuição indígena, embora os valores variam de 56%
(México) a 88% (Bolívia). Chama a atenção a alta contribuição indígena estimada na Nicarágua
e a alta contribuição europeia em Porto Rico, países que correspondem, segundo a
classificação mencionada, a "povo testemunha" e "povo novo", respectivamente. O Panamá,
de acordo com os dados apresentados, possui a população com contribuições mais similares
das três origens.
A Tabela 2 complementa a primeira, com dados para populações cosmopolitas ou
regiões dentro dos países da América. Neste caso, podem verificar-se diferenças marcantes
tanto entre dados populacionais de um mesmo país, como com os dados do país mostrados
anteriormente. A informação é irregular e corresponde, em alguns casos, a segmentos da
população. Por exemplo, no Brasil, como nos Estados Unidos, a população aparece muitas
vezes separada em "branca” (ou eurodescendente) e "negra" (afrodescendente), por isso não
é possível ter uma ideia geral do grau de miscigenação. Tentou-se evitar o efeito dessa
setorização priorizando os dados gerais.

Tabela 1. Contribuições populacionais nos países da América.
Países

Argentina

N

Marcadores

% Contribuições Genéticas

Referências

Europeu

Indígena

Africano

441

99 AIMs

65

31

4

Avena et al., 2012

28

815.377 SNPs

12

88

0

Watkins et al., 2012

Brasil (N)

203

40 AIMs

70

11

19

Pena et al., 2011

Brasil (NE)

82

40 AIMs

61

30

9

Pena et al., 2011

Bolívia

589

Brasil (S)

189

40 AIMs

78

13

9

Colômbia

3618

13 STRs

46

34

20

Godinho et al., 2008

Costa Rica

2196

11 sistemas clássicos

61

30

9

Morera et al., 2003

368

13 STRs

42

52

6

Godinho, 2008

100

610,000 SNPs

51

7

42

Bryc et al., 2010

Equador

317

13 STRs

31

65

4

Godinho et al., 2008

El Salvador

296

13 STRs

15

75

10

Godinho et al., 2008

México

300

1814 AIMs

42

56

2

Nicarágua

165

15 STRs

69

11

20

Núñez et al., 2010

4202

2 sistemas clássicos

25

36

39

Arias et al., 2002

Peru

100

13 STRs

15

73

12

Godinho, 2008

Puerto Rico

642

93 AIMs

64

15

21

Via et al., 2011

85

5 polymarkers

84

10

6

Hidalgo et al., 2005

1395

13 STRs

61

23

16

Godinho et al., 2008

Chile
República
Dominicana

Panamá

Uruguai
Venezuela

Pena et al., 2011

Silva-Zolezzi et al.,
2009

Tabela 2. Contribuições populacionais em cidades cosmopolitas e algumas regiões da América.
Região Geográfica

N

Marcadores

% Contribuições Genéticas
Europeu

Indígena

Referências

Africano

Argentina
Buenos Aires (C-Sul)

168

99 AIMs

79

19

4

87

5 sistemas

68

26

6

418

HLA A,B

67

24

9

Alfaro et al., 2005

14

678 STRs

53

44

3

Wang et al., 2008

Mar del Plata (S)

180

15 STRs

77

22

1

Parolín et al., 2013

Corrientes (NE)

21

24 SNPs

77

18

5

Corach et al., 2010

105

46 AIMs

13

86

1

Heinz et al., 2013

73

46 AIMs

21

77

2

Heinz et al., 2013

Belém (N)

196

48 AIMs

54

31

15

Santos et al., 2010

Maceió (NE)

598

9 STRs

56

27

17

Brasília (C)

200

28 AIMs

77

14

9

Lins et al., 2011

Belo Horizonte (SE)

234

11 STRs

65

1

34

Scliar et al., 2009

São Paulo (SE)

294

15 STRs

52

14

34

La Plata (C-Sul)
Tucumán (N)
Catamarca (N)

Avena et al., 2012
Martínez-Marignac
et al., 2004

Bolivia
La Paz
Chuquisaca
Brasil

Ferreira da Silva et
al., 2002

São-Bento et al.,
2008

590

Porto Alegre (S)

104

9 STRs

86

11

3

Leite et al., 2003

205

GWAS***

98

2

0

Moreau et al., 2013

40

11 AIMs

50

45

5

Rojas et al., 2010

Choco

161

11 AIMs

46

45

9

Rojas et al., 2010

Cauca (W)

306

34 SNPs

48

41

11

80

52 SNPs

42

38

20

Ibarra et al., 2014

Caldas Manizales (C)

193

11 AIMs

59

37

4

Rojas et al., 2010

Nariño (SW)

206

11 AIMs

32

65

3

Rojas et al., 2010

Guanacaste (NE)

1301

27.904 SNPs

43

38

15

Wang et al., 2010

Chorotega (NW)

451

51

35

14

Morera et al., 2003

65

28

7

Morera et al., 2003

Teruel et al., 2011

Canadá
Quebec
Colômbia
Antioquia (NW)

BoyacáCundinamarca (C)

Córdoba et al.,
2012

Costa Rica

San José (C)

1311

11 sist.
clássicos
11 sist.
clássicos

Cuba
Havana y Matanzas

584

60 AIMs

81

3

16

42

49 AIMs

29

71

0

207

1509 AIMs

96

1

3

147

24 SNPs

61

15

12

Nuevo León (N)

100

74 AIMs

38

56

6

Chihuahua (N)

161

13 STRs

50

38

12

1310

446 AIMs

32

64

4

Veracruz (C)

60

1814 AIMs

36

62

2

Yucatán (S)

262

13 STRs

19

70

11

597

2 sist.

17

26

57

(NW)
Equador
Quito

Poulsen et al., 2011

Estados Unidos
Filadelfia

eurodesc.

(NE)
Hispanos

Stefflova et al.,
2009
Lao et al., 2010

México

Cidade do México (C)

Martinez-Fierro et
al., 2009
Rubi-Castellanos et
al., 2009
Galanter et al.,
2012
Silva-Zolezzi et al.,
2009
Rubi-Castellanos et
al., 2009

Panamá
Cidade do Panamá

Arias et al., 2002

591

(C)

clássicos

Colon (C)
Chiriquí (W)

146
1312

2 sist.
clássicos
2 sist.
clássicos

6

25

69

Arias et al., 2002

44

51

5

Arias et al., 2002

Pereira et al., 2012*

Peru
Lima (C-W)

300

106 AIMs

21

75

4

141

99 AIMs

70

11

19

92

1

7

Sans et al., 1997

65

20

15

Sans et al., 1997

82

8

10

Sans et al., 2006

52

20

28

Loyo et al., 2004

42

36

21

Martínez et al., 2007

Porto Rico
San Juan (NE)

Avena et al., 2013

Uruguai
Montevideo (S)

496

Tacuarembó (NE)

127

Cerro Largo (NE)

146

10 sist.
clássicos
22 sist.
clássicos
18 sist.
clássicos

Venezuela
Churuguara (N)

60

vários
sistemas**
vários

Caracas (N)

110

Ilha de Toas (NW)

232

4 STRs

63

26

11

Maracaibo (N)

246

4 STRs

73

23

4

sistemas**

Zabala Fernandez
et al., 2005
Zabala Fernandez
et al., 2005

* Valores aproximados; ** Incluem STRs, um VNTR, marcadores clássicos; *** Não especifica os SNPs
C: Centro, W: oeste, N: norte, S: sul, E: leste; GWAS: Genome Wide Association Studies

É interessante comparar os dados de cada país, já que existem diferenças significativas:
por exemplo, no Uruguai a contribuição indígena varia de 1 a 20%, este último valor contradiz
o modelo "povo transplantado” já mencionado; mais claro ainda é na Argentina, com
contribuições indígenas de 18 a 44%. Deve-se também destacar que no México, a contribuição
africana varia de 2 a 12%, enquanto na Venezuela, de 4 a 28% e, na Colômbia, de 3 a 20%,
sendo os dois últimos classificados como "povos novos”, ao contrário do México ("povo
testemunha"). Quanto à contribuição europeia, varia de 52 a 86% no Brasil e de 32 a 59% na
Colômbia, com vários valores próximos a 50%. O caso mais extremo de diferenças intra-país é
o do Panamá, com contribuições europeias entre 6 e 44% e africanas entre 5 e 69%, embora
deve ser notado que essas estimativas são baseadas apenas em dois sistemas sanguíneos (ABO
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e RH), o que amplia a margem de erro. As duas regiões da Bolívia consideradas apresentam a
maior contribuição indígena. As populações de Quebec (Canadá), Filadélfia (Estados Unidos) –
ainda que o número corresponda apenas a eurodescendentes - e Montevidéu (Uruguai)
apresentam a maior contribuição europeia. O centro do Panamá e localidades no sudeste do
Brasil se caracterizam pela maior contribuição africana.
As contribuições observadas permitem uma visão geral das cidades e regiões mais
povoadas da América, embora forneçam pouca informação sobre o processo de integração das
populações. Neste sentido, os sistemas de herança uniparental adicionam informação, já que
permitem visualizar as histórias "maternas" e "paternas", não necessariamente similares, mas
sim complementares. A Tabela 3 apresenta alguns dados de mtDNA para analisar linhagens
maternas, de NRY para linhagens paternas, e também dados de herança biparental
(autossômica) para facilitar as comparações. Deve ser mencionado que não se espera que as
contribuições biparentais sejam intermediárias às outras duas, uma vez que irá depender das
uniões em cada geração. Por exemplo, a primeira geração de mistura de mulheres indígenas e
homens europeus terá 100% de linhagens maternas indígenas, 100% de linhagens paternas
europeias, e 50% de cada origem na análise biparental. Os dados estão organizados em dois
grupos: populações cosmopolitas ou subsetores de descendentes europeus, por um lado, e
populações ou setores de descendentes africanos por outra.
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Tabela 3. Populações cosmopolitas (mestiços ou euro-descendentes).
% Contribuições
N*
População

DNA mitocondrial**
Europeu

Euro-americanos da Filadélfia, EUA

Nativo

Autossomos**

Africano

Europeu

Nativo

Africano

Cromossomo Y**
Europeu

Nativo

Africano

Referências

204

97

0

1

96

1

3

98

1

1

Stefflova et al., 2009

245

97

1

1

93

3

3

95

1

3

Lao et al., 2010

Hispânicos EUA

127

24

49

16

61

15

12

69

8

21

Lao et al., 2010

México (geral)

742

5

93

2

42

56

2

Nicarágua

165

3

90

7

69

11

20

Cuba O

120

24

27

Cuba Ctro.

39

20

Cuba E

86

Antioquia, Colômbia

"Eurodesc." Tennesse, Ohio, Flórida
EUA

Martínez Cortés et al., 2013;
Silva Zolezzi et al., 2009
67

14

19

Núñez et al., 2010

49

81

0

19

Mendizabal., et al., 2008

49

31

96

0

4

Mendizabal., et al., 2008

19

35

46

68

0

32

Mendizabal., et al., 2008

80

5

90

5

88

2

10

Rojas et al., 2010

193

0

98

2

88

2

10

Rojas et al., 2010

Total., "mestiços", Colômbia

1332

1

90

6

72

12

16

Rojas et al., 2010

Venezuela (média do Caribe)

615

19

61

20

89

2

8

Castro de Guerra et al., 2011

Euro-venezuelanos

131

59

20

22

100

0

0

Castro de Guerra et al., 2011

Venezuela urbanos (Caribe)

414

9

19

72

84

3

13

Castro de Guerra et al., 2011

Bolívia (geral)

28

0

100

0

39

61

0

Scott-Watkins et al., 2012

"Brancos", N Brasil

48

31

54

15

98

0

2

compilado por Guerreiro-

Caldas, Colômbia

53

44

3

Junior et al., 2009
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"Brancos", NE Brasil

50

34

22

4

72

5

23

"Brancos" SE Brasil

492

25

28

46

57

14

28

"Brancos" P. Alegre Brasil

203

69

21

10

Tacuarembó Uruguai

127

Cerro Largo Uruguai

146

49

30

61

31

153

0

4

Compilado por GuerreiroJunior et al., 2009
Cardena et al., 2013

99

0

1

Guerreiro-Junior et al., 2009
Sans et al., 1997, Bonilla et al.,

65

20

15

21

82

8

10

67

2

79

17

4

96

2

2

Corach et al., 2010

53

46

1

81

15

4

94

5

1

Corach et al., 2010

32

28

66

3

68

28

4

87

11

2

Corach et al., 2010

Tennesee, Ohio, Flórida, EUA

246

5

0

93

10

2

86

30

0

70

Lao et al., 2010

Filadélfia, EUA

217

10

1

87

24

2

74

31

1

68

Stefflova et al., 2009

Caribe (várias ilhas)

501

4

5

91

32

1

68

Benn torres et al., 2007

Afro-Chocó, Colômbia

47

0

47

53

66

5

29

Rojas et al., 2010

Venezuela (Caribe)

70

1

62

37

83

2

15

Castro de Guerra et al., 2011

Amazônia, Brasil

300

1

50

47

41

5

54

34

7

42

Palha et al., 2011

Brasil N

270

3

40

57

25

42

33

Brasil NE

89

21

10

69

38

7

55

Porto Alegre, Brasil

54

5

16

79

Melo, Uruguai

41

19

29

52

Argentina NE
Argentina Central
Argentina S

62

96

38

15

47

2004
Sans et al., 2006

compilado por Guerreiro et al.,
2009
compilado por Guerreiro et al.,

34

2

64

56

6

38

Guerreiro-Junior et al., 2009

64

6

30

Sans et al., 2002

2009
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Nas populações cosmopolitas e em descendentes de europeus, as diferenças na
contribuição indígena materna e paterna (ou entre materna e autossômica) são claras e, em
todos os casos, mostram uma maior frequência de uniões entre mulheres indígenas e homens
europeus, ou seja, há uma "direção" das uniões de acordo com o grupo étnico, evidenciando o
que foi mostrado por Mörner (1969): a conquista da América foi a conquista de suas mulheres.
O Estados Unidos parece escapar deste fenômeno, mas é principalmente devido à escassez de
contribuições não-europeias nas unidades populacionais consideradas. O exemplo mais
extremo é o da província de Caldas (Colômbia), onde 98% das linhagens maternas são
indígenas, enquanto apenas 2% corresponde a linhagens paternas (calculados a partir de
dados de Rojas et al., 2010). Mais complexa é a análise da contribuição africana nestas
populações, embora em geral se observa o mesmo sentido das uniões: mulher
africana/homem europeu.
Nos dados de populações ou setores de afrodescendentes incluídos no fim da Tabela 3,
se observa a mesma tendência que a vista em populações cosmopolitas: a união das mulheres
africanas e homens europeus e, nos casos onde há contribuição indígena, também de
mulheres indígenas com homens europeus.

