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Principais Eventos Geológicos, 
Climáticos e Biológicos 

Houve extensos e repetidos períodos de glaciação no Hemisfério Norte. As faunas de savanas das latitudes médias do Neogeno extinguiram-se e os 
hominídeos expandiram- se por todo o Velho Mundo. Próximo ao término desse intervalo, os hominídeos alcançaram o Novo Mundo. Houve extin
ção de muitos mamíferos grandes, especialmente no Novo Mundo e na Austrália. As aves carnívoras remanescentes, incapazes de voar também se 
extinguiram. 

Climas mais frios e mais áridos persistiram, resultantes da elevação de montanhas e da formação do istmo do Panamá quase no término desse in
tervalo. A calota de gelo Ártico formou-se no fim do intervalo. As primeiras campinas surgiram nas latitudes médias. Famílias modernas de mamífe
ros e aves sofreram radiação e, nos oceanos, aves e mamíferos marinhos diversificaram-se. Os primeiros hominídeos apareceram perto do término 
do intervalo. 

0 clima global era quente nas primeiras partes do intervalo, havendo florestas acima do Círculo Ártico mas, mais tarde, as temperaturas diminuíram 
nas latitudes mais elevadas, juntamente com a formação da calota polar Antártica. Os mamíferos diversificaram-se adquirindo tamanhos maiores 
do corpo e maior variedade de tipos adaptativos, incluindo predadores e herbívoros. As radiações dos mamíferos incluíram formas arcaicas, agora 
extintas, e os primeiros representantes das ordens viventes. Aves carnívoras gigantes, incapazes de voar, eram predadores comuns. 

Ocorreu mais uma separação dos continentes, inclusive a quebra do continente sulino, o Gondwana. Os peixes teleósteos sofreram radiação e os 
répteis marinhos floresceram. Angiospermas apareceram pela primeira vez e diversificaram-se rapidamente tornando-se as plantas terrestres domi
nantes no final do período. Os dinossauros permaneceram os tetrápodes dominantes, e pequenos mamíferos diversificaram-se. 0 espaço aéreo e 
as linhas costeiras eram compartilhados por aves e pterossauros e apareceram as primeiras serpentes. Ao final do período houve uma importante 
extinção em massa, definindo o fim da era Mesozóica, atingindo dinossauros, pterossauros e répteis marinhos, bem como muitos invertebrados 
marinhos. 

0 continente mundial começou a fragmentar-se com a formação do Oceano Atlântico. Os invertebrados marinhos passaram a adquirir um aspecto 
moderno, com diversificação de predadores, tubarões e raias modernos apareceram e os répteis marinhos diversificaram-se. Coníferas e outras 
gimnospermas constituíam a vegetação terrestre dominante e os insetos diversificaram-se. Dinossauros diversificaram-se enquanto os mamíferos 
permaneceram pequenos e relativamente inconspícuos. Ao final do período apareceram pela primeira vez aves, lagartos e salamandras. 

0 continente mundial era relativamente alto e com poucos mares rasos. Não existiu nenhuma evidência de glaciação e o interior do continente era 
árido. A vegetação de pteridófitas terrestres foi substituída por coníferas nas partes posteriores do período. Répteis semelhantes a mamíferos decli
naram enquanto que os répteis arcossauros (incluindo os ancestrais dos dinossauros) diversificaram-se. Todos os grandes tetrápodes anamniotas 
remanescentes agora se especializaram como formas aquáticas. Ao final do período houve o primeiro aparecimento de mamíferos verdadeiros 
dinossauros, pterossauros, répteis marinhos, crocodilos, lepidossauros, anfíbios anuros e peixes teleósteos. 

Um único continente mundial, a Pangéia, formou-se no término do período.Os grandes tetrápodes anamniotas terrestres declinaram e os amniotas 
sofreram radiação. A diversificação dos amniotas incluiu os ancestrais dos répteis modernos e os ancestrais dos mamíferos, os répteis semelhantes 
a mamíferos, que eram os grandes tetrápodes terrestres dominantes. Surgiram os primeiros tetrápodes herbívoros. 0 maior evento de extinção em 
massa ocorreu tanto no ambiente terrestre como no marinho no final do período, definindo o término da Era Paleozóica 

Houve uma grande glaciação na segunda metade do período, acompanhada de baixos níveis de C02 atmosférico. Brejos que originaram depósitos 
de carvão prevaleciam nas então áreas tropicais da América do Norte e da Europa. Grande radiação de insetos, inclusive de formas voadoras. Diver
sificação de peixes gnatostomados, incluindo formas semelhantes a tubarões e peixes ósseos primitivos, aparecimento de tipos modernos de peixes 
agnatos. Extensa radiação de tetrápodes anamniotas, com o aparecimento dos primeiros amniotas (inclusive dos primeiros répteis semelhantes a 
mamíferos) na parte posterior do período. 