4. RESPONDENDO PERGUNTAS:
Além do processo de miscigenação, é interessante analisar alguns casos particulares
como, por exemplo, a existência de continuidade da população fundadora hoje em dia, as
histórias locais, e a modificação de histórias nacionais ou regionais à luz dos dados genéticos.

a. CONTINUIDADE INDÍGENA
Existem cada vez mais exemplos de linhagens antigas, especialmente aquelas com base
no genoma mitocondrial, e identificadas em restos humanos pré-históricos da América, que
continuam no presente. Estas linhagens específicas podem apresentar uma ampla distribuição
no continente ou uma distribuição regional. A análise de sequências, em diferentes níveis de
resolução molecular, permite não só determinar a origem, mas também as migrações dentro
do continente. Para ilustrar este ponto, selecionamos três exemplos representados pelos
subhaplogroups mitocondriais D4h3, D1j e C1d. Deve-se também levar em consideração que
muitas linhagens antigas não persistiram até o presente, como é o caso do D4h3a7, A2ag e
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A2ah, determinados em restos pré-históricos do Canadá (Cui et al., 2013), o qual evidencia a
redução da variabilidade inicial no continente.

i. O SUBHAPLOGRUPO D4H3
Esta linhagem mitocondrial foi inicialmente identificada entre os Cayapa do Equador,
onde apresenta uma alta frequência (Rickards et al., 1999). Em 2007, Kemp e colaboradores
determinaram que um indivíduo que viveu 10.300 anos atrás em On Your Knees, na ilha de
Prince of Wales (Alasca), o possuía junto com a linhagem paterna mais comum nos indígenas
americanos, a Q-M3. A revisão realizada pelos autores deu como resultado 47 sequências de
mtDNA similares, em sua maioria em populações atuais, e três antigas, uma delas em um resto
enterrado em um montículo (mound) atribuído à cultura Hopewell, em Illinois (Estados
Unidos), datado em 1825 ± 75 anos AP (antes do presente), e as outras duas, em indivíduos
históricos da Tierra del Fuego. Perego et al. (2009), baseando-se em diversas evidências,
propuseram que os portadores da linhagem materna D4h3 teriam migrado ao longo da costa
do Pacífico. Diferentes processos microevolutivos teriam levado a que a frequência mais alta
se encontre atualmente no Equador.

ii. SUBHAPLOGRUPO D1J
Definido inicialmente por Bodner et al., (2012), o D1J teria uma antiguidade de 13.900 ±
2.900, tendo se originado nas serras pampeanas da Argentina, onde apresenta suas
frequências mais altas (províncias de Santiago del Estero e Córdoba) (Garcia et al., 2012).
Atualmente, o D1J é encontrado em Mapuches argentinos, mas não em chilenos; também em
várias populações da Argentina e em baixa frequência na Bolívia, Uruguai, Brasil e Peru. Estes
padrões espaciais são devidos, possivelmente, a migrações em tempos históricos, dado que
tratam-se de poucos indivíduos. Também está presente em um Taíno da República Dominicana
e nos dominicanos atuais, mas não em outras populações do Caribe, América Central ou norte
da América do Sul, devido ao fato de que a sua origem é mantida na região central da
Argentina. Isso também estaria apoiado por sua identificação em restos ósseos humanos do
Mar Chiquita, Córdoba, datado em 4.525 ± 20 anos AP (Garcia et al., 2012).
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iii. SUBHAPLOGRUPO C1D3
O haplogrupo C1d (redefinido por Perego et al., 2010) está distribuído amplamente por
toda a América. Figueiro et al. (2011) propõem duas linhagens separadas, uma das quais, a
C1d3 (denominação de acordo com mtDNA tree Build 16 (19 de Fevereiro de 2014),
http://www.phylotree.org/), definida por várias mutações, e inicialmente identificada em dois
indivíduos pré-históricos do leste do Uruguai enterrados em um mesmo montículo. O mais
velho, uma mulher, foi datado em 1.610 ± 46 anos AP, mas a linhagem teria uma idade
próxima daquela determinada para C1d, ou seja, cerca de 18.000 anos (Perego et al, 2010;
Figueiro et al., 2011). Até o momento foram identificados sete indivíduos na população atual,
todos no Uruguai, sem ter sido encontrados fora do Uruguai indivíduos (antigos ou atuais) que
apresentem alguma das mutações que caracterizam a linhagem citada (Sans et al., 2012). Isso
faz com que se modifique a concepção sobre a pré-história uruguaia, baseado na alta
mobilidade das populações na região da Bacia do Prata, já que se evidencia que a mobilidade
estaria limitada a uma área restrita.

b. HISTÓRIAS LOCAIS
Serão utilizados dois exemplos que mostram diferentes contribuições populacionais: um
na Argentina, relacionado com a migração europeia e sua integração com indígenas em
diferentes ambientes, e o outro refere-se à Venezuela, com "isolados" de afrodescendentes.

i. JUJUY, ARGENTINA
Estudos realizados na província de Jujuy, ao norte da Argentina, evidenciam diferentes
processos populacionais. A região é caracterizada por uma paisagem muito variada que vai da
zona baixa, de selva e vale, até a alta montanha. Na região alta (Quebrada e Puna, acima de
2.500 m de altitude), a contribuição indígena é de 100% em Puna e 90% em Quebrada, quando
analisada a herança biparental (inserções Alu), enquanto que no vale (1.200 m de altitude, em
média), a contribuição indígena é reduzida para 77%, com 16% europeu e 7% africano
(Cardoso et al., 2013). Das contribuições uniparentais, em diferentes altitudes as linhagens
maternas são 100% (ou quase 100%) indígenas, enquanto que as contribuições paternas
diferem, e representam em torno de 28% europeia nas zonas altas e 72% europeia nas zonas
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baixas (o restante, indígena) (Dipierri et al., 1998, Cardoso et al., 2013). Estes resultados
mostram diferentes processos: a existência de uniões direcionais entre homens europeus e
mulheres indígenas, mas também o escasso fluxo gênico em zonas altas (principalmente
devido à falta de mulheres europeias) e escasso acesso de homens europeus às regiões mais
inóspitas. Gomez-Perez et al. (2011) concluem que as diferenças no ambiente físico reduziram
drasticamente o fluxo gênico populacional e teriam promovido episódios de deriva genética
nas altas altitudes, como pode-se inferir a partir da baixa heterozigosidade média na altura
(0,16), quando comparada com a registada no vale (0,35). Também são observadas diferenças
nas sequências dos haplogrupos mitocondriais que reafirmam o gradiente de altitude e o
efeito da deriva genética em altas altitudes (Cardoso et al., 2013).

ii. GANGA E PATANEMO, VENEZUELA
Ganga e Patanemo são duas populações de afrodescendentes na Venezuela. A primeira
(com menos de 1000 habitantes) está localizada no estado de Miranda e a segunda (cerca de
2000 habitantes) encontra-se no estado de Carabobo. Ambas as populações foram estudadas
por Castro de Guerra et al. (1993),estimando-se as contribuições populacionais com base em
seis marcadores clássicos. Em Ganga, estimou-se em 76% o aporte africano e 24% o indígena,
enquanto em Patanemo, 53% africano e 13% indígena, adicionando-se uma contribuição
europeia de 34%. A disparidade observada entre as duas populações é explicada por processos
históricos diferentes: Ganga foi fundada por escravos fugitivos, enquanto Patanemo foi por
escravos libertos ("negros" livres). Fica claro que em Ganga evitou-se o contato com os
europeus, o que continuou por muito tempo depois que a escravidão foi abolida em 1854,
sendo o único contato realizado com os nativos que habitavam a região. Esta situação não
ocorreu em Patanemo.

c. HISTÓRIA NACIONAL
Por último, é interessante analisar como os dados genéticos ajudam a revelar histórias
nacionais, regionais ou pessoais. A este respeito, tomar-se-á como exemplo a identidade
nacional no Uruguai. Até três décadas atrás esta foi baseada no extermínio ou genocídio
indígena, que ocorreu principalmente na década de 1830, quando vários massacres contra os
Charruas fizeram com que estes desaparecessem como grupo étnico. Em 1925, um livro
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publicado pelo Estado destacava que o Uruguai era a "única nação da América que pode fazer
a afirmação categórica de que dentro dos seus limites territoriais não contém um só núcleo
que lembre sua população aborígene" (Ministerio de Instrucción Pública, 1925). Como observa
Olivera Chirimini: "ignoraram, ocultaram e apagaram da história rio-platense tanto o
componente indígena quanto o afrodescendente" (2004: 163). Em meados da década de 1980,
coincidentemente com o fim da ditadura militar (1973-1985), a partir de vários setores da
população, tanto acadêmicos como descendentes de indígenas e africanos, e acompanhado
por dados genéticos que indicavam contribuições populacionais não-europeias, começa o
processo de revisão da história nacional. Esta revisão levou, por exemplo, a que depois de
quase 150 anos as pesquisas e Censos do país incluíssem perguntas sobre "raça"ou "grupo
étnico". A primeira, em 1996-97 (Instituto Nacional de Estadística, 1997), mostrou que 0,4% da
população se definia como indígena ou mestiça, mas já em 2011, 2,4% da população
considerou que sua ancestralidade principal era indígena e 4,9% reconheceram ter essa
ascendência (Instituto Nacional de Estadística, 1997, 2012). No entanto, ainda admitindo a
reafirmação como "Charruas" (etnia indígena emblemática do território) por alguns
descendentes, parece claro que grande parte da população desconhece a sua ancestralidade
indígena: a contribuição genética indígena é de 10% para a herança biparental e de 34% das
linhagens por linha materna (Hidalgo et al., 2005; Pagano et al, 2004), isto é, que pelo menos
um terço da população possui ancestrais indígenas. É complexo analisar os motivos para esse
desconhecimento, mas poderia ser devido a décadas de ocultamento e negação por parte da
história nacional.

Box 1: "O que são marcadores genéticos?": O conceito de "marcador genético" está
relacionado com os alelos de sistemas polimórficos (isto é, que têm mais de uma variação
com frequência maior do que 1%).Os alelos que segregam nestes loci polimórficos podem
variar de forma muito significativa entre populações continentais. Dado que as populações
híbridas são uma mistura de duas ou mais populações, é possível estimar as contribuições
das populações parentais tendo em conta essas diferenças de frequências (ver Box 2).
Em 1919, Hirszfeld & Hirszfeld detectaram diferenças na distribuição da frequência
dos alelos do sistema sanguíneo ABO em relação à origem étnico-racial dos soldados que
participaram na primeira Guerra Mundial. Posteriormente, determinou-se que muitos outros
sistemas também eram polimórficos, e que as frequências dos seus alelos variavam de uma
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população para outra. Além dos sistemas sanguíneos eritrocitários (como o já mencionado
ABO, e outros como RH, MNSs, Duffy, Diego) são também polimórficos o sistema leucocitário
(HLA, Human Leucocyte Antigens) que faz parte, por sua vez, do Complexo Principal de
Histocompatibilidade (MHC), proteínas do soro (Albumina, Transferrina), enzimas
eritrocitárias (Glicose-6-fosfato-deshidrogenase, Piruvato-quinase e outras). Todos estes
sistemas obedecem a um tipo de herança mendeliana simples. Antes do aparecimento das
técnicas moleculares na década de 1980, estes alelos eram detectados por reações
serológicas (antígeno-anticorpo) ou por eletroforese, que permitiam identificar diferentes
proteínas. A partir fundamentalmente do desenvolvimento da PCR (reação em cadeia de
polimerase) realizado por Mullis & Faloona (1987), as técnicas de análise permitem detectar
diferentes tipos de variações na sequência de DNA, sejam RFLPs (polimorfismos de
comprimento de fragmentos de restrição, identificados a partir do corte com enzimas
específicas), SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) ou polimorfismos de nucleotídeo único,
geralmente identificadas por sequenciamento, STRs ou microssatélites (Short Tandem
Repeats), os quais apresentam sequências nucleotídicas curtas em tandem, ou de
comprimento variável (VNTRs), ou aqueles marcadores definidos como inserções Alu. Além
disso, as variações diferem dependendo se forem de herança biparental (nos 22 pares de
autossomos mais o cromossomo X), ou herança uniparental (NRY e mtDNA, este último,
extracromossômico). Nestes últimos casos, uma vez que não há recombinação, pode-se
traçar com relativa facilidade a origem de cada conjunto de mutações, determinando-se
diferentes

níveis

de

complexidade:

haplótipos,

haplogrupo,

subhaplogrupo

etc.

Recentemente, foram definidos os AIMs (marcadores informativos de ancestralidade), ou
seja, SNPs com grande poder de discriminação entre as populações (Shriver et al., 1997),
tendo-se criados painéis com algumas centenas como o publicado pelo consórcio LACE
(Galanter et al., 2012).

d. ANCESTRALIDADE E DOENÇAS
Para finalizar este capítulo, é interessante mencionar a importância da ancestralidade em
estudos de várias doenças. Além das doenças genéticas de transmissão mendeliana, que vêm
sendo analisadas por décadas, recentemente foi incorporado a ancestralidade às análises de
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doenças complexas, como o câncer. Nestas, o risco de sofrê-las depende de vários fatores
genéticos e ambientais, cada um com um pequeno efeito aditivo. Tem-se observado que as
populações americanas diferem em frequências de risco, morbidade e mortalidade em relação
às europeias e outras do Velho Mundo. Devido a serem uma mistura destas populações, seus
cromossomos apresentam complexas estruturas com segmentos de diferentes origens, e sua
análise (associação, ligação) pode lançar luz sobre as causas genéticas das doenças. Assim, as
populações americanas podem ser usadas como experimentos naturais para estudos
epidemiológicos (Chakraborty & Weiss, 1988).

Box 2 Como determinar as contribuições populacionais? Em 1931, Bernstein, a partir da
fórmula [m = (Pm-Pb)/(Pa-Pb)], onde: "m" corresponde à taxa de contribuição da população
migrante, "Pm" é a frequência de um alelo na população miscigenada, "Pa" e "Pb" são as
frequências desse mesmo alelo nas duas populações parentais, estimou pela primeira vez a
introgressão (ou fluxo) de genes de uma população em outra. A aplicação desta fórmula,
restrita a um único alelo e duas populações parentais (imigrante e receptora), foi depois
ampliada para três populações parentais, vários sistemas e alelos (Krieger et al., 1965 e
outros). Os métodos de estimativa subsequentes partem de princípios diferentes, como
identidade por descendência (Chakraborty, 1985), coalescência (Bertorelle & Excoffier, 1998)
ou aproximações bayesianas (McKeigue et al., 2000). Estes procedimentos tentar resolver
alguns dos problemas iniciais, como a seleção de populações parentais e a determinação das
frequências dos diferentes alelos nelas; as mudanças microevolutivas ocorridas por deriva ou
mutação após a mistura ter ocorrido ou, inclusive, a existência de vários cenários de
miscigenação. Os importantes avanços produzidos nas técnicas moleculares permitem
contar com uma ampla variedade de marcadores e, a partir destes, estimar inclusive a
mistura individual. O programa STRUCTURE é atualmente o mais utilizado, porque pode ser
aplicado a diferentes tipos de marcadores, permite estimar tanto a mistura populacional
como a individual, e atribui os indivíduos para tantas populações quanto se deseja, parentais
ou híbridas (Pritchard et al., 2000).
Para relacionar a ancestralidade com doenças complexas têm-se desenvolvido
métodos específicos com base tanto na ligação como em estudos de associação genômica
ampla (GWAS, Genome Wide Association Studies), em ambos casos utilizando uma grande
quantidade de marcadores (mais de 100.000 SNPs). Uma alternativa é o mapeamento por
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mistura (admixture mapping), proposto por Rife (1954) e implementado muito mais
tardiamente. O método baseia-se no processo de fluxo gênico experimentado pelas
populações híbridas e a determinação da origem dos segmentos cromossômicos de distintas
origens populacionais.
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1. INTRODUÇÃO
É possível definir a antropologia dental como o estudo da variação morfológica e
métrica da dentição das populações humanas no tempo e no espaço (Zoubov, 1997a),
incluindo a sua relação com os princípios do processo de adaptação, as mudanças nas dietas e
todos aqueles conceitos que levem ao estudo do ser humano tomando como referência as
peças dentárias e seus elementos adjacentes (Kelley & Larsen, 1991; Zoubov, 1998). A
antropologia dental é o campo do conhecimento científico que permite a discussão e
elaboração de critérios teóricos e metodológicos focados no tratamento de problemáticas
antropológicas com base na análise da informação dental própria das populações humanas.
Também é importante destacar as diferenças existentes entre a odontologia e a
antropologia dental que, embora compartilhem o mesmo referente empírico e o uso de
algumas técnicas em comum, diferem na natureza de seus enfoques teóricos e seus objetivos.
Segundo Ramey Burns (2008), a odontologia pode ser definida como o estudo do sistema
dentário, seu desenvolvimento, estrutura, função e degeneração, assim como o tratamento de
suas doenças. Este último aspecto é o que marca uma das mais significativas diferenças da
antropologia dental, uma vez que a odontologia, assim como a medicina, se constituiu em
função do enfoque terapêutico, tendo como objetivo a geração de conhecimentos e técnicas
que permitam prevenir doenças e melhorar a saúde dos indivíduos. A antropologia dental, por
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sua vez, analisa a variabilidade da dentição de uma perspectiva evolutiva e populacional,
considerando a informação dental como um indicador proxy que permite abordar
problemáticas que transcendem à saúde bucal do indivíduo (ver Suby et al., neste volume), e
que também abrange a realidade biológica e cultural do grupo humano ao qual faz parte a
amostra analisada. É claro que a antropologia dental apresenta um forte caráter
interdisciplinar, e até mesmo transdisciplinar (Morin, 1988), integrando as contribuições de
diferentes disciplinas e especialidades científica tais como: arqueologia, etnografia,
odontologia, paleontologia, histologia, paleopatologia e biologia, entre outras. Nesse contexto
que o presente capítulo se propõe a explicar duas das principais linhas de pesquisa na
antropologia dental, a morfologia e a odontometria. Em seu escopo, centra-se na descrição de
características morfológicas dos dentes humanos em termos comparativos com outras
espécies de primatas.

2. CARACTERÍSTICAS QUE FAZEM DOS DENTES UMA GRANDE FONTE DE
INFORMAÇÃO
Uma das principais características dos dentes é que eles não têm capacidade de auto
reparação, ao contrário de outros tecidos do corpo (por exemplo, muscular e esquelético).
Uma vez constituída a coroa, permanece estruturalmente estável em sua morfologia. A perda
de material no esmalte ou a dentina origina nas peças dentais de cada indivíduo um detalhado
registro dos processos que envolvem o aparelho mastigatório durante sua vida, o qual não
serão modificados por mecanismos de reparação ou remodelação.
Em função dessa característica das peças dentárias, e de várias outras que serão
enumeradas a seguir, é que o estudo da dentição se apresenta como extremamente adequado
para a realização de estudos de populações. Entre as características mais notáveis das peças
dentais, deve-se mencionar a boa conservação dos dentes em registro arqueológico e
paleontropológico, o qual permite a fácil comparação de restos de idade variada entre si e com
os de procedentes de populações atuais. A dureza apresentada pelos dentes torna-os muito
resistentes à ação tafonômica, às altas temperaturas e ao impacto de elementos químicos
corrosivos.
Outro aspecto relevante é a elevada herdabilidade que apresentam os traços dentais e
seu controle poligênico (Scott, 2008). Numerosos estudos em amostras de populações
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contemporâneas indicam que o tamanho e a forma dental são variáveis altamente herdáveis,
ou seja, que as variações inter e intrapopulacionais podem ser explicadas principalmente por
diferenças genéticas (Mayhall, 1992, 2000; Balciuniené & Jankauskas, 1993; Hillson, 1996;
Larsen, 2000). O modo de herança poligênico significa que muitos genes atuam em baixa
proporção e simultaneamente determinando o grau de expressão dos traços, mas com efeito
potencializador mútuo (Townsend et al., 1994; Hillson, 1996; Hanihara & Ishida, 2005).
Também se destaca a baixa correlação observada entre distintos caracteres discretos,
priorizando a independência no comportamento dos mesmos, o que maximiza a quantidade
de informação obtida. A baixa incidência de idade e sexo sobre a herança dos traços discretos,
por sua vez, aumenta a quantidade de dados possíveis de analisar. Assim, todos os indivíduos
de uma amostra podem ser agrupados de modo a aumentar o tamanho da população a ser
estudada. Finalmente, destaca-se o caráter conspícuo, facilmente distinguível, dos traços
dentários, o que possibilita a geração de classificações claras, precisas e bem definidas. Este é
um elemento importante no momento de analisar a informação para estabelecer a magnitude
das afinidades biológicas interpopulacionais.

3. DISTÂNCIAS BIOLÓGICAS, VARIAÇÃO POPULACIONAL E OUTRAS
PROBLEMÁTICAS SOBRE AS QUAIS OS DENTES PODEM FORNECER
INFORMAÇÃO RELEVANTE
A antropologia dental faz contribuições significativas para numerosos temas da
antropologia biológica. Entre eles destacam-se a caracterização e diferenciação entre grupos
étnicos e/ou conjuntos bioarqueólogicos (Dahlberg, 1971; Bollini et al., 2010), a contribuição
de dados de filiação populacional (Corruccini, 1974; Carpenter, 1976; Naylor et al., 1985), a
estimativa de idade no momento da morte do indivíduo e a geração de perfis de mortalidade
(Delgado, 1996; Pertuz & Rojas, 1998; Barrientos & L´Heureux, 2001; Luna, 2006, 2012), os
estudos de fluxo gênico (Cavalli-Sforza et al., 1994), as análises paleoantropológicas sobre a
evolução dos hominídeos (Le Gros Clark, 1964; Cavalli-Sforza et al., 1988; Bermúdez de Castro
et al., 2014; Jiménez-Arenas et al., 2014) e a avaliação de migrações e povoamento de amplas
áreas geográficas (Hanihara, 1990, 1992; Turner II, 1992; Matsumura & Hudson, 2005). A
antropologia dental também proporciona grande ajuda à arqueologia, na reconstituição da
demografia e no entendimento das relações espaço-temporais entre sociedades. Outra
contribuição significativa é a possibilidade de estudar a dieta de populações do passado
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(paleodieta), podendo inferir o tipo de alimento consumido, os hábitos de ingesta e a
utilização de diferentes instrumentos no processamento de alimentos (Margvelashvili et al.,
2013; Sun et al., 2014), tudo isso através da análise do desgaste dental e dos vestígios deixados
por partículas de alimentos e fitólitos encontrados nos cálculos dentais (Fuchs, 2010;
Musaubach, 2012). Finalmente, na antropologia dental também se incluem estudos sobre os
processos de formação e erupção dentária (FitzGerald & Rose, 2008; Smith et al., 2010),
estimativa do sexo em função dos diâmetros coronais (Toribio Suarez et al., 1995; Vodanovic
et al., 2007; Luna, 2008) e a utilização dos traços dentários discretos para estimar relações
biológicas entre populações (Pompa, 1990; García Sívoli, 2009; Khudaverdyan, 2013).

4. BREVE RESENHA HISTÓRICA DOS PRIMÓRDIOS DA ANTROPOLOGIA DENTAL
Possivelmente, o primeiro a elaborar uma classificação de acordo com o tamanho da
peça dental foi H. W. Flower (1885), quem definiu as populações australianas, andamaneses e
tasmanianos como megalodontes, aos aborígenes americanos e malaios como mesodontes, e
aos europeus, hindus e antigos egípcios como microdontes. Flower utilizou o índice que leva
seu nome para relacionar o tamanho do arco alveolar entre o primeiro e o terceiro molar com
o tamanho da base do crânio. O surgimento de exceções nos resultados e a falta de uma
interpretação adequada quanto ao comportamento das amostras analisadas abalaram suas
propostas, gerando algum grau de pessimismo sobre a possibilidade de que a variação no
tamanho dos dentes permitisse fornecer informações sobre aspectos importantes das
populações humanas (Rodríguez Cuenca, 1989).
Em 1905, De Terra apresentou o manuscrito intitulado "Ensaios para uma odontografia
das raças humanas", em que desvirtuava o valor descritivo do tamanho dental e o número de
cúspides e raízes no estudo das populações. As interpretações de De Terra, segundo as
análises realizadas por Zoubov (1997a), foram devidas a fortes deficiências metodológicas
tanto na obtenção de amostras estatísticas representativas, como na análise dos resultados
alcançados através da aplicação de metodologias inapropriadas. Europa Central e,
principalmente a Alemanha, representada por autores como Topinard, Bolk, Black, G. Fisher e
inclusive Zuckerkandl, e o mesmo De Terra, promoveu o crescimento das pesquisas sobre a
variabilidade dental, especialmente com relação ao estudo do crescimento e estrutura dos
dentes.
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Já na década de 1920, os estudos étnicos tinham nos dentes uma referência importante,
sobretudo com as diferenças detectadas na estrutura dos incisivos e, principalmente, nos
molares inferiores. Até a década seguinte, os estudos de alguns autores alemães como
Gottlieb, Driak, Kronfeld, Orban e Sicher, assim também como Wasserman e Weidenreich,
começam a ser conhecidos nos laboratórios e centros de ensino nos Estados Unidos, o que
proporciona às pesquisas odontológicas um novo e renovado impulso. Durante as primeiras
décadas do século XX Hrdlicka, fundador da American Association of Physical Anthropology
(AAPA), incluiu as análises da dentição humana em suas investigações sobre as origens das
populações americanas. Ao abordar o estudo da evolução do homem moderno analisou,
principalmente na fase denominada Neandertal, os efeitos das transformações do sistema
mastigatório e realizou uma análise comparativa da morfologia coronal das peças dentais. A
análise da dentição das populações americanas lhe conduziu à descoberta da alta frequência
de um dos traços por ele definido para incisivos (keilomorfia ou incisivos em forma de pá) em
comparação ao restante das populações mundiais, o que lhe permitiu postular que as
populações asiáticas haviam dado origem às populações americanas. Weidenreich, em 1930,
seguindo esta linha de observação dentária, descreveu a keilomorfia nas populações fósseis de
Sinanthropus e observou a similaridade que esse traço apresenta nessas populações com o
descrito para populações atuais da Ásia.
Na década de 1940, Albert Dahlberg (1945; Dahlberg & Mikkelsen, 1947) iniciou estudos
em populações aborígenes da América, enfatizando nas do sudoeste Norte-Americano (Índios
Pima). Com isso começa uma nova etapa metodológica para o registro e análise de traços
dentais. Esse pesquisador elaborou uma série de placas com as variações observadas e, com
sua difusão, começa um novo período de estruturação da antropologia dental.
Posteriormente, Pedersen & Thyssen (1942) descreveram uma característica denominada
extensão adamantina inter-radicular, enquanto que Dahlberg & Mikkelsen (1947),
caracterizaram as cristas marginais vestibulares. Moorrees (1957) estabeleceu definitivamente
uma característica própria das populações mongolóides, a presença de incisivos em forma de
pá (Rodríguez Cuenca, 1989). Naquela época, foi realizado no British Museum um encontro da
Society for the Study of Human Biology (SSHB), em que participaram Butler, Glasstone,
Brothwell, Gregory e outros pesquisadores. Em 1963, o simpósio foi editado por Don Brothwell
sob o título Dental Anthropology.
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Em 1965, em Fredensborg, Dinamarca, foi realizado o Primeiro Simpósio Mundial de
morfologia dental, com a participação de 65 especialistas de 27 países. Nesse momento, já se
considerava a antropologia dental como um ramo bem definido que permitia estudar a
dinâmica e a estrutura populacional. Hanihara (1968) propôs o termo Complexo Racial
Dentário para definir as características das populações segundo a configuração dos traços
dentários. Porém, Moorrees (1957) havia sido o primeiro a propor uma abordagem completa
sobre o tema, tendo caracterizado o complexo dental asiático. Tal complexo foi definido com
base em uma série de características muito significativas, como os incisivos em forma de pá, as
diferenças entre os diâmetros mésio-distais coronários de ambos incisivos superiores e a
incidência muito baixa do tubérculo de Carabelli. Um dado adicional é a alta frequência de
tórus mandibularis nessas populações. Quase uma década depois, Hanihara aprofundou seus
estudos de populações utilizando traços dentários, descrevendo caracteres discretos e
métricos como próprios do grupo étnico “mongoloide”, incorporando o protostilide, o
enrugamento desviado (deflecting wrinkle), a sexta e sétima cúspides, o metaconule e o índice
de largura do canino. Posteriormente, foi acrescentado outra característica às anteriormente
mencionadas, estudado por Goaz & Miller (1966): o tubérculo dentis digitiformis. Por fim, na
Argentina, Devoto (1971) definiu um traço denominado fenda das cristas marginais linguais
dos incisivos em forma de pá.

5. ANÁLISE MORFOLÓGICA DENTAL: SUAS BASES E APLICAÇÕES.
A Antropologia dental oferece grandes vantagens para analisar a composição genética
de populações humanas, suas distâncias biológicas, os processos migratórios e mudanças no
fluxo gênico. A análise morfológica utilizada paralelamente à genética se baseia no método
fenético que, segundo Zoubov & Nikityuk (1978) parte do estudo dos traços fenotípicos
especiais e sua correspondente comparação com as frequências populacionais. Conforme o
elemento de unidade de variação fenética se emprega o fen, traço taxonômico elementar,
indivisível, sendo a variante mais efetiva de um traço quando a expressão do mesmo
corresponde ao grau máximo de seu poder taxonômico. O fen se associa a um traço discreto e,
como tal, se expressa mediante a dicotomia presença-ausência, descrita por Hrdlicka desde
1920 para os incisivos em forma de pá.
Para identificar um fen se elege um traço estável, com alto componente genético, e se
estabelece uma gradação da expressão do caráter analisado, sendo avaliado seu valor
618

taxonômico mediante a análise populacional (Rodríguez Cuenca, 2003). Zoubov (1997b)
enfatiza a importância de tornar o traço dental um marcador intergrupal, considerando
necessário ir mais além da simples divisão da expressão em graus e estabeler quais permitem a
mais efetiva determinação e levantamento de sua presença e expressão (Rodríguez Cuenca,
2003). Trata-se de elaborar a característica para torná-la um fen (Zoubov, 1997b). Convém
recordar que a morfogênese da coroa dentária é determinada pela membrana pré-formativa
de Huxley e Raschow (Hollinshead, 1983). Esse processo ocorre em períodos iniciais do
desenvolvimento, minimizando o efeito de fatores ambientais, de tal maneira que os
caracteres fenotípicos coronais são fortemente dominados pela influência genética primária.
Esta correlação vincula o acervo genético dos caracteres dentários com as características da
estrutura fenotípicas das peças dentais. Assim, os genótipos dominantes possuem uma clara
expressão. Por outro lado, a igualdade dos caracteres indica uma estreita relação de
parentesco entre aqueles que possuem estruturas semelhantes (Rodríguez Cuenca, 1994). É
em função dessa consideração teórica, sempre utilizada e poucas vezes explicitada, que a
análise da variação dos traços discretos dentro da antropologia dental baseia suas inferências.
O estudo dos traços morfológicos é definido quase em sua totalidade em função dos
traços coronais (principalmente na superfície oclusal das peças dentais). O estudo das raízes
dentárias, embora para alguns autores (Höltta et al., 2004; Edgcomb et al., 2011) forneçam
informações valiosas que permitem a caracterização e distinção entre as populações em nível
intra e inter-regional, apresenta algumas dificuldades e críticas. Em primeiro lugar, a
morfogênese das raízes ocorre durante períodos relativamente prolongados e tardios no
processo de formação das peças dentais, o que aumenta a possibilidade de que sua morfologia
seja afetada pela influência de fatores ambientais. A segunda dificuldade que implica o estudo
das raízes e, geralmente, a que mais condiciona a realização de tais estudos, corresponde à
impossibilidade de observá-las diretamente quando os dentes se encontram implantados. Isso
leva à necessidade de empregar técnicas de diagnóstico por imagens, tais como a radiografia e
a tomografia computadorizada, as quais geralmente não são de fácil acesso e implicam num
custo econômico algumas vezes difícil de lidar. Outro aspecto a ser considerado é que
usualmente os terceiros molares não são considerados nas análises morfodentais, pois seu
desenvolvimento tardio faz com que sofram uma forte influência mesológica em sua formação
(Steele & Bramblet, 1989; Buikstra & Ubelaker, 1994).
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6. ESTRUTURA DENTAL
Considerando as questões levantadas por Bass (1986), Ramey Burns (2008) e White &
Folkens (2005), é possível distinguir as seguintes faces ou superfícies coronais:


Face vestibular: direcionada para o vestíbulo da cavidade oral, denominada
também de face labial nos dentes anteriores e face bucal nos pré-molares e
molares.



Face lingual: direcionada à cavidade da boca, até a língua, denominada de palato
nos dentes superiores.



Face mesial, proximal ou medial: é a porção anterior dos dentes.



Face distal, lateral ou posterior, segundo a localização do dente na arcada alveolar.



Face oclusal, mastigatória ou incisal.