Houve intensa formação de montanhas na América do Norte e na Europa. As principais bacias de água doce foram preservadas, contendo os primei
ros tetrápodes ao final do período nas regiões equatoriais. Mais ou menos ao mesmo tempo, surgiram as primeiras florestas no ambiente terrestre 
e os artrópodes terrestres diversificaram-se. Houve diversificação tanto de peixes gnatostomados como agnatos, mas ambos os grupos sofreram 
extinções perto do final do período, havendo desaparecimento dos ostracodermos, os peixes agnatos portadores de armadura 

Os extensos mares rasos continuaram mas, em terra seca, ocorreram as primeiras evidências de plantas vasculares e de artrópodes Os peixes ag
natos radiaram e agora conheciam-se definitivamente peixes gnatostomados (formas semelhantes a tubarões) 

Houve extensos mares rasos nos continentes e o clima global era uniforme até uma brusca glaciação no final do período. Primeiras evidências de 
plantas complexas no ambiente terrestre. Grande radiação de animais marinhos, inclusive dos primeiros peixes agnatos bem conhecidos tendo ha
vido evidências fragmentárias de peixes gnatostomados. 

As massas continentais do fim da era Proterozóica agora partiram-se em blocos menores, cobertos por mares rasos. Radiação explosiva de animais 
no início do período, com o primeiro aparecimento de formas com conchas ou outros revestimentos duros. Primeiro aparecimento de cordados e 
grande diversificação de artrópodes, inclusive de trilobitos. Os primeiros vertebrados apareceram no início do período 

Formação de grandes massas continentais. 0 oxigênio apareceu na atmosfera. Os primeiros organismos eucariontes apareceram há cerca de 2 
bilhões de anos. Grande diversificação da vida há 1 bilhão de anos, surgindo os organismos pluricelulares, inclusive as algas. Os primeiros animais 
apareceram mais ou menos há 600 milhões de anos, logo após uma grande glaciação. 

Formação da Terra. Intenso bombardeio da Terra por corpos extraterrestres, impedindo a formação de vida até cerca de 4 bilhões de anos atrás (os 
primeiros fosseis sao conhecidos de 3,5 bilhões de anos atrás). Continentes pequenos. Hidrosfera definida há 3,8 bilhões de anos atmosfera sem 
oxigênio livre. 
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Prefácio à Quarta Edição Brasileira 

Apublicação da 4 a edição brasileira do livro "A vida 

dos vertebrados" constitui mais uma iniciativa 
louvável da Atheneu Editora São Paulo na contri

buição da melhoria do processo ensino-aprendizagem dos 
Chordata. Este livro tem se mostrado um instrumento de 
grande valia nos cursos de Ciências Biológicas ao longo 
desses últimos anos, pois os textos abordam diferentes as
pectos da biologia, morfologia e fisiologia dos Chordata, 
com maior ênfase àqueles relacionados aos Vertebrata, 
tanto na perspectiva filogenética como na conservação das 
espécies viventes. Um dos motivos do sucesso desta obra 
é o fato dos conteúdos, das diferentes áreas da Biologia, 
serem apresentados em uma linguagem fluente, agradável 
e de forma integrada, o que permite uma visão ampla e, ao 
mesmo tempo, aprofundada dos temas, o que cativa dife
rentes leitores, do iniciante da graduação aos pós-graduan-
dos dos Cursos de Biociências. 

Nessa edição, os autores ousaram reformular a seqüên
cia dos temas em relação às edições anteriores no sentido 
de facilitar a sua integração nos diferentes grupos de verte
brados. Esse rearranjo considerou a apresentação de novos 
grupos fósseis com reorganização de algumas filogenias, 
principalmente de grupos mais basais dos Sauropsida e 
Synapsida. Os autores avançam também na terminologia 
filogenética eliminando o termo anamniótico e colocando 
em seu lugar o termo não-amniótico, e adotando o termo 
não-aves para grupos ancestrais mais próximos de Aves. Os 
temas relacionado à filogenia e à biologia dos Vertebrata 
foram atualizados tendo como base bibliografia recente e 
reconhecida. Portanto, uma nova leitura é apresentada sobre 
esses temas, principalmente, no grupo dos Sauropsida e da 
irradiação dos hominídeos. 

A equipe de pesquisadores e professores, incumbida 
tanto do trabalho de tradução como de assessoria desta obra, 
manteve-se fiel ao conteúdo e estilo dos autores e foram 
colocadas poucas notas dos tradutores sempre no sentido 

de esclarecer alguns pontos polêmicos. Do nosso ponto de 
vista, pequenas interferências são altamente positivas na 
formação dos alunos do Ensino Superior, pois a apresenta
ção de opiniões divergentes entre autores demonstram que 
a Ciência também se faz de hipóteses e visões diferentes. O 
fato dos próprios autores apresentarem, nessa edição, pon
tos polêmicos relacionados à filogenia de diferentes grupos 
vêm confirmar essa dinâmica da Ciência. 

Nesta edição, assim como nas anteriores, os traduto
res cuidaram da uniformização dos termos anatômicos 
respeitando as normas das Nomimas Anatômicas Vete
rinária, Ave e Humana. É o caso do termo pelvino, por 
exemplo, cunhado da palavra latina pelve. Como o termo 
pélvico, mais difundido e conhecido dos alunos, também 
se mostra adequado, esses dois termos são apresentados 
ao longo dos textos no sentido de ampliar o vocabulário 
técnico-cientifico do aluno de Ciências Biológicas. Outro 
cuidado em relação aos termos anatômicos foi o respeito 
às especificidades das Nominas dos diferentes táxons. Por 
exemplo, seguindo a orientação do especialista em Aves, 
adotou-se os termos anterior e posterior para designarem, 
respectivamente, membros peitorais e pelvinos das Aves. 
Já para o restante dos táxons adotou-se os termos peitorais 
e pelvinos ou pélvicos registrados nas Nominas Anatômi
cas para as nadadeiras e membros pares dos diversos gru
pos de vertebrados. 

Os tradutores e assessores da 4 a Edição de "A Vida dos 
Vertebrados" objetivam com as interferências citadas con
tribuir na atualização dos temas relativos aos Chordata e no 
processo de aprendizagem dos alunos do ensino superior da 
área Biológica. 

Ana Maria de Souza 
Professora Doutora do Departamento de Zoologia -

Instituto de Biociências da USP 



Prefácio 

A sétima edição de A Vida dos Vertebrados expande a 

ênfase na integração da estrutura e função num con
texto filogenético com grande número de mudanças 

tanto em texto quanto em arte, muitas das quais foram su
geridas por colegas que estão usando o livro. Incorporamos 
um novo capítulo, "Vivendo no Ambiente Terrestre", que 
enfatiza as diferenças físicas entre a água e o ar e as conse
qüências destas diferenças na organização da forma e das 
funções. Outro novo capítulo, "Sinapsidas e Sauropsidas: 
Duas Abordagens da Vida Terrestre" fornece uma perspec
tiva evolutiva das diferenças anatômicas e fisiológicas entre 
essas duas linhagens de amniotas que enfatizam interações 
entre ventilação pulmonar, locomoção, metabolismo, endo-
termia, excreção de nitrogênio e órgãos sensoriais. Acredi
tamos que esta síntese apresente um contexto que ajudará 
os alunos a entender a origem e a significância das dife
renças anatômicas e fisiológicas entre aves e mamíferos 
atuais. 

Uma quantidade enorme de informações sobre dinos
sauros com penas e a evolução das aves, apareceu desde 
que a sexta edição foi publicada. A transição entre aves e 
dinossauros (no senso popular) é tão chamativa ou mesmo 
constrangedora, que mudamos a descrição da origem e evo
lução inicial das aves para o fim do capítulo que descreve 
os diapsidas Mesozóicos. Essa colocação permite-nos dar 
foco às aves viventes no capítulo seguinte, e nosso trata
mento neste grupo foi revisado extensivamente. 

Nosso entendimento da evolução humana também foi 
grandemente ampliado. Nesse campo de mudanças rápidas, 
novos fósseis forneceram mais dados sobre hominídeos para 
mais de 6 milhões de anos atrás e mostram que os primeiros 
hominídeos eram muito mais diversos do que havíamos ima
ginado. No final oposto da escala de tempo, fósseis de Homo 
erectus da Indonésia indicaram que três espécies de Homo 
co-existiram tão recentemente quanto 30 mil anos atrás. 

O aumento da ênfase sobre conservação na sexta edição 
foi bem recebida pelos leitores. Atualizamos esse material 
(a maior parte um processo desanimador) e adicionamos 
novos exemplos da aplicação da informação sobre biologia 
de organismos para conservação e manejo. 

Agradecimentos 

Fomos afortunados nesta edição de contar, com o auxílio 
de duas editoras, Teresa Ryu Chung and Colleen Lee, que 

trabalharam ambas conosco na edição anterior. A habili
dade de ambas na direção editorial e também no trabalho 
na Organização Prentice Hall deu suporte e recursos neces
sários para as extensas revisões de textos e arte nesta edi
ção e - de modo notável - mantiveram o projeto correndo 
suavemente e no prazo. 

Manter um fluxo consistente de informação durante 
uma extensa revisão na qual a seqüência de tópicos é mu
dada, é praticamente impossível para os autores - nós sabe
mos o que pretendemos dizer e isso é o que queremos ver 
no papel. Ellen Smith, nossa editora de desenvolvimento, 
traçou o tratamento dos tópicos através dos manuscritos de 
texto e arte, pegando falhas e inconsistências. Seus esfor
ços direcionaram grandemente a apresentação e desenvolvi
mento da informação biológica nesta edição, e produziram 
um produto que é muito mais refinado do que teria sido sem 
o seu auxílio. 

A atenção meticulosa aos detalhes dada por nossa edi
tora, Barbara Booth, fez o uso de unidades, contrações e 
construções compostas mais consistente nesta edição do 
que jamais foi no passado. 

Como artista para esta edição, tivemos prazer em ter Jen
nifer Kane, uma graduanda da Brown University, que olhou 
A Vida dos Vertebrados sob a perspectiva de um estudante. 
Ela combinou a habilidade de dar exatidão e veracidade à 
informação anatômica devido à empatia que possui pelos 
vertebrados, permitindo produzir desenhos de animais que 
parecem estar prontos a sair andando das páginas. 