A seguir será realizada uma descrição morfológica das peças dentárias levando em conta
as questões levantadas por Olivier (1960), Brothwell (1987), Bramblett (1988) e Steele &
Bramblett (1989). Serão contempladas as principais características de todas as peças, com
exceção do terceiro molar, devido à alta variabilidade morfológica que apresenta.

a. INCISIVOS
As coroas dos incisivos são aplanadas e em forma de folha, o que lhes confere uma
tipologia coronal haplodonte. O contorno da superfície da dentina sobre a face incisal forma
uma linha que com o desgaste produzido no uso da peça se transforma gradualmente numa
banda. Assim, são observados dentes com coroas largas no sentido mésio-distal com relação à
sua altura, que apresentam um relevo maior em sua face lingual, sendo suas raízes mais
circulares no corte transversal.
O incisivo central superior caracteriza-se pela presença de mamelões e de uma coroa
grande, mais simétrica em sua face vestibular e muito mais convexa em ambos os eixos, tanto
transversal quanto longitudinalmente. O maior diâmetro é o mésio-distal com relação ao
bucolingual. O dente apresenta três pequenos lóbulos, cada um dos quais termina na borda
incisiva um pequeno mamelão, observado-se em ambos os lados do lóbulo médio um sulco
que se estende longitudinalmente. A borda disto-incisal é mais arredondada que a mésio620

incisal. Na sua face lingual se localiza o cingulum e uma cavidade arredondada com três
elevações denominadas cristas marginais, que podem ser mesiais ou distais. O ápice da raiz se
orienta até a porção distal, enquanto que a face de contato interproximal é mais plana, larga e
simétrica entre os incisivos anteriores que entre o anterior e o lateral. Sua raiz é cônica, com o
ápice em forma arredondada, e a face radicular distal é mais ondulada que a mesial. As
superfícies vestibulares e linguais são mais convexas, sendo o tamanho da raiz maior que a
coroa.
O incisivo lateral superior é menor e mais estreito que o central, e possui uma maior
curvatura total. A área de contato mesial está localizada na junção dos terços incisal e médio, e
a porção de contato distal encontra-se no terço médio. Este dente é mais variável que o
incisivo anterior, inclusive às vezes pode até mesmo não se desenvolver. Os ângulos incisais
são mais arredondados, sendo o disto-incisal o de maior amplitude. A fossa lingual é mais
profunda e com bordas mais desenvolvidas, e pode-se observar a presença de um sulco ou
fissura linguo-cervical. A superfície vestibular observada no incisivo lateral é mais convexa que
a do incisivo anterior e sua raiz é mais longa e estreita. Outra característica distintiva é que as
superfícies mesiais e distais possuem forma plana, sendo a curvatura vestíbulo-lingual
levemente côncava.
Os incisivos inferiores são estreitos, apresentam menor relevo lingual e suas raízes têm
uma compressão mésio-distal. A coroa mostra uma forma de cinzel e sua face vestibular é
ligeiramente convexa em sentido longitudinal. Transversalmente, sua estrutura é aplanada.
Outra característica é a fraca expressão das vertentes marginais, que inclusive podem estar
ausentes. O incisivo inferior central é menor que o lateral e apresenta um menor diâmetro
mésio-distal. A coroa é ligeiramente mais simétrica em sua face vestibular em relação àquela
correspondente ao incisivo lateral.

b. CANINOS
Os caninos se localizam entre os incisivos laterais e os dentes posteriores (os prémolares e os molares, ou dentes jugais). São dentes haplodontes e monocúspides que
conservam a forma filogenética original com sua respectiva funcionalidade (rasgar e cortar
alimentos ingeridos). São consideradas as peças dentárias maiores e mais fortes da dentição.
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Sua função na arquitetura facial é muito importante já que sem eles as comissuras bucais se
achatariam.
A forma dos caninos pode ser variável, mas em geral apresenta uma face vestibular de
forma romboidal cuja borda incisal é aguda e a borda cervical é arredondada. A porção distal
da cúspide é maior e apresenta uma maior área convexa, enquanto que a porção mesial é
menor e reta. A borda distal é mais inclinada e longa que a mesial, devido à qual a porção
cervical distal se localiza mais abaixo da observada na correspondente porção mesial. A face
lingual apresenta uma elevação muito pronunciada que se extende desde o ápice até a porção
cingular. As cristas marginais delimitam respectivamente as duas fossas caninas, uma mesial e
outra distal. As raízes são convexas nas superfícies vestibulares e linguais, e longas e
levemente planas nas mesiais e distais.
A coroa do canino superior é grande no sentido mésio-distal com relação ao eixo vertical
e se observa um maior relevo lingual. Ao corte transversal, as raízes são geralmente
arredondadas. Diferentemente dos superiores, os caninos inferiores destacan-se por ter uma
coroa maior, estreita e de menor relevo lingual. O contorno mesial vestibular é relativamente
reto e a inclinação mesial da cúspide é curta. O contorno distal é côncavo na união cementoadamantina e convexo na vertente oposta, na cúspide distal. Na superfície lingual, as fossas
mesial e distal são menos notáveis que nos superiores. Em geral, o cingulum é mais
arredondado que no canino superior e as metades mesial e distal das coroas tendem a ser
simétricas. Outra distinção que pode ser estabelecida é o nível de desgaste incisal, já que nos
superiores se observa principalmente na face lingual e, nos inferiores, na face vestibular.
Também se diferenciam no tamanho, na forma e na estrutura superficial das raízes: que nos
inferiores tendem a ser menores e mais aplanadas, com sulcos longitudinais claramente mais
acentuados que nos caninos superiores. Nas porções apicais das raízes dos caninos inferiores,
por sua vez, se observa um claro desvio mesial, inclusive alguns autores descrevem uma
bifurcação radicular apical, o que implica numa raiz dupla. Por último, existe uma diferença
entre a face de contato com o incisivo lateral e a do primeiro pré-molar inferior, já que essa
última é maior e mais larga que a mesial. A superfície distal dessa raiz apresenta canais ou
sulcos mais profundos que na porção mesial.
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c. PRÉ-MOLARES
Os pré-molares são peças caracterizadas por ser estruturas bicúspides (uma cúspide
lingual interna e uma vestibular externa), sendo encontrados em número de oito peças, quatro
das quais são maxilares e quatro mandibulares. A raiz é única, mas, no caso do primeiro prémolar superior, pode se bifurcar, achatando-se no sentido mésio-distal.
Os pré-molares superiores têm duas cúspides de tamanho aproximadamente igual,
enquanto que nos inferiores predomina a cúspide lingual em altura e área. Também
apresentam sulcos médios bem definidos orientados mésio-distalmente. Os inferiores
geralmente têm sulcos interrompidos. Nos superiores, o contorno oclusal da coroa tende a ter
uma estrutura do tipo oval, enquanto que nos pré-molares inferiores a forma observada tem
tendência a ser arredondada.
Nos primeiros pré-molares superiores, a superfície vestibular é similar à do canino
superior, embora esta se apresente menor e mais estreita. O ápice da cúspide vestibular distal
divide em duas porções diferentes a estrutura dessa peça dentária. A cúspide vestibular
primária é maior que sua homóloga lingual e sua coroa é mais assimétrica, apresentando uma
forma marcadamente triangular em sua face oclusal. Uma superfície mais côncava é observada
sobre a superfície mesial. Também há diferenças relativas à estrutura da coroa, a qual
apresenta uma maior projeção mésio-vestibular na linha entre o cemento e o esmalte. A raiz é
habitualmente dupla e apresenta dois lóbulos ou duas bifurcações apicais.
Os segundos pré-molares têm cúspides semelhantes do ponto de vista oclusal; a coroa é
mais ovóide e menos côncava na superfície mesial. Nesse caso, os sulcos não estão tão
claramente definidos, já que o central é pequeno e muito irregular, e a partir daí irradiam
sulcos menores que complementam o seu desenvolvimento. A cúspide lingual é quase do
mesmo tamanho que a vestibular. A principal diferença entre as superfícies mesiais e distais se
encontra no ângulo de inclinação das cristas marginais; além disso, a crista marginal mesial é
menos proeminente do que a distal.
São observadas diferenças na raiz do primeiro pré-molar, visto que possui um ápice
arredondado e de comprimento similar ao do primeiro pré-molar, mas é única e tem uma
forma aplanada no sentido mésio-distal. Às vezes, é possível observar cúspides mesiais
acessórias ou distais nos pré-molares superiores, que são pequenas protuberâncias nos
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extremos dos sulcos sagitais. Esse traço é considerado somente quando está completamente
separado das cúspides vestibulares e linguais. É um traço facilmente alterado pelo desgaste
dental, por isso a dificuldade de estudo em populações com alto grau de desgaste dentário.
O primeiro pré-molar inferior é o menor de todos os pré-molares, motivo pelo qual
apresenta uma estrutura similar ao canino inferior, ainda que tenha o ápice muito mais
arredondado. A coroa não é simétrica bilateralmente, pois a inclinação da cúspide distal é
maior que a mesial. A superfície vestibular é mais convexa do que a do pré-molar superior nos
terços cervicais e médios. A coroa se estreita em relação aos outros pré-molares no sentido
lingual e a crista triangular lingual da cúspide vestibular é bem desenvolvida. O sulco marginal
mesial não se estende até a superfície e não é indicado por qualquer concavidade mostrando
uma superfície que é mais arredondada. A zona distal apresenta maior extensão oclusal e a
curvatura da linha cervical é menor que na área mesial.
O segundo pré-molar inferior tem uma superfície coronal maior do que a do primeiro
pré-molar inferior e é possível observar até três cúspides desiguais. A cúspide vestibular é
muito menor, já que as inclinações mesiais e distais formam um ângulo mais agudo. As zonas
de contato mesiais e distais são mais largas. Outra diferença observável é a maior largura e
comprimento da superfície lingual em relação ao do primeiro pré-molar inferior. As duas
cúspides linguais estão separadas pelo sulco de desenvolvimento lingual e o maior deles é o
mésio-lingual. A crista marginal distal tem menor altura que a crista mesial e na superfície
oclusal podem se estruturar várias formas segundo a disposição dos sulcos coronais. A forma
mais frequente é a Y, mas também podem se encontrar descritas as formas H e C. Finalmente,
a raiz é mais circular que a do primeiro pré-molar e inclusive, às vezes, pode-se observar uma
bifurcação no conduto radicular apical.

d. MOLARES
A coroa dos molares apresenta características tipicamente bunodontes, com superfícies
quadrangulares e facetas de contato interproximal localizados sobre as superfícies distais e
mesiais. As cúspides deslocadas sobre a região lingual são oclusalmente menos proeminentes
que seu par vestibular correspondente e, inclusive, neles é geralmente observado um desgaste
muito mais acentuado. Vistas a partir da face oclusal, a superfície lingual da coroa é mais
claramente visível do que o seu par vestibular.
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Nos molares superiores, são observados as seguintes cúspides coronais:


Protocone (epicone): cúspide 1, de localização mésio-lingual. É a de maior tamanho
e a que primeiro se observa sinais de atrito.



Paracone (eocone): cúspide 2, de localização mésio-vestibular.



Metacone (distocone): cúspide 3, de posição disto-vestibular. É uma cúspide bem
desenvolvida nos primeiros e segundos molares. Pode estar ausente ou muito
pouco desenvolvida nos terceiros molares. Alguns autores (por exemplo, Rodríguez
Cuenca, 2003) classificam a forma da estrutura dessa cúspide numa sequência que
vai desde a ausência absoluta até um metacone muito desenvolvido.



Hipocone (endocone): é a cúspide 4, de posição disto-lingual. É a menor, de
estrutura e aparência variável, e com tendência à redução, principalmente nos
segundos molares.

Dahlberg, em 1951, foi o primeiro autor que organizou a sequência gradativa dessa
característica. Toma como padrão de referência a estrutura e o desenvolvimento comparativo
dessa cúspide com o metacone, embora outros autores tenham desenvolvido e modificado a
estrutura desse traço. Turner II et al. (1991) propõem uma escala diferente de seis categorias,
tomando como referência a placa ASU UM hipocone. Nesta se estabelece a sequência desde a
ausência total desse traço até uma cúspide de tamanho grande. Zoubov & Jaldeeva (1989,
1993) utilizam a escala de Dahlberg, modificando a nomenclatura e não consideram nenhuma
das gradações descritas por ele.
Esse traço é muito interessante para o estudo comparativo de grupos locais, pois possui
uma ampla gama de variabilidade que inclui um arco observado entre 13 e 95%. Os valores
mais elevados, superiores a 90%, são encontrados em indivíduos Daguestaneses, Jacazos,
Chineses, Mongóis, Turcomanos, Tadjiques e Chukchis, e num grupo de Lituanos com valores
superiores a 80%. As frequências mais baixas são encontradas entre os aborígenes
australianos, birmaneses, melanésios, munda e oraones da Índia, com valores inferiores a 25%
(Zoubov & Jaldeeva, 1993).
Segundo as teorias de Cope e Osborn (Scott, 2008), as quais buscam explicar a evolução
filogenética da dentição, o protocone, o paracone a o metacone formariam o trígono mais
antigo e estável da matriz dentária, enquanto que o hipocone substituiria à mencionada
estrutura no molar tribosfênico, que constituiria a estrutura de surgimento mais recente.
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Poderiam ser adicionadas a essa descrição duas cúspides menores, importantes nos estudos
de análises das coroas dentárias, denominadas paraconule (cúspide 5 de posição distal-mesial)
e metaconule (cúspide 6 de posição distal).
Os molares superiores apresentam três raízes, duas delas orientadas vestibularmente e
a outra disposta sobre a porção lingual. A maior delas está aplanada, geralmente no sentido
vestíbulo-lingual, localizando-se geralmente abaixo do protocone e do hipocone; as outras
duas, de menor tamanho, são mais arredondadas, e se localizam sobre a superfície vestibular,
uma sobre a região mesial e a outra sobre a porção distal. A primeira é mais larga e sua forma
lembra a estrutura de uma faca, enquanto que a segunda é mais arredondada e menor. Em
geral, o ápice radicular está orientado distalmente.
O primeiro molar anterior se caracteriza por ter uma coroa ampla. O seu contorno
apresenta uma estrutura irregular na sua face oclusal com quatro cúspides bem desenvolvidas.
A diagonal maior da coroa em sua face oclusal se orienta obliquamente desde o ângulo mésiovestibular até o disto-lingual. Desde a sua face vestibular é possível observar um estreitamento
da coroa até o colo, de tal modo que o diâmetro mésio-distal maior se localiza próximo de seu
terço oclusal. A face vestibular está composta por duas cúspides, o paracone, de localização
mésio-vestibular e metacone, de posição disto-vestibular. O paracone é uma cúspide que
apresenta uma estrutura mais larga e arredondada, e ambas estão separadas pelo sulco
vestibular, o qual desemboca na fossa vestibular. A face lingual possui dois sulcos que recebem
os nomes segundo a sua localização (mésio-lingual e disto-lingual). O protocone se localiza
sobre a porção mésio-lingual e é mais largo e maior que o hipocone, localizado na zona distolingual. Outro traço que pode aparecer às vezes é uma cúspide acessória chamada tubérculo
de Carabelli, a qual se localiza sobre a porção mésio-lingual. Em seu lugar pode, em algumas
ocasiões, manifestar-se um sulco chamado sulco lingual. Essa estrutura pode apresentar
diversas formas de desenvolvimento, quer seja desde uma pequena fossa até uma cúspide
claramente desenvolvida. Zoubov & Jaldeeva (1989, 1993) propõem, seguindo K. Hanihara,
uma gradação simples, sem variantes adicionais, tais como as fossas e os sulcos. A análise
fenética para o traço de Carabelli tem sido estudada pela escola russa de antropologia, a qual
reúne os graus 2, 3, 4 e 5 da proposta inicial de Hanihara num único traço (fen) observável no
primeiro molar superior.
Nesse molar, a crista marginal distal é menor e menos proeminente do que a mesial. As
três raízes estão muito bem definidas e é muito raro observar a fusão entre suas partes. Butler
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(1937, 1939) e Dahlberg (1945), em sua teoria morfogenética, explicam que cada estrutura de
classe particular apresenta seu próprio campo morfogenético especial, observando-se que
cada dente tem todos os traços presentes da classe correspondente.
O segundo molar ocupa uma posição intermediária entre o primeiro e o terceiro,
considerando seu tamanho e sua forma. O desgaste usualmente observado nesse dente é do
tipo mesial e distal, mas se houver agenesia do terceiro molar ocorre apenas sobre a face
mesial, já que o deslocamento posterior desta peça dentária gera um comportamento similar
ao observado no terceiro molar.
O terceiro molar é o menor de todos. Sua forma é irregular, com um hipocone de
presença inconstante e estrutura variável. Observa-se todo tipo de fusão radicular. Quando
esse molar é reduzido, a cúspide principal presente é o paracone. O ângulo disto-vestibular é
maior do que o mésio-vestibular quando se observa a fusão de suas raízes. Outra característica
dessa peça dentária é que seu desgaste é exclusivamente do tipo mesial.
Os molares inferiores se caracterizam por possuir habitualmente cinco cúspides e coroas
de forma quadrangular ou pentagonal, bem como duas raízes. As cúspides vestibulares são
mais grossas do que as linguais e menos elevadas; o declive da coroa se orienta no sentido
distal e o desgaste observado afeta mais as cúspides vestibulares do que as linguais. O
diâmetro mésio-distal é maior do que o vestíbulo-lingual. As duas raízes são comprimidas no
eixo mésio-distal e se localizam sob as duas metades da coroa, enquanto que a orientação dos
ápices radiculares se desenvolvem no sentido distal.
As cúspides dos molares inferiores são as seguintes:


Protocônido (eocónido): cúspide 1, de posição mésio-vestibular. É a de maior
tamanho e também de maior desgaste.



Metacônido (epicônido): cúspide 2, de posição mésio-lingual.



Hipocônido: é a cúspide 3 e a sua posição é disto-vestibular.



Entocônido: é a chamada cúspide 4 e sua posição é disto-lingual.



Hipoconúlide (distostilido): é a quinta cúspide, de posição distal. Das cinco cúspides

principais, esta é a menor de todas.


Sexta cúspide: é uma cúspide acessória de aparecimento variável, e de posição
distal.
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Sétima cúspide ou tubérculo intermediário: cúspide de aparecimento variável,
localizada na zona lingual-medial.