Ed Thomas, nosso editor de produção, proveu um muito 
bem-vindo senso de segurança aos autores, porque é mestre 
de todos os detalhes do processo extremamente complexo 
de unir texto e arte e colocar tudo em seu devido lugar. Sua 
habilidade em recuperar-nos do desastre potencial tem sido 
colocada à prova, não somente neste livro, mas também em 
duas edições do livro Herpetology, e tivemos um suspiro 
de alívio quando soubemos que ele tinha sido contratado 
para trabalhar conosco. 

Escrever um livro com um escopo tão amplo como este 
requer o auxílio de muitas pessoas. Listamos abaixo os co
legas que generosamente fizeram comentários e sugestões e 
responderam a nossos pedidos de informações. Tão impor
tante, mas impossível de listar, são as idéias que recebemos 
em centenas de conversas casuais com alunos em aulas e 
com colegas em encontros. 
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Diversidade, Funções e 
Evolução dos Vertebrados 

As mais de 56.000 espécies atuais de vertebrados habitam praticamente todas as partes da 
Terra e, ainda outros vertebrados hoje extintos, viveram em habitats que não existem mais. 

O aumento no conhecimento da diversidade dos vertebrados foi um dos produtos da expansão 
e das explorações européias que tiveram início nos séculos XV e XVI. Na metade do século 
XVIII, o naturalista sueco Carolus Linnaeus desenvolveu uma classificação binomial visando 
catalogar as variedades de animais e plantas. A despeito de alguns problemas, no diz respeito a 
refletir as relações evolutivas dos organismos, o sistema lineano permanece como base para a 
denominação de organismos vivos até hoje. 

Um século mais tarde, Charles Darwin e Alfred Russell Wallace explicaram a diversidade 
de plantas e animais como um produto da seleção natural e evolução. No início do século XX, 
o trabalho deles foi complementado com as informações nascentes sobre os mecanismos de 
herança genética. Esta combinação de genética e biologia evolutiva é conhecida como a Nova 
Síntese, ou Neo-Darwinismo, e continua a ser a base para a compreensão dos mecanismos de 
evolução. Métodos de classificação dos animais também mudaram sua ênfase ao longo do 
século XX, e a classificação, que começou como uma maneira de se tentar organizar a diversi
dade dos organismos, tem se tomado uma ferramenta poderosa para gerar hipóteses evolutivas 
testáveis. 

A biologia e o registro fóssil dos vertebrados têm estado no centro dessas mudanças em 
nossa visão da vida. Estudos comparativos da anatomia, embriologia e fisiologia de verte
brados atuais freqüentemente complementam o registro fóssil. Tais estudos revelam que a 
evolução atua através da modificação de estruturas já existentes. Todos os vertebrados têm 
características básicas em comum, as quais são produto de sua ancestralidade comum, e o 
progresso da evolução pode ser analisado pela seqüência das modificações destes caracteres. 
Assim, a compreensão da forma e função dos vertebrados é elemento básico para o entendi
mento da sua evolução, da ecologia e do comportamento das espécies viventes. 



1 Diversidade, Classificação 
e Evolução dos Vertebrados 

A evolução tem um papel central na biologia dos vertebrados, pois proporciona um princípio que organiza a 
diversidade observada entre os vertebrados viventes e ajuda a enquadrar as espécies extintas no contexto das 
atuais. A classificação, inicialmente um processo que visa associar nomes aos organismos, tem se tornado um 
método para compreender a evolução. As idéias atuais sobre evolução, enfatizam a seleção natural que atua 
ao nível dos indivíduos como o mecanismo predominante na produção de mudanças ao longo do tempo. Os 
processos e eventos evolutivos estão intimamente associados às mudanças que ocorreram na Terra ao longo 
da a história dos vertebrados. Estas mudanças são resultado dos movimentos de continentes e dos efeitos de 
tais movimentos no clima e na geografia. Neste capítulo, apresentamos um panorama do cenário, dos partici
pantes e dos eventos que moldaram a biologia dos vertebrados. 

1.1 A História dos Vertebrados 

Mencione "animal" e a maioria das pessoas pensará em um 
vertebrado. Vertebrados são, freqüentemente, componentes 
numerosos e conspícuos da experiência das pessoas sobre 
o mundo natural. Vertebrados também são muito diversifi
cados: as mais de 56.000 espécies atuais (atualmente viven
tes) variam, em tamanho, desde peixes pesando somente 0,1 
grama, quando plenamente adultos, até baleias que pesam 
cerca de 100.000 quilogramas. Os vertebrados vivem em 
praticamente todos os habitats da Terra. Peixes bizarros, al
guns com bocas tão grandes que podem engolir presas 
maiores que eles próprios, percorrem as profundidades ma
rinhas, às vezes atraindo presas por meio de luzes brilhantes. 
Quinze quilômetros acima desses peixes, aves migratórias 
voam sobre os picos da cordilheira dos Himalaias, as mais 
altas montanhas da Terra. 

Os comportamentos dos vertebrados são tão diversos 
e complexos quanto suas formas. A vida de um vertebrado 
é energeticamente dispendiosa, e os vertebrados obtêm a 
energia necessária do alimento que consomem. Carnívoros 
alimentam-se de outros animais e apresentam uma grande 
variedade de métodos de captura de presas. Alguns predado
res percorrem o ambiente para encontrar as presas, enquanto 
outros esperam que estas venham até eles. Alguns carnívo

ros perseguem suas presas em alta velocidade, enquanto ou
tros as trazem para a boca por sucção. Muitos vertebrados 
engolem as presas inteiras, algumas vezes enquanto ainda 
vivas e se debatendo, porém outros têm métodos bastante 
específicos de matá-las. Serpentes venenosas injetam mis
turas complexas de toxinas, e gatos (de todos os tamanhos, 
desde os gatos domésticos até os tigres) matam a presa com 
uma mordida precisa no pescoço. 

Herbívoros comem plantas. Plantas não fogem quando 
um animal se aproxima, assim elas são fáceis de capturar, 
mas são difíceis de mastigar e digerir, e freqüentemente 
contêm componentes tóxicos. Vertebrados herbívoros exi
bem um conjunto de especializações para fazer frente às 
dificuldades de alimentar-se de plantas. Estas especializa
ções incluem dentes elaboradamente esculpidos para cortar 
folhas duras e expor as superfícies das células, mas a parede 
das células das plantas contém celulose e nenhum verte
brado digere celulose. Vertebrados herbívoros contam com 
microorganismos vivos em seus tratos digestórios para di
gerir celulose. Ainda esses endosimbiontes (organismos que 
vivem dentro de outros organismos) retiram a toxicidade das 
substâncias químicas que as plantas usam para proteger-se. 

A reprodução é um fator crítico no sucesso evolutivo de 
um organismo e os vertebrados mostram um conjunto sur
preendente de comportamentos associados ao acasalamento 
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e à reprodução. Em geral, os machos cortejam as fêmeas e 
estas tomam conta dos jovens, mas estas regras são inver
tidas em várias espécies de vertebrados. No momento do 
nascimento ou da eclosão, alguns vertebrados são intei
ramente auto-suficientes e nunca encontram seus pais, en
quanto outros (incluindo os humanos) têm longos períodos 
de cuidado parental obrigatório. Cuidado parental extensivo 
é verificado em grupos de vertebrados aparentemente dis
tintos - peixes que incubam ovos na boca, rãs que incubam 
ovos no estômago, e aves que alimentam os ninhegos com 
um fluido denominado "leite de pombo", muito similar em 
composição ao leite dos mamíferos. 

Dois grupos principais de vertebrados se distinguem no 
que se refere a uma inovação do desenvolvimento embrioná
rio, o aparecimento de três membranas formadas por tecidos a 
partir do embrião (veja Capítulo 9). Uma destas membranas, 
o âmnio, envolve o embrião, e animais com esta estrutura são 
chamados amniotas. A divisão entre não amniotas e amniotas 
corresponde grosseiramente aos vertebrados aquáticos e ter
restres, embora muitos anfíbios e uns poucos peixes botem 
ovos não amniotas em ninhos no solo. 

A diversidade de vertebrados atuais é fascinante, porém 
as espécies atualmente viventes constituem apenas uma pe
quena porcentagem daquelas que já existiram. Para cada 
espécie vivente pode ter existido mais de uma centena de es
pécies extintas, e algumas destas não têm equivalentes entre 
as formas atuais. Os dinossauros, por exemplo, que domina
ram a Terra por 180 milhões de anos, são tão diferentes de 
qualquer animal vivente que é difícil reconstituir a vida que 
levavam. Mesmo os mamíferos já foram mais diversifica
dos do que hoje em dia. A época do Pleistoceno viu gigantes 
de vários tipos - preguiças terrestres tão grandes quanto os 
modernos rinocerontes e guaxinins do tamanho de ursos. O 
número de espécies de vertebrados provavelmente alcançou 
seu máximo no meio do Mioceno, há 12 a 14 milhões de 
anos, e tem declinado desde então. 

A história dos vertebrados é fascinante. O estudo 
acerca de onde se originaram, como evoluíram, o que 
fazem, qual é sua fisiologia, proporciona um número sem 
fim de detalhes intrigantes. Na preparação para contar essa 
história, devemos introduzir algumas informações bási
cas, incluindo como são denominados os diferentes tipos 
de vertebrados, como são classificados e como teria sido o 
mundo no qual a história dos vertebrados se desenrolou. 

A Figura 1-1 traz os grupos principais de vertebrados e 
os números relativos de espécies atuais. Nas seções a seguir, 
descreveremos brevemente os diferentes tipos de vertebra
dos atuais. 

Os Não Amniotas 

Os embriões dos não amniotas são cobertos e protegidos 
por membranas produzidas pelo trato reprodutivo da fêmea. 

Esta é a condição encontrada entre os invertebrados paren
tes de vertebrados e retida nos vertebrados aquáticos viven
tes, peixes e anfíbios. 