São observados três molares por hemi-mandíbula inferior. O primeiro molar inferior
apresenta uma coroa ampla de forma cúbica com cinco cúspides bem desenvolvidas, duas
raízes longas e bem separadas entre si. A raiz mesial é a maior e tem forma de espada curta
com uma inclinação acentuadamente distal. Esse molar pode, por vezes, apresentar três raízes,
sendo a terceira delas menor e mais curvada que as anteriores, localizando-se sob o
entocônido. Outra das cúspides observadas neste molar (o metacônido) é mais alto e estreito,
visualizado a partir da face mesial. O sistema de sulcos longitudinais se orienta até a posição
lingual, enquanto que o sulco vestíbulo-lingual se estende sobre a face vestibular, não
observando-se a prolongação do mesmo para a região lingual. Outra observação descritiva da
coroa é a maior protuberância que possui a face vestibular sobre sua homóloga lingual.
As características do segundo molar inferior são intermediárias com relação aos outros
molares. O terceiro molar apresenta, com frequência, raízes curvadas e fusionadas, sendo a
coroa menor e irregular. Assim como no terceiro molar superior, não é observado desgaste
proximal distal.
Nos molares inferiores se estuda o padrão de contato dos sulcos que separam as
cúspides, o que oferece informação sobre o diagrama estrutural que geram três figuras
distintas, denominadas Y, + e X. Quando os cúspides 2 (metacônido) e 3 (hipocônido) fazem
contato, esse padrão se denomina Y, ou padrão Driopiteco, já que é idêntico àquele observado
nos molares dos Macacos do Mioceno. No padrão + se conectam as quatro cúspides principais
(1 ou protocônido, 2 ou metacônido, 3 ou hipocônido e 4 ou entocônido). Por último, o padrão
estrutural X é observado no contato entre as cúspides um e quatro (protocônido e
entocônido). Os padrões oclusais Y e + não têm mostrado uma regulariadade estável em sua
distribuição geográfica na zona euroasiática, e a característica mais útil como traço taxonômico
para esta região do mundo parece ser o número de cúspides. Aparentemente, o padrão Y teria
tendência a aumentar sua frequência até o leste. Nesta estrutura são observadas todas as
variantes no número de cúspides (quatro, cinco ou seis). A variabilidade da frequência do
padrão Y para o segundo molar está compreendida entre 0 e 30%, alcançando seu máximo até
a região da Ásia sul-oriental. Por outro lado, comparando-se as frequências do padrão X para o
primeiro molar dos grupos euroasiáticos e incluindo os molares com quatro, cinco e seis
cúspides, observa-se que esta estrutura se apresenta em frequências maiores entre os grupos
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europeus. Esse tipo é descrito por Jorgensen (Rodríguez Cuenca, 1999) e, aparentemente, é o
critério mais informativo a respeito dos traços baseados no padrão de sulcos inter-cúspides
coronais. É importante ressaltar, de toda a forma, que o padrão de distribuição dos sulcos
geralmente está associado a um determinado número de cúspides.
Os primeiros molares inferiores com quatro cúspides apresentam frequências muito
baixas no âmbito mundial. Sua frequência máxima aparece em populações da Finlândia
(20,5%) e no Daguestão (20,3 %), e seus valores mínimos em populações asiáticas (entre 0 e 4
%) e da África Subsaariana (entre 0 e 5 %). Na Melanésia, Zoubov & Jaldeeva (1989)
reportaram uma média de 10,9% para esse traço nestas populações.
Um traço interessante para levar em consideração nos molares inferiores é a crista distal
do trigônido. Têm sido descritos nesta estrutura do molar inferior três cristas definidas em três
posições distintas: uma medial, outra marginal e uma terceira distal. Essa crista distal une a
crista distal do protocônido com a crista axial do metacônido, ou a duas cristas distais das duas
cúspides mencionadas. Outro traço interessante é a observação do segundo molar inferior
com quatro cúspides. Esse traço tem uma baixa correlação com o tipo de quatro cúspides do
primeiro molar superior, o que pode parecer estranho, apesar de ter sido amplamente
provado em muitos estudos prévios. Esse marcador é importante para distinguir populações
asiáticas de populações europeias já que apresenta frequências muito baixas nos primeiros e
mais altas nos segundos. Por último, o número de raízes nos molares inferiores também é um
fator importante no estudo da antropologia dental desde os trabalhos de Tratman (1950) e de
Turner II (1990), considerado um excelente marcador para diferenciar grupos sinodontes dos
sundadontes.

7. BREVE RESENHA DA DICOTOMIA CLASSIFICATÓRIA SINODONTE E
SUNDADONTE
Em 1966, K Hanihara descreve o Complexo Dental Mongolóide (CDM) em função de
análises de traços descontínuos em peças dentais decíduas e, posteriormente, em dentes
permanentes (Hanihara, 1968), encontrando frequências similares (para ambos os tipos de
peças dentais) em amostras de populações japonesas, esquimós e nativo-americanas
(Rodríguez Flórez, 2011). Os traços descontínuos empregados por Hanihara para a definição do
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CDM são a presença de incisivos centrais e laterais na forma de pá e a presença de
entoconúlido, metaconúlido, protostílido e dobras do metacônido, nos molares inferiores.
Por sua vez, Zoubov (1968) e Zoubov & Jaldeeva (1989) elaboraram uma nova
classificação para os padrões morfogenéticos dentários. Eles dividiram a população mundial
em dois complexos opostos: o complexo dental oriental e o complexo dental ocidental. O
primeiro equivale ao complexo dental mongolóide descrito por Hanihara, enquanto que o
segundo reúne os complexos “caucasóide” e “negróide” do mesmo autor (Rodríguez Cuenca,
2003).
Posteriormente, Turner (1990) subdivide o CDM em dois subgrupos, agrupando às
populações do nordeste da Asia e da América para um lado (Complexo Dental Sinodonte) e as
do sudeste da Ásia para outro (Complexo Dental Sundadonte). Turner emprega a presença de
diferenças nas frequências relativas de aparecimento de 8 traços dentais descontínuos (em
distintas propostas do mesmo autor, o número de traços varia entre 8 e 29) para agrupar as
amostras das distintas populações analisadas. As populações com um padrão dental sinodonte
se caracterizam por apresentar frequências elevadas de incisivos superiores centrais em forma
de pá, incisivos superiores laterais em forma de dupla-pá, primeiros pré-molares superiores
uni-radiculares, presença de extensões do esmalte em primeiros molares superiores, terceiros
molares superiores reduzidos, primeiros molares inferiores tri-radiculares, presença de dobras
do metacônido em primeiros molares inferiores e segundos molares inferiores com cinco
cúspides (Turner, 1990). Por sua vez, as amostras caracterizadas como sundadontes
apresentam baixas frequências de incisivos superiores centrais em forma de pá e dupla-pá em
incisivos superiores laterais, baixas frequências de primeiros pré-molares superiores uniradiculares, baixa frequência de extensões do esmalte em primeiros molares superiores,
primeiros molares inferiores bi-radiculares, frequências baixas de presença de dobras do
metacônido em primeiros molares inferiores e frequências elevadas de segundos molares
inferiores em quatro cúspides (Scott & Irish, 2013).
Turner (1990) propõe que a morfologia sundadonte, comparativamente menos
complexa que a sinodonte, representa a retenção de uma morfologia dental ancestral, e que
evolui para a sinodonte mediante a intensificação da expressão de traços (pá e dupla-pá em
incisivos superiores) e a presença de caractes derivados (primeiros pré-molares superiores uniradiculares) (Turner, 1990; Rodríguez Cuenca, 2003). Matsumura & Hudson (2005) levantam
uma série de críticas referentes à gênese do modelo Sinodonte-Sundadonte e sua utilidade
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para caracterizar as populações sub-asiáticas, propondo retomar a classificação prévia de
“Mongolóides” do sudeste da Ásia.
No que se refere às populações americanas, Turner (1984) mede as semelhanças entre
os tipos dentais da Ásia e América, observando que as amostras analisadas apresentam
similaridades muito marcadas com o complexo dental sinodonte. Turner propõe, mediante o
emprego da Medida Média da Divergencia (MMD), três grandes conjuntos populacionais que
haveriam povoado a América em ondas sucessivas: a) o Paleoíndio, que dá origem quase à
totalidade das populações de nativos americanos (com exceção das populacões Na-Dene e
Aleutiano-Esquimó). Sua origem está estimada em aproximadamente 14.000 anos AP na bacia
do rio Lena, ao leste do lago Baikal, nos limites de distribuição da cultura denominada pela
arqueologia como Diuktai; b) o grupo Na-Dene, constituído a partir de migrações da grande
costa noroeste da Sibéria, provenientes da região localizada entre as bacias dos rios Lena e
Amur, a cerca de 8.800 anos AP; e c) o grupo Aleutiano-Esquimó, o mais recente
(aproximadamente desde 5.000 anos AP) e mais similar às populações siberianas, de origem
costeira. Em 1986, Greenberg, Zegura e o própio Turner puclicam uma síntese multidisciplinar
onde combinam os resultados dos estudos de dentição, linguística e arqueologia.
Posteriormente, somam-se os trabalhos sorogenéticos e de polimorfismos proteicos de Cavalli
Sforza e colaboradores (1988-1994) que apoiavam esse modelo tripartido, ainda que deram ao
processo migratório uma antiguidade maior (32.000 anos de antiguidade para o primeiro
povoamento).
Porém, trabalhos mais recentes de outros autores têm questionado a visão homogênea
que possuíamos sobre da variabilidade morfo-dental própria das populações ameríndias,
caracterizadas dentro do complexo dental sinodonte, e do número e natureza dos processos
migratórios que deram origem às mesmas. O estudo de amostras da Tierra del Fuego
(Argentina e Chile) (Lahr & Haydenblit, 1995), México (Haydenblit, 1996), Brasil (Powell &
Neves, 1998), Chile e Peru (Sutter, 2005) observam a presença de frequências de traços
descontínuos definíveis como sundadontes. Isso levanta a necessidade de questionar a
validade da aplicação de tal modelo na caracterização de populações ameríndias e de repensar
como é compreendido o processo de povoamento americando a partir da antropologia.
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8. A ANÁLISE ODONTOMÉTRICA. SUAS BASES E APLICAÇÕES
No âmbito da antropologia dental, os estudos sobre biodistância têm tido uma
crescente importância desde a década de 1980 (Hillson, 1986, 1996; Buikstra et al., 1990;
Hillson et al., 2005). Essa perspectiva de análise tem um importante potencial para identificar
processos migratórios e de interação biológica (Kieser, 2008). Como já foi previamente
mencionado, numerosos estudos realizados com amostras de populações contemporâneas
indicam que tanto o tamanho como a forma dental são variáveis altamente herdáveis, o que
permite compreender as variações inter e intrapopulacionais, principalmente em função de
diferenças genéticas (Mayhall, 1992, 2000; Balciuniené & Jankauskas, 1993; Hillson, 1996;
Larsen, 2000).
Em geral, as influências ambientais no tamanho e na forma dentais parecem ser
relativamente pequenas (Garn et al., 1965, 1979; Townsend & Brown, 1978; Townsend, 1980;
Potter et al., 1983). Porém, o tamanho e forma dentais podem ser influenciados por diversos
estressores como a insuficiência placentária, os níveis de saúde da mãe, as situações de
estresse fisiológico sofridas, etc (Garn et al., 1979; Goodman et al., 1988). De qualquer
maneira, como os dentes são os elementos do sistema esquelético-dentário que mais cedo
adotam sua forma definitiva, o período de tempo em que podem ser afetados por fatores
ambientais é relativamente curto quando comparados com os tecidos esqueléticos (Brace,
1980).
As medidas mais usualmente utilizadas na história da antropologia dental para avaliar
diferenças populacionais e a magnitude do dimorfismo sexual são os diâmetros mésio-distais
(MD) e buco-linguais (BL) das coroas. O diâmetro mésio-distal pode ser entendido como a
distância existente entre os pontos de contato do dente com seus vizinhos ou como a largura
máxima da coroa (Hillson, 1986, 1996; Mayhall, 1992, 2000; Hillson et al., 2005). Essas duas
medidas podem ser utilizadas para comparações de biodistâncias de forma isolada ou ser
combinadas de diferentes formas. O índice coronal (BL/MD X 100) oferece informação sobre a
forma da coroa, enquanto que o módulo coronal (BL+MD/2) indica a massa. Por último, para
caracterizar a superfície, outro valor utilizado é a robustez ou área coronal (MD X BL). A técnica
fotográfica digital denominada moiré fringe, por sua vez, tem sido aplicada mais recentemente
para avaliar diferenças no contorno da coroa de até 50 mícrons, e permite descrever a
topografia dos molares. Com esse procedimento é possível obter medidas das distâncias entre
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diferentes pontos da coroa, especialmente entre as cúspides, e da localização delas dentro da
superfície oclusal. A importância de aplicar este procedimento é que as distâncias entre as
cúspides são pouco afetadas pelo dimorfismo sexual, em comparação com as medidas dentais,
o que permite incluir nas amostras analisadas dentes soltos ou pertencentes a esqueletos de
sexo indeterminado (Mayhall, 1992, 2000).
Além dessas medidas dentais tradicionalmente relevantes, têm sido incorporadas mais
recentemente outras homólogas para o colo dental, tomadas considerando os mesmos
procedimentos à altura da união do cemento com o esmalte, com o objetivo de dispor de
amostras de tamanho maior, já que fatores externos como a intensidade do desgaste dental e
tafonômicos como a deterioração pós-deposicional da estrutura do esmalte, podem reduzir
significativamente a quantidade de coroas potencialmente analisáveis em cada amostra,
enquanto que a região cervical é muito menos afetada (Hillson, 1996; Hillson et al., 2005;
Kieser, 2008; Stojanowski, 2007; Fitzgerald & Hillson, 2008).

9. DENTES E FILOGENIA
Uma das bases metodológicas fundamentais da antropologia dental é o estudo da
morfologia dos dentes, a qual permite caracterizar as populações humanas em função das
frequências de presença ou ausência de traços descontínuos e realizar comparações em
função dos mesmos (Hanihara, 1968; Dahlberg, 1971). Tais comparações permitem o
estabelecimento de relações biológicas em escala intra e interpopulacional (Matsumura &
Hudson, 2005; Bollini et al., 2009) e, com isso, o estudo das relações entre indivíduos de um
mesmo grupo, bem como também com indivíduos de outras populações, zonas geográficas ou
espécies (Hanihara, 1992; Margvelashvili et al., 2013; Jiménez-Arenas et al., 2014). Dessa
maneira, o estudo da dentição humana tem permitido revelar padrões estruturais em
paleopopulações, processos evolutivos, uso instrumental da dentição, paleodietas,
comportamentos cerimoniais e de ornamentação, entre outras possibilidades. Os estudos
sobre evolução humana têm se nutrido de importantes contribuições que a antropologia
dental tem feito ao tema. Os trabalhos de autores como Vallois, Weidenreich, Le Gros Clark e
Gregory (Rodríguez Cuenca, 1989, 1999) dão um novo sentido e profundidade ao
entendimento dos estudos de evolução e migração de populações humanas.
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10. DENTIÇÃO DOS HOMINOIDES
Dentro da ordem dos primatas, são observadas algumas características especiais da
dentição dos mamíferos em geral (Aiello & Dean, 1996):


Todos os hominoides têm oito incisivos permanentes, quatro superiores e quatro
inferiores, ou dois em cada quadrante da boca.



Os caninos são dentes grandes nos cantos da boca, distais aos incisivos, que podem
cortar o alimento e cujo tamanho relativo também é importante para a estrutura
social de muitos grupos animais, incluindo os primatas. Há um só dente canino
permanente em cada quadrante da boca.



Os pré-molares são dentes de forma intermediária entre os caninos e os molares.
Comumente têm duas cúspides (pontos alcançados sobre a coroa), denominandose dentes bicúspides. Há dois pré-molares em cada quadrante da boca, usualmente
chamados primeiro e segundo pré-molar. De qualquer maneira, como a fórmula
dental dos símios é derivada da geral dos mamíferos por perda dos dentes e, em
particular, por perda dos primeiros pré-molares, na ordem dos primatas são
também frequentemente referidos como terceiro e quarto pré-molar.



Os molares possuem uma superfície oclusal expandida, com mais cúspides que os
pré-molares, para prensar e triturar os alimentos. Há três molares permanentes em
cada quadrante da boca dos hominoides. Os molares têm a morfologia mais
complicada de toda a dentição e sua superfície oclusal é caracterizada por cúspides
que se projetam notoriamente dessa superfície, as quais estão conectadas por
cristas de esmalte ou separadas por fissuras que existem ao redor da base das
cúspides.