Feiticeiras e Lampreias - Myxinoidea e Petromyzontoi-
dea Lampreias e feiticeiras são animais alongados, des
providos de membros e escamas, viscosos, e sem a presença 
de tecidos internos duros. São necrófagos ou parasitas e 
apresentam especializações para estes papéis. Feiticeiras 
(cerca de 50 espécies) são marinhas e vivem na plataforma 
continental e no mar aberto até profundidades de 100 metros 
ou mais. Em contraste, muitas das 40 espécies de lampreias 
são formas migratórias que vivem nos oceanos e se reprodu
zem nos rios. 

Feiticeiras e lampreias são únicas entre os vertebrados 
atuais, uma vez que carecem de maxilas; este aspecto toma-as 
importantes no estudo da evolução dos vertebrados. Lam
preias e feiticeiras têm sido tradicionalmente reunidas como 
agnatas (Grego a = sem, gnathos = maxila) ou ciclóstomos 
(Grego cyclos = circular, stoma = boca), mas provavelmente 
não intimamente relacionadas entre si, e sim ao contrário, 
representam duas linhagens evolutivas independentes. As 
feiticeiras não possuem muitas das características dos verte
brados; por exemplo, não possuem qualquer traço de vérte
bras e às vezes são classificadas como Craniata, porém não 
como Vertebrata. Em contraste, as lampreias possuem vérte
bras rudimentares, bem como muitos outros caracteres que 
compartilham com os vertebrados com maxilas. A condição 
agnata, tanto de feiticeiras como de lampreias, entretanto, é 
ancestral. 

Tubarões, Raias e Quimeras - Chondrichthyes O nome 
Chondrichthyes (Grego chondros = cartilagem e ichthyes = 
peixe) refere-se ao esqueleto cartilaginoso destes peixes. Tu
barões e raias formam um grupo chamado Elasmobranchii, 
(Grego elasmos = placa e branchi = brânquia), mas esses 
dois tipos de elasmobrânquios diferem na forma do corpo e 
hábitos. Os tubarões têm uma reputação de ferocidade que a 
maioria das 400 espécies atuais teria dificuldade em manter. 
Muitos tubarões são pequenos (15 centímetros, ou menos), 
e a maior espécie, o tubarão-baleia - que atinge mais de 
10 metros de comprimento - é um filtrador que subsiste 
do plâncton que retira da água. As aproximadamente 450 
espécies de raias são achatadas dorsoventralmente, frequen
temente de hábitos bentônicos, que nadam por meio de ondu
lações de suas nadadeiras peitorais extremamente amplas. 

Há aproximadamente 30 espécies do segundo grupo de 
condrictes, as quimeras. O nome do grupo Holocephalii, 
(Grego holos = inteiro e chephalus = cabeça), refere-se a 
uma cobertura branquial única que se estende por todas as 
quatro aberturas branquiais. Esses são peixes marinhos bi
zarros com caudas longas e delgadas, e faces com caracterís
ticas que lembram coelhos. Eles vivem no fundo oceânico e 
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I Myxinoidea + Petromyzontoidea (90) 

A F i g u r a 1-1 Diversidade dos vertebrados. As áreas no diagrama correspondem ao número aproximado de espécies atuais em cada 
grupo (estas são estimativas, e os números mudam freqüentemente assim que novas espécies são descritas). Nomes comuns aparecem no 
interior do círculo interno e os nomes formais dos grupos estão nas partes externas do diagrama. 

se alimentam de presas com conchas duras, tais como crus
táceos e moluscos. 

Peixes Ósseos - Osteichthyes Os peixes ósseos (Grego 
osteos = osso e ichthyes = peixe) são tão diversificados que 
qualquer tentativa de caracterizá-los de modo resumido está 
condenada ao fracasso. Duas grandes categorias podem ser 
reconhecidas: peixes de nadadeiras raiadas (Actinopterygii; 
Grego actinos = raio, pteron = asa ou nadadeira) e os pei
xes de nadadeiras lobadas ou peixes de nadadeiras carnosas 
(Sarcopterygii; Grego sarcos = came). 

Os peixes de nadadeiras raiadas sofreram uma extensa 
radiação, tanto na água doce como no mar. Mais de 27.000 
espécies de peixes de nadadeiras raiadas foram identifica

das e alguns milhares de espécies adicionais podem ainda 
ser descobertas. Um único projeto, o Census of Marine Life 
(Censo de Vida Marinha), está descrevendo anualmente de 
150 a 200 espécies de peixes de nadadeiras raiadas previa
mente desconhecidas. Dois grupos principais podem ser 
reconhecidos entre os actinopterígios. Os Chondrostei ("bi-
chirs", esturjões e peixes-espátula) incluem cerca de 35 es
pécies consideradas sobreviventes de uma radiação inicial 
dos peixes ósseos. Os "bichirs" (aproximadamente 10 espé
cies) habitam brejos e rios da África; são conhecidos como 
"peixes de junco" africanos no comércio de aquários. Os 
esturjões (25 espécies) são grandes peixes com boca protrá-
til, desprovida de dentes, utilizada para sugar itens alimen
tares do fundo dos corpos d'agua. Os esturjões são a fonte 
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do caviar - ovos retirados da fêmea antes da ovipostura. 
Obviamente este processo mata a fêmea do esturjão, e mui
tas espécies quase têm sido levadas à extinção por meio de 
pesca excessiva. Os peixes-espátula (duas espécies, uma na 
drenagem do Mississipi da América do Norte e a outra no 
Rio Yangtze da China) têm um focinho em forma de espá
tula, contendo órgãos que localizam presas por meio da per
cepção de campos elétricos. 