11. DENTES DECÍDUOS DOS HOMINOIDES
Os primatas possuem duas gerações de dentes ao longo da vida e, por isso, são
denominados difiodontes. As pequenas mandíbulas imaturas não são suficientemente grandes
para acomodar os dentes permanentes por algum tempo, e é assim que os dentes decíduos
desenvolvem uma oclusão funcional enquanto que os dentes permanentes estão
desenvolvendo-se nas mandíbulas em crescimento. Uma função secundária dos dentes
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decíduos é atuar como guia para alinhar o desenvolvimento dos permanentes por baixo deles,
como também manter o espaço nas mandíbulas para a sucessão dos dentes que sairão mais
tarde. Os dentes permanentes sempre começam a desenvolver-se sobre o lado lingual dos
decíduos nas mandíbulas ou, no caso dos pré-molares, entre as raízes estendidas dos molares
decíduos. Os pequenos orifícios no osso alveolar sobre a face lingual dos dentes decíduos, são
conhecidos como canais gubernaculares (do latim gubernaculum, roda ou leme). Esses
marcam a trajetória de uma banda fibrosa que conecta o embrião do dente permanente ao
epitélio oral lingual, o qual possivelmente ajuda a guiar a peça permanente durante o processo
de erupção.
Além de ser menores e em menor quantidade que seus sucessores permanentes,
existem vários aspectos morfológicos que distinguem os dentes decíduos (Aiello & Dean,
1996):


O esmalte é mais branco, suave e fino.



As coroas são bulbosas e apresentam margens cervicais proeminentes, as quais
tendem a estender-se ao redor do dente no mesmo plano horizontal (são menos
sinuosas). Têm usualmente cúspides mais agudas quando não estão desgastadas.



As raízes são mais claras e menores.



As raízes dos dentes decíduos anteriores são proporcionalmente maiores que as
dos permanentes anteriores em relação à altura de suas coroas.



As raízes dos molares decíduos estão amplamente biseladas e cada uma aparece
diretamente desde o cérvix, sendo de pequeno tamanho a área radicular comum a
partir da qual divergem. As câmaras da polpa dos dentes decíduos são maiores que
a dos permanentes em relação ao tamanho das coroas.



Em geral, os dentes decíduos mostam menor variação morfológica.

Todas as coroas dos incisivos decíduos são arredondadas em sua margem distal incisal e
mais quadradas e afiadas em sua margem mesial. Surpreendentemente, as coroas dos
incisivos decíduos centrais superiores são mais largas e mais altas, igual a dos laterais
superiores, embora, neste caso, eles tenham uma borda incisal com uma inclinação acentuada
e menos elevada na margem incisal distal que na medial. Os incisivos inferiores são menores
que os superiores e as coroas dos incisivos centrais são de menores dimensões, de maneira
que é possível distingui-los dos laterais superiores pelo grande tamanho da coroa distal sobre a
raiz seguindo a curva do arco dental. Por último, as raízes dos incisivos decíduos são mais
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arredondadas em secção transversal que as dos permamentes, especialmente em comparação
com os inferiores.
As coroas dos caninos decíduos são bulbosas, principalmente na margem cervical, e de
aspecto cônico, sendo as raízes maiores em proporção às alturas das coroas. O ápice da
cúspide nos caninos superiores está simetricamente posicionado na metade do caminho entre
as faces mesial e distal da coroa. Contudo, frequentemente, se observa uma tendência no
canino superior a ter uma inclinação incisal mesial maior, distante da cúspide da coroa, e
apresentar assim uma pequena estrutura assimétrica. A coroa do canino decidual inferior é
mais fina e menor que no superior, e tem uma inclinação distal alongada distante da ponta da
cúspide, que a distingue da coroa do canino decidual superior.
O primeiro molar superior tem duas cúspides bucais separadas de outras duas palatinas
por uma linha média formada por uma fissura profunda. Há usualmente quatro cúspides no
total, mas as distais podem ser diminutas e as disto-palatinas podem ocasionalmente estar
ausentes. O aspecto mésio-bucal da coroa de ambos molares superiores e inferiores é
caracterizado por uma protuberância pronunciada conhecida como tubérculo molar de
Zuckerkandl. Todos os molares superiores, permanentes e decíduos, têm três raízes (apesar de
algumas ou todas poderem estar fusionadas). É comum ver áreas de reabsorção sobre o
aspecto interior das raízes dos molares, uma consequência da pressão do pré-molar em
desenvolvimento. O primeiro molar superior é largo buco-lingualmente, no entanto, o inferior
é estreito nesse sentido e alongado mésio-distalmente. As duas cúspides bucais apoiam no
eixo médio-sagital do primeiro molar inferior, de maneira que a superfície bucal se inclina
abruptamente desde o cervix ao ápice das cúspides. Duas pequenas cúspides se encontram em
ambos os lados, lingual e mesial do dente. Quando não utilizadas, podem ser extremamente
pontiagudos (como estiletes) e, ocasionalmente, ainda maiores do que a cúspide mésio-bucal,
que é geralmente a mais longa. Como no primeiro molar superior, há um tubérculo mésiobucal pronunciado. Duas raízes amplamente divergentes, uma mesial e a outra distal,
aparecem diretamente desde o cervix (Aiello & Dean, 1996).
Os segundos molares decíduos superiores assemelham-se aos primeiros permanentes
superiores pela morfologia geral da coroa, mas sua estrutura é mais arredondada e bulbosa.
Esses dentes possuem uma protuberância mésio-bucal pequena e três raízes amplamente
divergentes. Eles também se caracterizam pela incidência variável de uma cúspide extra sobre
a borda mésio-palatina do protocone, conhecida como tubérculo de Carabelli, que também
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está presente com uma incidência elevada (50-70% em populações europeias) nos primeiros
molares permanentes.

12. PALAVRAS FINAIS
O potencial da antropologia dental para a caracterização de processos biológicos e
culturais está sendo aproveitado de forma cada vez mais sistemática no contexto das
investigações bioantropológicas a nível mundial. As linhas de análises resumidas nesse capítulo
têm permitido melhorar significativamente o conhecimento tanto sobre a interação do
sistema mastigatório com o meio ambiente, como das práticas sócio-culturais que o impactam
(ver também Suby et al., neste volume). Além disso, estabeleceu-se como um gerador primário
de informação morfológica de base para delinear tanto as relações filogenéticas
interespecíficas como a proximidade biológica entre as populações de humanos modernos.
Especificamente na América Latina, as análises moldadas na antropologia dental têm se
multiplicado e se aprofundado ao longo das últimas duas décadas (Rodríguez Flórez, 2003;
Bernal & Luna, 2011), o que implicou num aumento do impacto a nível internacional e
vislumbra expectativas de um desenvolvimento futuro muito importante dentro dessa linha de
trabalho. As investigações atuais deverão incorporar com maior profundidade as inovações
metodológicas geradas recentemente, bem como também continuar implementando velhas
técnicas no contexto de modelos explicativos modernos. Dessa maneira, a disciplina poderá
continuar oferecendo explicações cada vez mais refinadas a propostas interpretativas tanto
própias como de outros ramos da ciência.
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“Cada um é como Deus o fez, e ainda pior muitas vezes”.
Miguel de Cervantes Saavedra

1. INTRODUÇÃO
Quando falamos de evolução, os seres humanos tendem a dignificar os seus resultados;
temos um cérebro prodigioso, somos inteligentes, criativos e possuímos uma linguagem
complexa. Diferente de outros mamíferos, podemos caminhar eretos, temos pouco pêlo
corporal e mãos habilidosas graças aos polegares opositores. Não podemos nos queixar de
nosso corpo!
Ou sim?
Embora nosso corpo seja formado por sistemas sofisticados e estruturas complexas, é
inegável que estes estão longe de funcionar perfeitamente. Diabetes, doenças
cardiovasculares, estresse, infecções, alergias, problemas reprodutivos e uma velhice com
enfermidades são parte de uma longa lista dos padecimentos humanos. A pergunta óbvia e
inevitável é a seguinte: Por que apesar de milhões de anos de seleção natural, o corpo humano
é tão vulnerável? Esta é uma das grandes questões dentro das ciências da saúde. Nesse
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capítulo, vamos explorar brevemente algumas das propostas que a Medicina Evolutiva tem
oferecido como resposta a essa pergunta.

2. MEDICINA EVOLUTIVA
“Em biologia nada faz sentido se não à luz da evolução”
Theodosius Dobzhansky
A Medicina Evolutiva é uma disciplina nova que utiliza o paradigma darwiniano para
estudar os processos associados à saúde e doenças humanas. A origem formal da disciplina se
deu com a publicação, em 1991, do artigo "The Dawn of Darwinian Medicine" (O amanhecer
da Medicina Darwiniana) (Williams & Nesse, 1991). Neste artigo icônico, Randolph Nesse &
George Williams propuseram incorporar os marcos teóricos das áreas da evolução e da
ecologia no estudo da ciência da saúde. Tradicionalmente, as ciências médicas têm focado na
investigação das chamadas causas imediatas dos problemas de saúde através de um enfoque
mecanicista, orientado a responder perguntas da categoria 'Como?': Como o corpo responde
diante de uma fratura, do estresse psicológico ou de uma infecção? Seguidas de: Como
solucionamos o problema? A Medicina Evolutiva amplia tal enfoque e gera questões
relacionadas às causas terminais dos fenômenos biológicos que são a base da saúde. Por que o
corpo responde de determinada maneira diante de uma fratura, do estresse psicológico ou de
uma infecção? (Ver o quadro, Causas imediatas e terminais). Assim, a Medicina Evolutiva
produz informação complementar àquela gerada a partir do enfoque clínico tradicional, que
pode ser utilizada no desenvolvimento de estratégias preventivas e de novos tratamentos ou
na melhoria dos já existentes (Chakravarthy & Booth, 2004; Eaton et al., 1988).
Há pouco mais de duas décadas de sua formalização e, em parte, graças ao apoio obtido
da antropologia, essa disciplina tem conseguido posicionar-se de forma proeminente no
campo da saúde, com um aumento constante de estudos publicados, a criação de uma revista
com corpo de revisores (Eaton et al., 2002; Longo & Finch, 2003; McKenna & Mosko, 1994,
Merlo et al., 2006; Nesse et al., 2010; Nesse & Stearns, 2008; Trevathan et al., 1999; Trevathan
et al., 2008; Wallace, 2007; Wander et al., 2009), a ampliação do plano docente de numerosas
universidades em várias partes do mundo e a incorporação de conteúdos sobre ecologia,
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evolução e antropologia nos currículos acadêmicos de seus programas de Medicina e Saúde
Pública.

3. TEORIA DA HISTÓRIA DE VIDA E SAÚDE... OU FALTA DELA.
Na cruzada há perigos, mas nem isso me aterroriza:
eu rodo sobre a terra arrastando por meu destino;
e se erramos o caminho...não é o primeiro que erra.
Miguel Hernandez em “El Gaucho Martin Fierro”
A Medicina Evolutiva propõe que a origem tanto de nossas forças como de nossas
vulnerabilidades em termos de saúde pode ser encontrada na evolução da história de vida
humana, uma história de limitações, dilemas e compromissos constantes. De acordo com a
teoria da história de vida, todo organismo deve dividir os recursos dos quais dispõe em três
funções biológicas vitais: crescimento, manutenção e reprodução. Como os recursos são
sempre limitados, o recurso investido em uma destas funções não pode ser investido nas
outras duas, porque cada decisão implica um compromisso. A proporção de recursos
destinados a cada uma dessas funções varia em cada fase da vida de acordo com a cronologia
do desenvolvimento de cada espécie, as necessidades de cada fase, a disponibilidade de
recursos em cada momento, assim como com o sexo do indivíduo e os desafios que este
enfrenta. O somatório de tais desafios afeta o desenvolvimento de cada sistema biológico e,
por sua vez, converte-se em um fator determinante da saúde de um indivíduo ao longo de sua
vida (Stearns, 2012).

a. LIMITAÇÕES, DILEMAS E COMPROMISSOS DESDE A ORIGEM
"O que vai muito rápido chega tão tarde quanto o que vai muito devagar."
William Shakespeare em Romeu e Julieta
As cronologias das histórias de vida da maioria das espécies apresentam certa
plasticidade, o que permite aos organismos ajustar sua velocidade e estratégia de
desenvolvimento à disponibilidade de recursos e aos desafios que encontram. A plasticidade
desses processos é o resultado de forças de seleção natural e inclui não apenas mudanças na
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velocidade de desenvolvimento, mas também mudanças morfológicas, fisiológicas e
comportamentais. Quanto mais plástico é um organismo, maior é a sua capacidade de
adaptar-se ao ambiente e sua probabilidade de sobreviver a desafios. Essa plasticidade, no
entanto, tem custos. Algumas das mudanças fenotípicas que permitem que um indivíduo
sobreviva aos desafios iniciais durante o seu desenvolvimento são irreversíveis e podem afetar
a sua capacidade de responder aos desafios posteriores.
O estudo desses compromissos e de seus custos, em termos de saúde e mortalidade, é a
base de um campo de pesquisa conhecido como DOHaD, devido ao seu nome em inglês:
Developmental Origins of Health and Disease (Saúde e doença, suas origens durante o
desenvolvimento). Esse campo tem suas origens nos estudos epidemiológicos de David Barker,
que observou que na Grã-Bretanha a distribuição geográfica das taxas de mortalidade infantil
coincidia com a distribuição da mortalidade por problemas cardiovasculares anos depois
(Barker 1990). Barker descobriu que nas zonas industriais e agrícolas mais pobres, ambas as
taxas eram as mais altas. A análise de registros pré-natais revelou uma relação direta entre
baixo peso ao nascer e elevado risco de cardiopatias na vida adulta, apontando às condições
durante a gravidez como as principais mediadoras dessa relação. Associações semelhantes têm
sido documentadas repetidamente em diversas populações (Barker, 1990; Barker, 1995;
Barker et al., 1993; Lackland et al., 2000).
Para explicar essas observações, Hales & Barker (1992) desenvolveram a "hipótese do
fenótipo poupador" (em inglês, thrifty phenotype hypothesis), que propõe que sob condições
energéticas reduzidas no útero, desenvolve-se um fenótipo mais eficiente quanto ao uso dos
recursos energéticos durante a vida pós-natal. O crescimento fetal depende, entre outras
coisas, de insulina e do fator de crescimento insulínico tipo 1 (IGF-1, por sua sigla em inglês).
Em condições energéticas limitadas, a secreção destes hormônios diminui, enquanto a
resistência à insulina aumenta, restringindo o crescimento intrauterino e causando um baixo
peso ao nascer (Barker et al., 1993; Phillips, 1996; Woods et al., 1996). Os desafios energéticos
no útero também afetam o desenvolvimento de um importante eixo metabólico, o eixo
hipotálamo-pituitário-adrenal (HPA) ou do estresse. A ativação do eixo HPA afeta, por sua vez,
o desenvolvimento fetal e, no caso de crises severas (ou seja, quando a vida do feto está em
risco), pode induzir o parto prematuramente (antes das 37 semanas de gestação) (Hobel,
2004; Hobel et al., 1999; Mulder et al., 2002). Os indivíduos que sofrem restrições energéticas
no útero são mais propensos a desenvolver a síndrome metabólica (SM), um fenótipo que
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inclui um conjunto de condições como intolerância à glicose, dislipidemia (níveis anormais de
colesterol e lipídios no sangue), obesidade visceral e hipertensão. Os indivíduos com SM
possuem, por sua vez, um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 e problemas
cardiovasculares.
Peter Gluckman e seus colegas ampliaram os conceitos da hipótese do fenótipo
poupador e desenvolveram um modelo para explicar o fenômeno da SM. O modelo de
"resposta adaptativa preditiva", ou PAR (por sua sigla em inglês: Predictive Adaptative
Response) propõe que os fetos utilizam informação sobre a disponibilidade de recursos
energéticos no útero para predizer as condições que prevalecerão no meio ambiente
extrauterino durante o desenvolvimento e a vida adulta, e ajustar seu fenótipo
adequadamente (Godfrey et al., 2007; Wells, 2012) (ver Wells, 2012, para uma revisão crítica
da PAR). Chris Kuzawa (1998) sugere que a evolução de um metabolismo energético plástico
em humanos responde aos custos associados com o desenvolvimento e manutenção do
cérebro humano (até 60% da taxa metabólica em repouso durante os primeiros dois anos de
vida). Kuzawa propõe que a elevada porcentagem de gordura corporal ao nascer (15% em
humanos em comparação com 3% em outras espécies) pode amortizar os custos de
crescimento, manutenção e funcionamento do cérebro, particularmente durante períodos de
instabilidade energética, como o desmame (período de transição entre a amamentação
exclusiva e a introdução de alimentos sólidos) (Kuzawa, 1998; Kuzawa & Quinn, 2009). Por
volta dos seis meses de idade, a energia contida no leite materno torna-se insuficiente para
cobrir os custos metabólicos do crescimento, sendo necessário incorporar alimentos sólidos na
dieta infantil. Esse é, por si só, um período de grande instabilidade energética e, além disso, é
frequentemente acompanhado por um aumento das doenças infecciosas relacionadas aos
inóculos presentes nos alimentos sólidos e às mudanças comportamentais da criança
(engatinhar, colocar coisas na boca). Manter o crescimento do cérebro durante esse período
crítico requer uma segurança energética. A gordura corporal representa essa segurança.
Durante uma emergência energética, a gordura corporal é metabolizada, resultando em
glicerol que, em seguida, é convertido em glicose e corpos cetônicos. A glicose é utilizada pelo
cérebro. O tecido muscular esquelético torna-se resistente à insulina e usa os corpos cetônicos
em vez da glicose, aumentando assim a disponibilidade do monossacarídeo para o cérebro.
Este processo prioriza o desenvolvimento e a manutenção do cérebro durante as crises
energéticas, mas, em contrapartida, aumenta o risco de SM na idade adulta (Kuzawa, 1998;
Kuzawa & Quinn, 2009).
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Em resumo, os indivíduos que se desenvolvem em condições perinatais (antes e
imediatamente após o nascimento) de restrição energética apresentam um fenótipo ultraeficiente que aumenta a chance de sobrevivência a curto prazo. No entanto, esse mesmo
fenótipo, ao operar em condições de abundância energética, como é típico em muitas
populações contemporâneas, aumenta o risco de desenvolver SM. Esta associação evidencia o
compromisso entre os benefícios de uma estratégia fisiológica que garanta o desenvolvimento
normal do cérebro durante os primeiros estágios da vida e os custos em termos de saúde
durante a vida adulta, particularmente quando a disponibilidade de recursos energéticos
durante o desenvolvimento e a vida adulta diferem.

4. PROTEGER-SE PODE SER INCÔMODO, CUSTOSO E PERIGOSO... NÃO FAZÊLO, LETAL
“Certeza de morte, pequena esperança de êxito... O que estamos esperando?"
JRR Tolkien, personagem de Gimli, o Bravo, em O Senhor dos Anéis
Todos os dias enfrentamos desafios e ameaças. Como sobrevivemos? Um dos
mecanismos de defesa do nosso corpo é a resposta fisiológica e comportamental conhecida
como estresse. Quando você, leitor, é enfrentado num exame final em que sua compreensão
sobre esse capítulo seja avaliada, é possível que sua respiração e frequência cardíaca se
acelerem moderadamente e que os músculos de seu pescoço e ombros se contraiam
levemente. Não será uma sensação prazerosa, mas é possível que você, nesse momento, não
note. Isso ocorre porque seu eixo HPA fará com que seus níveis de cortisol aumentem e,
consequentemente, que seu cérebro receba mais oxigênio e glicose, o que aumentará, de
forma transitória, seu estado de alerta, ajudando a concentrar sua atenção no exame e
responder corretamente. Essa resposta biológica é muito semelhante ao que, provavelmente,
salvou a vida de seus ancestrais ao evitar que caíssem nas garras de um predador ou fossem
abatidos em uma briga com outros indivíduos, com a única diferença de que, nestes casos, o
oxigênio e a glicose extra tivessem sido aproveitados pelos músculos requeridos também para
lutar ou fugir.
Mas de onde vem a energia necessária para responder a uma crise? Para responder a
um desafio, nosso corpo redistribui a energia metabólica, retirando de funções que podem ser
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adiadas, como a função reprodutora ou a função imunológica (Nepomnaschy et al., 2007;
Nepomnaschy et al., 2004; Nepomnaschy et al., 2006). Essa redistribuição de energia
metabólica traz custos em paralelo. Por exemplo, após noites de insônia estudando e de
passar pelo estresse dos exames finais, é possível que você se sinta cansado e que seu sistema
imune fique parcialmente suprimido. Esse estado o tornaria mais vulnerável a uma infecção
respiratória por Streptococcus pneumoniae com o qual entrou em contato ao tocar a maçaneta
da porta da sala de aula. A infecção poderia levar à pneumonia, a qual seu corpo responderia
com febre. Qual valor adaptativo poderia ter uma reação dessa natureza? Se a temperatura
corporal supera os 43°C, pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso e, em casos
extremos, a morte. Mas manter temperaturas tão elevadas não é o habitual, e períodos curtos
de temperatura corporal moderadamente altas reduzem a capacidade reprodutiva dos
estreptococos e induzem a liberação de proteínas de choque térmico (HSP, do inglês heatshock proteins) que atuam como antibióticos potentes (Kluger et al., 1996; Singh & Aballay,
2006). Assim, apesar do mal-estar e dos riscos associados à febre, a resposta contribui para
deter o avanço da infecção. Sem a resposta febril, a morte não seria um risco, mas,
eventualmente, uma certeza. No passado, os médicos tentavam eliminar completamente a
febre receitando antipiréticos. No entanto, a supressão completa da febre prolonga o período
de recuperação na maioria dos processos infecciosos (Greisman & Mackowiak, 2002; Mayoral
et al., 2000; Young et al., 2011). A perspectiva evolutiva tem ajudado no entendimento do
papel defensivo dos estados febris, o que tem gerado mudanças na administração de
antipiréticos. Atualmente, os médicos atualizados os administram com maior cautela,
reservando-os para situações de risco.
Esse exemplo demonstra a importância de diferenciar as causas de uma patologia e os
mecanismos que o corpo emprega para defender-se. Muitas vezes, os "sintomas" das
patologias são tratados com medicamentos para evitar o desconforto que causam. No
entanto, muitos destes sintomas nada são além de mecanismos de defesa, resultado de
processos de seleção natural. Em alguns casos, esses mecanismos de defesa previnem
problemas ainda maiores e em outros podem salvar nossa vida. Com isso, é importante
aprofundar o estudo da origem e função desses mecanismos de defesa para não interferir nos
benefícios de seu acionamento.
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5. NOSSOS VILÕES FAVORITOS. NÓS A PÉ, VIRUS E BACTÉRIAS NA FÓRMULA
UM.
Se diz que o tem em punho... Muito pequeno há de ser seu inimigo!
Roberto Fontanarrosa
Desde nossa origem evolutiva os organismos multicelulares tivemos que nos defender
de numerosos micro-organismos. Muitos desses organismos causam infecções, aumentando
nossa morbidade (proporção de indivíduos que adoecem em um determinado momento e
lugar) e mortalidade, atuando, portanto, como importantes agentes de processos de seleção
natural. Por qual razão, então, ainda somos vulneráveis às infecções vindas de uma história
seletiva tão antiga quanto a nossa existência? O problema é que esses pequenos vilões têm
um ciclo de vida muito mais curto que o nosso. Isso lhes dá uma vantagem crítica com relação
a nós. Enquanto que em cada geração de um patógeno há alguns poucos indivíduos capazes de
sobreviver e reproduzir-se apesar dos esforços defensivos do nosso sistema imune, eliminá-los
não será possível. Além disso, os descendentes desses patógenos apresentaram maior
resistência às nossas defesas imunitárias, já que estes serão a progênie daqueles que
conseguiram sobreviver e reproduzir-se apesar das defesas mencionadas. A habilidade do
nosso sistema imune de adaptar-se às cepas sobreviventes é limitada pela variabilidade do
genoma humano, que se recombina de modo importante apenas durante a reprodução sexual,
ou seja, no início de cada geração. Desta forma, nos 20 anos que nós, humanos, levamos para
produzir nosso primogênito (primeira mudança genômica), um patógeno que se reproduz a
cada 20 minutos como, por exemplo, a bactéria Escherichia coli (responsável por intoxicações
alimentares) recombina seu genoma aproximadamente 525.949 vezes. Para explicar o impacto
dessa diferença, como o tempo em gerações, para a co-evolução de cada espécie e de seus
patógenos, o biólogo Leigh Van Valen desenvolveu a "hipótese da Rainha Vermelha". Na
história de Lewis Carroll, "Alice no País das Maravilhas", Alice corre com a Rainha Vermelha e,
em um dado momento, nota espantada que por mais rápido que corram, permanecem no
mesmo lugar. A Rainha lhe explica que "aqui é assim, deve-se correr o mais rápido possível
para permanecer no mesmo lugar" e que "para chegar a outro lugar, é preciso correr duas
vezes mais rápido". Por ter gerações muito mais curtas que as nossas, os patógenos podem
"correr duas vezes mais rápido" ou, na verdade, várias ordens de magnitude mais rápido que
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nós e, portanto, desenvolvem contra-estratégias mais rapidamente, ultrapassando-nos sempre
nessa corrida "armamentista-imunológica" (Paterson et al., 2010; Van Valen, 1973).

6. SE NÃO PODE VENCÊ-LOS, UNE-TE A ELES
"Odeie a vossos inimigos, como se um dia devesse amá-los."
Pedro Calderon De La Barca
Nossas relações com os micro-organismos nem sempre são tão belicosas. Na verdade,
com um grande número deles temos desenvolvido relações de comensalismo ou simbióticas
complexas (Ley et al., 2008). Ainda que esse "microbioma" representa apenas 1-3% em termos
de massa corporal de um indivíduo, em termos de total de células constitui 90% (Lederberg,
2001). Ou seja, para cada célula humana, há no corpo 10 micro-organismos residentes
(Whitman et al., 1998). A diversidade e conformação de cada comunidade microbiana
dependem do nicho que ocupam no corpo humano: pele, ouvidos, mucosas oral, nasofaríngea, gastro-intestinal ou vaginal, com quatro filos bacterianos representados de forma
dominante: actinobacteria, firmicutes, proteobacterias e bacteroidetes (Gill et al., 2006).
As funções do microbioma ainda estão sendo estudadas. Sabemos que são importantes
para funções fundamentais metabólicas, regulatórias e de desenvolvimento (Evans et al.,
2013; Sommer & Backhed, 2013). O microbioma intestinal, por exemplo, facilita a absorção de
nutrientes, fornece fatores de crescimento, promove a diferenciação final pós-natal da
estrutura e função das mucosas (Murgas Torrazza & Neu, 2011), estimula os aspectos inatos e
adaptativos do sistema imunológico (Wu & Wu, 2012), resiste à colonização de invasões
patogênicas (Buffie & Pamer, 2013) e está envolvido no metabolismo energético (Ley et al.,
2006; Turnbaugh et al., 2006) de aminoácidos, lipídios, antioxidantes e de medicamentos do
hospedeiro (Nicholson et al., 2012; Nicholson et al., 2005). Esses "serviços" são resultado de
uma longa história de co-evolução, durante a qual, a estratégia de "delegar" certas funções
vitais ao microbioma permitiu que nossos ancestrais ampliassem sua gama dietética e
ecológica (Falush et al., 2003).
Os avanços do século XX na agricultura, transporte, urbanização e cuidado médico, entre
outros fatores, têm tido um impacto profundo na composição e estrutura do microbioma por
interferir, sobretudo, em processos de transmissão que operaram durante a maior parte da
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nossa história evolutiva (Blaser & Falkow, 2009). A disponibilidade e cloração de água potável,
a redução do tamanho das famílias, o aumento do número de cesáreas, a utilização de
antibióticos e as menores taxas de amamentação, entre outros fatores, têm reduzido as
oportunidades de transmissão de micro-organismos de uma geração para outra, e têm afetado
negativamente a diversidade microbiana (Raoult, 2010). Blaser (2006) propôs que essa
diminuição quantitativa e qualitativa do microbioma está relacionada ao surgimento de novas
doenças alérgicas e metabólicas subsequentes à modernização ("pós-modernas") (Blaser,
2006). A hipótese do "microbioma em vias de extinção" (em inglês, disappearing microbiota)
sugere que as transformações ecológico-culturais têm perturbado a relação simbiótica
hospedeiro-microbioma com efeitos nocivos para a fisiologia, o metabolismo e a saúde
humana.

7. SENTINDO FALTA DO INIMIGO
Deve-se evitar o combate em vez de vencê-lo. Há triunfos
que empobrecem o vencido, mas não enriquecem o
vencedor.
Juan Zorrilla de San Martín

A batalha com vírus e bactérias tem levado a mudanças drásticas em nossas práticas de
higiene. Essas mudanças têm ajudado a reduzir a incidência de doenças contagiosas (Anderson
et al., 1962) e a morbidade e mortalidade (Taylor & Greenough, 1989). No entanto, existe a
possibilidade de que a redução do nível de exposição humana aos micro-organismos esteja
associada a um aumento na incidência de alergias e doenças autoimunes. A "hipótese da
higiene" (Cookson & Moffatt, 1997; Strachan, 1989) argumenta que na ausência de microorganismos e patógenos, o sistema imune não se desenvolve adequadamente, resultando em
um sistema pouco discriminatório e hiper-reativo (Prescott et al., 1999; Rook, 2007). Em
concordância com essa hipótese, alguns pesquisadores sugerem que o aumento na incidência
de alergias (incluindo as rinites sazonais, eczemas e asma) em áreas urbanas é uma
consequência da reduzida exposição a micro-organismos que as crianças são expostas nestes
ambientes (Kuo et al., 2013; Prokopakis et al., 2013). Vários estudos prospectivos têm
demonstrado que existe uma relação direta entre o uso de antibióticos (que reduz a exposição
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a micro-organismos) e o risco de desenvolver asma (Marra et al., 2009; McKeever et al., 2002;
Risnes et al., 2011). Além disso, os indivíduos que crescem em ambientes menos "limpos", em
contato com muitas pessoas (oriundos de famílias grandes, frequentando creches) e em
lugares agrestes, apresentam um risco menor de sofrer de asma e de desenvolver alergias
(Braun-Fahrlander et al., 1999; Celedon et al., 2003; Ege et al., 2011a; Ege et al., 2011b;
Lemanske, 2002; Strachan, 1997; Von Ehrenstein et al., 2000). Por quê? A proposta da
hipótese da higiene sugere que a falta de exposição a uma ampla variedade de antígenos
(substâncias capazes de provocar uma reação imune) em idade precoce, previne a formação
de uma memória imunológica mais “completa”, base essencial para um dos dois ramos do
nosso sistema de defesa: o sistema imune adaptativo (em inglês: Adaptative Immune System).
Alguns dos resultados experimentais que servem de evidência empírica para essas ideias são
os obtidos com camundongos gerados e criados em ambientes com diferentes graus de
exposição a antígenos. Tais estudos mostram que os camundongos criados em um ambiente
estéril apresentam inflamações pulmonares semelhantes às associadas com a asma e a colite
em humanos, as quais são causadas pela hiperatividade das células T (tipos celulares em que
atua a memória imunológica) (Olszak et al., 2012). Assim, se a hipótese da higiene é correta, a
urbanização do nosso habitat, o uso de sabonetes antimicrobianos e uso excessivo de
antibióticos estariam impedindo que o sistema imunológico de nossas crianças reconheçam
micro-organismos nocivos e sua diferenciação daqueles com os quais podem ter uma
convivência com benefícios mútuos ou, ao menos, "pacífica".