Os Neopterygii, a radiação moderna de peixes de nada
deiras raiadas, podem ser divididos em três linhagens. Duas 
destas - os "gars" (Lepisosteiformes, 7 espécies) e "bowfin" 
(1 espécie, Amia calva) - são relitos de radiações anteriores. 
Estes peixes possuem corpo cilíndrico, escamas espessas e 
maxilas armadas com dentes afiados. Capturam a presa com 
uma rápida investida e golpe de sua boca, não apresentam as 
especializações do aparelho maxilar que permite, aos peixes 
ósseos mais especializados, utilizar métodos mais comple
xos de alimentação. 

A terceira linhagem de neopterígios, os Teleostei, inclui 
mais de 27.000 espécies de peixes que apresentam qualquer 
combinação imaginável de tamanho do corpo, habitat e há
bitos. Os peixes mais familiares são teleósteos - a truta, a 
perca e aqueles procurados pelos pescadores; a solha (um 
tipo de linguado), o peixe-espada, usado como símbolo por 
muitos restaurantes de frutos do mar; e o salmão e o atum, 
cujos sub-produtos são encontrados na ração enlatada para 
gatos. Modificações da forma do corpo e do aparelho maxi
lar permitiram que muitos teleósteos se tomassem altamente 
especializados em sua natação e nos hábitos alimentares. 

Somente oito espécies de peixes com nadadeiras lobadas 
sobrevivem, as seis espécies de peixes pulmonados (Dipnoi) 
encontradas na América do Sul, África e Austrália e as duas 
espécies de celacantos (Actinistia), uma de águas profundas 
do leste da África e uma segunda, recentemente descoberta 
perto da Indonésia. Estes são os peixes viventes mais pro
ximamente aparentados com vertebrados terrestres, e uma 
visão mais refinada da diversidade dos sarcopterígios inclui 
seus descendentes terrestres - anfíbios, mamíferos, tartaru
gas, lepidossauros (tuatara, lagartos e cobras), crocodilos 
e aves. Desta perspectiva, peixes ósseos incluem duas ra
diações evolutivas principais, cada uma contendo mais de 
25.000 espécies viventes. 

Salamandras, Rãs e Cecílias - Urodela, Anura e Gymno-
phiona Estes três grupos de vertebrados são popularmente 
conhecidos como anfíbios (Grego amphis = dupla e bios = 
vida), devido às suas complexas histórias de vida, que fre
qüentemente incluem uma forma larval aquática (a larva das 
salamandras e cecílias, e o girino de sapos e rãs) e um adulto 
terrestre. Todos os anfíbios têm pele nua (ou seja, sem esca
mas, pêlos, ou penas), que é importante na troca de água, 

ions e gases com o meio ambiente. Salamandras (mais de 
500 espécies) são animais alongados, a maioria terrestre, e 
usualmente com quatro membros (patas); os anuros (rãs, 
sapos, pererecas - cerca de 4800 espécies ao todo) são ani
mais de corpo curto, com cabeça grande e membros pélvi
cos longos, usados para andar, saltar e escalar; e as cecílias 
(cerca de 165 espécies) são animais ápodes aquáticos ou 
escavadores. 

Amniotas 

Um conjunto adicional de membranas associadas ao em
brião apareceu durante a evolução dos vertebrados. São cha
madas membranas fetais por que são derivadas do embrião 
e não do trato reprodutivo da mãe. O âmnio é uma destas 
membranas e vertebrados com âmnio são chamados am
niotas. Em geral amniotas são mais terrestres do que os não 
amniotas, mas existem espécies de salamandras e sapos que 
passam a vida inteira em terra, mesmo sendo não amniotas, 
assim como espécies de amniotas que voltaram ao ambiente 
aquático, tais como tartarugas marinhas e baleias. Muitas 
características distinguem os não amniotas (peixes e anfí
bios) dos amniotas (mamíferos e répteis incluindo aves), en
tretanto, nós usaremos o termo para identificar qual dos dois 
grupos está sendo discutido. Os tipos de vertebrados que se 
seguem são amniotas. 

Tartarugas - Testudinia 

As aproximadamente 300 espécies de tartarugas (Latim tes-
tudo = tartaruga) são provavelmente os vertebrados mais 
facilmente reconhecíveis. A carapaça que recobre uma tarta
ruga não tem similar exato em qualquer outro grupo de ver
tebrados, e as modificações morfológicas associadas a essa 
carapaça fazem das tartarugas animais extremamente pe
culiares. Elas são, por exemplo, os únicos vertebrados com 
ombros (cintura escapular) e bacia (cintura pélvica) internos 
às costelas. 