8. AMBIENTE NOVO, ADAPTAÇÕES VELHAS
“Sonhemos meninos! Acontece que se um não se apressa para
mudar o mundo, depois é o mundo que o muda."
Quino em Mafalda
O ecossistema terrestre muda constantemente e com ele mudam as pressões seletivas.
As mudanças no ecossistema podem, portanto, resultar em “incongruências” (em inglês
"mismatches") entre fenótipo e ambiente. Os fenótipos que observamos atualmente são
consequência de genótipos que resultaram de pressões seletivas que existiam em ambientes
anteriores. Logicamente, quanto mais rápidas forem as mudanças ambientais, maior será a
possibilidade de que apareçam tais incongruências.
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Conforme discutimos nas seções anteriores, a atividade humana tem acelerado
notavelmente as mudanças no ecossistema nos últimos milênios. Então, não é de se
surpreender que haja um número importante de “incongruências” entre o fenótipo humano
atual e seu ambiente (Stearns, 2012). Christina Adler e seus colegas, por exemplo, propuseram
que a epidemia da periodontite, uma doença das gengivas que compromete o osso alveolar, e
a cárie, que afeta algumas populações contemporâneas (Adler et al., 2013), constituiriam
exemplos de tais incongruências. A intensificação das práticas agrícolas resultou em um
aumento no consumo humano de grãos, incluindo o trigo e a cevada e, mais recentemente, a
revolução industrial resultou em um aumento no consumo de farinhas e açúcares, o que teria
contribuído para tal epidemia. Para testar sua hipótese, Adler e seus colegas realizaram
comparações do DNA antigo de bactérias aprisionadas no tártaro dentário de esqueletos de
diferentes antiguidades e descobriram que o aumento das práticas agrícolas foi acompanhado
por um aumento de espécies bacterianas que causam a periodontite, e a revolução industrial
coincidiu com um aumento daquelas que causam cáries (Adler et al., 2013).
Um segundo exemplo tem relação com o padrão reprodutivo humano. Atualmente, nos
países industrializados, a taxa de fecundidade total (TFT = número de crianças nascidas por
mulher) varia entre 1 e 3 filhos (CIA World-Factbook). Esta TFT é menor que a taxa que
provavelmente tinha a maioria de nossos ancestrais caçadores-coletores, muitas vezes bem
acima de 4 crianças nascidas por mulher (Pennington, 1992 e 2001). O surgimento de
contraceptivos eficazes em meados do século passado resultou em uma redução significativa
na TFT na maioria dos países industrializados. Esta mudança na TFT tem resultado em uma
quantidade significativa de avanços em termos tanto de saúde materno-infantil, como
ecológicos, sociais, econômicos e de igualdade de gênero (Adsera, 2004; Ahn & Mira, 2002).
Porém, essa mudança radical nos padrões reprodutivos poderia explicar o aumento na
incidência do câncer de mama. Em geral, nas sociedades industrializadas, as mulheres atingem
a menarca (maturidade reprodutiva) em uma idade mais precoce, têm menos filhos, é menos
provável que amamentem eles e, quando o fazem, amamentam com menos frequência e por
menos tempo que as mulheres de sociedades não-industrializadas (Eaton et al., 1994). Todos
esses comportamentos são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de
mama (Layde et al., 1989; Vihko & Apter, 1986). Beverly Strassmann (1999) sugeriram que a
relação entre os padrões reprodutivos atuais e a incidência da doença poderia ser explicada,
ao menos parcialmente, como o resultado do aumento na exposição a esteróides sexuais
associados a um número significativamente maior de ciclos menstruais que as mulheres estão
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expostas durante a sua vida reprodutiva. Em populações industrializadas, as mulheres passam
por cerca de 300 ciclos menstruais no curso de sua vida, enquanto que aquelas em populações
com fertilidade natural (sem métodos de planejamento familiar) passam apenas por cerca de
100 ciclos menstruais, já que passam a maior parte de suas vidas grávidas ou com amenorréia
pós-parto. O estrógeno e a progesterona, hormônios ovarianos produzidos durante o ciclo
menstrual, estimulam a proliferação celular nos seios em antecipação a uma possível gravidez
(Ramakrishnan et al., 2002). Assim, um maior número de ciclos menstruais representa uma
maior atividade mitótica e, consequentemente, um maior risco de que mutações malignas
resultem em câncer de mama (Strassmann, 1999).
Esses dois exemplos mostram como mudanças ambientais podem criar incongruências
entre fenótipo e ambiente, gerando vulnerabilidades. No primeiro caso, mudanças em nossa
dieta aumentaram nossa vulnerabilidade à periodontite e à cárie. No segundo, mudanças em
nossas práticas reprodutivas aumentam a vulnerabilidade das mulheres ao câncer de mama.

9. SELEÇÃO ESTABILIZADORA E VULNERABILIDADE
“Não há mal que não venha para bem"
Provérbio popular
Há certas vulnerabilidades causadas por alelos (variantes) específicos de um gene. Essas
variantes são também conhecidas como "polimorfismos". Em alguns casos, basta que um
indivíduo seja heterozigoto, ou seja, que tenha apenas um desses alelos, para que se
desenvolva a doença. Em outros casos, a doença se desenvolverá apenas em indivíduos
homozigotos, ou seja, aqueles que possuem duas cópias do alelo deletério, enquanto que os
indivíduos que possuem outras variantes do alelo (não deletérias) não têm problemas. Mas
então, se existem variantes “benignas”, por que a seleção natural não eliminou os alelos
deletérios que nos tornam vulneráveis? Provavelmente porque alguns alelos que em certos
ambientes são desfavoráveis, em outros conferem vantagens, mantendo-se no acervo
genético pela ação de um fenômeno conhecido como seleção natural estabilizadora. Um
exemplo clássico desse fenômeno é o do alelo que causa a anemia falciforme. A hemoglobina
é a proteína que, dentro dos eritrócitos (células vermelhas), transporta o oxigênio no sangue.
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Essa proteína possui duas cadeias beta e duas cadeias alfa. A hemoglobina "normal" em
adultos é denominada (HnA). A substituição de uma base nitrogenada no gene que codifica a
hemoglobina beta resulta na produção de globina beta (HnS), contendo valina, não ácido
glutâmico. Trata-se de uma mutação recessiva que, em indivíduos homozigotos para esse
gene, pode resultar em uma deformação dos eritrócitos e na chamada "anemia das células
falciformes". Durante uma crise, os eritrócitos disformes afetam a circulação sanguínea
causando insuficiência renal, dor no peito, costas, abdômen e nas articulações e, sem um
tratamento adequado, a crise pode causar a morte. Uma vez que essa mutação afeta a
sobrevivência dos portadores homozigotos, seria de se esperar que tal mutação fosse
eliminada pela seleção natural cada vez que surgisse. Em certas populações, no entanto, a
frequência do alelo "mutante" HS pode chegar a 40%. Esse fenômeno ocorre em populações
onde a malária (ou paludismo) é comum. A malária é uma infecção causada pelo Plasmodium
falciparum, um parasita dos eritrócitos transmitido pelos mosquitos do gênero Anopheles.
Esses mosquitos são abundantes em climas quentes e úmidos, como os da África subsaariana,
onde a malária é responsável por mais de um milhão de mortes por ano.
Por que o alelo que determina a hemoglobina HnS é mais comum que o esperado nessas
populações? Porque a presença da hemoglobina S nos eritrócitos confere resistência contra o
plasmódio. Os indivíduos homozigotos para a HnS não sofrem de malária, mas sim de anemia
falciforme, e sua mortalidade é maior. Porém, em indivíduos heterozigotos HnA-HnS, apenas
uma porção dos eritrócitos são falciformes, o que confere proteção contra a malária sem
causar anemia (Ferreira et al., 2011). Desse modo, nas regiões onde existe a malária, a HnS se
mantém devido ao balanço em termos seletivos entre os custos da anemia falciforme para os
homozigotos e a proteção que confere aos heterozigotos contra a malária. É dessa forma que a
seleção estabilizadora ajuda a explicar o motivo pelo qual certas patologias de origem genética
não são eliminadas por processos seletivos.

10. O TEMPO PASSA, E VAMOS FICANDO VELHOS... MALDITA PLEIOTROPIA!
"É possível prover segurança contra outros problemas,
mas quando se trata da morte, nós, homens, vivemos em
uma cidade sem muros".
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Epicuro

A busca da juventude eterna e da imortalidade são elementos importantes do
imaginário humano. A ciência, uma empresa meramente humana, não tem sido alheia ao
tema. Por que envelhecemos e morremos? Podemos parar ou reverter o processo e seu
resultado? Em nível popular, o envelhecimento (senescência) é muitas vezes comparado com o
desgaste que afeta os elementos inertes. Esses processos, no entanto, não são comparáveis, já
que os organismos vivos têm mecanismos de auto-reparo. Se fossem comparáveis, todas as
espécies deveriam apresentar uma taxa de "desgaste" similar e, portanto, de expectativa de
vida semelhante, o que claramente não ocorre. Em nível científico, foram propostas várias
ideias do motivo pelo qual envelhecemos e morremos. Aqui não temos espaço para revisar
todas elas, por isso nos limitaremos a explorar algumas das que têm sucitado maior interesse
no último século.
Em 1891, o biólogo evolucionista August Weismann levantou uma hipótese baseada na
seleção de grupo, propondo que os indivíduos idosos e doentes morrem para dar lugar aos
indivíduos jovens e saudáveis, para que façam uso dos recursos disponíveis no ambiente
(Weismann, 1891; Strehler, 2000). O problema dessa hipótese é que não explica como a
seleção natural pode favorecer a morte precoce. Dada a existência de dois alelos, um
associado à morte precoce e outro a uma morte tardia, o segundo teria mais oportunidades de
reproduzir-se e aumentaria sua frequência na população, resultando, consequentemente, na
evolução de organismos mais longevos. Em meados do século passado, em 1952, Sir Peter
Medawar propôs que o envelhecimento e a morte são consequência de mutações deletérias
acumuladas desde o início da etapa reprodutiva (Medawar, 1952). As mutações que afetam o
desenvolvimento antes da maturidade sexual tendem a ser eliminadas por seleção natural.
Mas aquelas mutações cujos efeitos não são expressos fenotipicamente até que o portador
comece a reproduzir-se, podem ser transmitidas à próxima geração antes que seu portador
seja eliminado. O acúmulo dessas mutações deletérias levaria à senescência. De acordo com
Medawar, esse processo de acúmulo de mutações deletérias associadas à senescência não é
relevante para a maioria das espécies porque, diferente dos humanos, a vida da maioria dos
indivíduos termina nas garras de outros indivíduos.
A proposta de Medawar foi seguida pela hipótese da 'pleiotropia antagonista', de
George C. Williams (1957), baseada no efeito de genes pleiotrópicos, que são aqueles que
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apresentam mais de um efeito no fenótipo. Esses efeitos podem ocorrer em diferentes
momentos da vida de um indivíduo (Rose, 1982; Rose, 1985). Desse modo, se um gene
favorece a sobrevivência e/ou a reprodução precoce de um indivíduo, é possível que a
frequência deste gene aumente em uma população, ainda que tenha efeitos deletérios mais
tarde. Um exemplo comumente citado para ilustrar a hipótese da pleiotropia antagonista é o
do balanço entre os custos e benefícios associados aos altos níveis de testosterona observados
nos homens ao atingirem a fase reprodutiva. Por um lado, a testosterona promove tanto o
desenvolvimento de características sexuais secundárias, como o desenvolvimento muscular e
os comportamentos dominantes, que ajudam na competitividade com outros homens. Por
outro lado, a exposição a esse hormônio também está associada ao câncer de próstata e a
problemas cardiovasculares na vida adulta tardia. Ao contrário do que foi proposto por
Medawar, Williams considera que a senescência pode afetar a sobrevivência, já que, por
exemplo, a deterioração do funcionamento do sistema imunológico ou da capacidade física de
um indivíduo pode resultar em aumento no risco de sofrer infecções ou de ser apanhado por
predadores (Williams, 1957).
Em 1977, Thomas Kirkwood (1977a) introduziu a hipótese da "soma descartável" para
explicar a senescência. Conforme discutimos anteriormente, a teoria da história da vida
propõe que a quantidade de energia utilizável por um organismo é limitada e deve ser
repartida entre as três funções básicas: crescimento, manutenção e reprodução. Durante seu
desenvolvimento, o organismo prioriza o investimento no crescimento e na manutenção. Esse
padrão de investimento muda quando o organismo aproxima-se da fase reprodutiva, para a
qual também é necessária energia. Como a energia disponível é finita, o investimento na
reprodução é feito às custas do crescimento e da manutenção. Uma vez que o risco de morrer
aumenta com a idade, do ponto de vista evolutivo, é importante para um organismo começar
a reproduzir-se o quanto antes para evitar morrer sem ter se reproduzido. Por outro lado,
reproduzir-se antes de atingir um desenvolvimento ótimo pode levar a menor sucesso
reprodutivo que os outros membros da mesma população. Por isso, espera-se que a
velocidade de desenvolvimento e a idade que um indivíduo atinge na maturidade sexual
respondam pela taxa de mortalidade que caracteriza a sua espécie em geral, e aos recursos
energéticos de que esse indivíduo disponha e pelos riscos que este enfrenta em particular.
Portanto, em ambientes onde a mortalidade intrínseca é elevada, os indivíduos que seguem
uma estratégia de investimento que lhes permite reproduzir-se mais cedo, mesmo que às
custas do investimento em sua manutenção, terão maior sucesso reprodutivo que aqueles
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que, por favorecer o investimento na manutenção, reproduzam-se mais tarde e lentamente
(Colman et al., 2009; Giesel, 1976; Masoro, 2000; McShane & Wise, 1996).
Consistente com essa hipótese, vários pesquisadores têm demonstrado que, reduzindo
experimentalmente a mortalidade em espécies não humanas, pode-se aumentar a expectativa
de vida (Mair & Dillin, 2008). Algo parecido provavelmente tem ocorrido com o Homo sapiens,
cujo registro fóssil sugere a evolução de um ciclo de vida mais lento que o observado no resto
dos hominídeos. O ‘calendário’ ontogenético humano fornece o tempo necessário para o
desenvolvimento de um cérebro complexo e, associado a este, a aprendizagem de estratégias
sofisticadas de sobrevivência e reprodução (Flinn et al., 2011; Kaplan et al., 2003;
Nepomnaschy & Flinn, 2009). Kaplan e colaboradores têm hipotetizado que a evolução do
padrão de desenvolvimento lento no Homo sapiens foi possível graças a um aumento do
conteúdo calórico e proteico na dieta humana, o que permitiu a evolução de um cérebro capaz
de desenvolver estratégias sociais complexas, incluindo um capital social herdável. Isto, por
sua vez, contribuiu para reduzir a mortalidade e prolongar o ciclo de vida (Kaplan et al., 2003).
Ainda que essas e outras hipóteses tenham feito contribuições importantes para o
conhecimento dos processos de envelhecimento humano, ainda há muito a ser elucidado
acerca das forças de seleção e dos mecanismos envolvidos na evolução da senescência.

11.TERMINEMOS BEM
"Todos estamos condenados a um feitiço cósmico. O
universo é irremediavelmente fugitivo. Nada pode detê-lo."
Alejandro Dolina

Para concluir, repassemos as explicações que discutimos para tentar chegar a uma
resposta para nossa pergunta original: por que apesar de milhões de anos de seleção natural, o
corpo humano é tão vulnerável?
Primeiro, discutimos como certos atributos apresentam vantagens para a sobrevivência
em estágios iniciais do desenvolvimento, mas, em algumas ocasiões, estas vantagens são
mediadas por mecanismos biológicos que geram vulnerabilidades durante a vida adulta. Em
segundo lugar, exploramos nossa relação variada com os micro-organismos que vivem de, com
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e, às vezes, contra nós. O sistema imune nos protege parcialmente desses últimos, mas, ao
fazê-lo, acaba selecionando aqueles micro-organismos capazes de sobreviver, promovendo,
por sua vez, a evolução dos patógenos mais eficientes. Em terceiro lugar, analisamos o caso de
certas vulnerabilidades que são produto de incongruências evolutivas entre fenótipo e
ambiente. Nesses casos, sofremos por ter um fenótipo que é o resultado de pressões seletivas
de um ambiente anterior ao atual. Em quarto lugar, vimos como alelos que em certos
contextos podem ser letais, podem ser mantidos no acervo genético através do fenômeno de
seleção natural estabilizadora e os benefícios que oferecem aos portadores em outros
contextos específicos. E por fim, revisamos algumas das hipóteses propostas para explicar a
senescência. É provável que a evolução de todas essas características fenotípicas seja
consequência resultante do somatório das pressões de seleção natural impostas pelas
limitações, dilemas e compromissos que, através das gerações, todos os organismos
enfrentam para sobreviver e reproduzir-se.
A seleção natural não é um processo que otimize a saúde eterna, mas o sucesso
reprodutivo. No entanto, esse processo pode e tem levado à evolução de atributos que nos
fazem felizes, como aqueles que mencionamos no início desse capítulo: um cérebro
prodigioso, uma inteligência e criatividade únicas, ou outros, como os hormônios que nos
permitem superar a dor e relaxar (endorfinas), nos motivam (dopaminas), ou nos aproximam
uns dos outros (ocitocina), bem como uma linguagem complexa que permite nos
comunicarmos, por exemplo, através desse livro, sem termos jamais nos encontrado
fisicamente.

12. E AGORA? O PAPEL DA TEORIA EVOLUTIVA NAS CIÊNCIAS DA SAÚDE
"O valor supremo não é o futuro, mas o presente; o
futuro é um momento falacioso que sempre nos diz
"ainda não é a hora" e que assim nos nega".
Octavio Paz

Por fim, queremos concluir com um breve comentário sobre o futuro da Medicina
Evolutiva e sua relevância para as ciências da saúde. Esperamos ter demonstrado que a teoria
evolutiva e a ecologia permitem elaborar perguntas complementares àquelas que surgiram
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desde o seio das ciências médicas tradicionais e que as respostas obtidas podem ser
importantes tanto para a pesquisa básica como para a prática. É por isso que acreditamos que
é fundamental para o avanço das ciências da saúde recomendar que continue e intensifique a
incorporação dos marcos teóricos da evolução, ecologia e antropologia nos currículos
acadêmicos de Faculdades de Medicina, Enfermagem e Saúde Pública, e que questões
originadas dentro desses marcos teóricos sejam consideradas na tomada de decisões para o
financiamento de projetos de pesquisa, projetos de intervenções e desenvolvimento de
terapias.
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