Tuatara, Lagartos e Serpentes - Lepidosauria 

Estes três tipos de vertebrados podem ser reconhecidos por 
sua pele coberta de escamas (Grego lépidos = escama e sau-
rio = lagarto), assim como por características do crânio. As 
duas espécies de tuatara, animais de corpo robusto, encon
tradas apenas em algumas ilhas próximas à Nova Zelândia, 
são os únicos remanescentes viventes de uma linhagem de 
animais denominada Sphenodontida, que foram mais diver
sificados na Era Mesozóica. Em contraste, lagartos (mais de 
4800 espécies) e serpentes (mais de 2900 espécies de lagar
tos altamente especializados) estão nninlmííintn no pico de 
sua diversidade. 
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Jacarés e Crocodilos - Crocodilia 

Estes animais impressionantes que têm seu nome originá
rio do nome crocodilus, a palavra grega para crocodilo, são 
da mesma linhagem evolutiva (Archosauria) que originou 
os dinossauros e as aves. As 23 espécies de crocodilianos, 
como são coletivamente conhecidos, são predadores semi-
aquáticos com longos rostros armados de dentes numerosos. 
Variam em tamanho do crocodilo de água salgada que tem o 
potencial de crescer até 7 metros, a crocodilos anões e cai
mans que têm menos de 1 metro de comprimento. Sua pele 
contém muitos ossos (osteodermos; Grego osteo = osso e 
dermis = pele) localizados sob as escamas, proporcionando 
uma espécie de armadura. Os crocodilianos destacam-se 
pelo cuidado parental que dedicam aos seus ovos e filhotes. 

Aves - Aves 

As aves são uma linhagem de dinossauros que desenvolveu 
o vôo durante o Mesozóico. Diversificaram-se em mais de 
9.000 espécies. As penas são a característica distintiva das 
aves, e asas com penas são as estruturas que permitem que 
uma ave voe. Descobertas recentes de fósseis de dinossauros 
com traços de penas indicam que as penas evoluíram antes 
do vôo. Este lapso de tempo entre o aparecimento das penas 
e o vôo ilustra um princípio importante, que a função de 
uma estrutura numa espécie vivente não é necessariamente 
a mesma de sua função original nas linhagens evolutivas. 
Em outras palavras, a utilidade atual não é a mesma da ori
gem evolutiva. A função original das penas era quase que 
certamente prover isolamento térmico que reteria calor pro
duzido pelo metabolismo, e sua modificação como aerofólio 
e aerodinâmica nas aves é um evento secundário. 

Mamíferos - Mammalia 

A origem dos mamíferos (Latim mamma = teta) viventes 
pode ser traçada desde o final da Era Paleozóica, a partir 
de alguns dos primeiros vertebrados totalmente terrestres. 
Os mamíferos modernos incluem cerca de 4800 espécies, 
a maioria das quais é de mamíferos eutérios (placentários). 
Tanto os eutérios como os marsupiais possuem uma pla
centa, uma estrutura que transfere nutrientes da mãe para 
o embrião e remove os produtos de excreção do metabo
lismo do embrião. Os eutérios possuem um sistema mais 
extenso de placentação e um longo período de gestação en
quanto que os marsupiais têm um curto período de gesta
ção e parem os filhotes muito imaturos que continuam seu 
desenvolvimento freqüentemente em uma bolsa externa no 
abdome da mãe presos a um mamilo. Os marsupiais domi
nam a fauna de mamíferos apenas na Austrália. Cangurus, 

koalas e wombats são marsupiais australianos comuns. Os 
estranhos Monotremata, ornitorrincos e équidnas - também da 
Austrália - são mamíferos cujos filhotes eclodem de ovos. 
Todos os mamíferos, incluindo os monotremados, alimen
tam seus filhotes com leite. 

Novas Espécies 

Novas espécies de vertebrados são escritas semanalmente - 100 
a 200 novas espécies de peixes são descritas a cada ano, e 
em 2002, uma re-análise dos anuros de Madagascar aumen
taram o número de espécies dos racoforídeos de 18 para 
mais de 100. (É por isso que usamos as palavras "aproxi
madamente" e "mais ou menos" quando citamos o número 
de espécies). Várias espécies recentemente descobertas são 
descritas no Quadro 1-1. 

1.2 Classificação dos Vertebrados 

A diversidade dos vertebrados (mais de 56.000 espécies 
atuais e, pelo menos, 100 vezes este número de espécies 
agora extintas) toma a classificação dos vertebrados uma 
tarefa extraordinariamente difícil. Ainda assim, há muito 
tempo a classificação tem estado no ceme da biologia evolu
tiva. Inicialmente, a classificação das espécies era conside
rada um modo de lidar com a diversidade dos organismos, 
assim como um sistema de gerenciamento de arquivos que 
organiza o trabalho de um escritório. Cada espécie poderia 
ser colocada em um escaninho marcado com seu nome e, 
quando todas as espécies estivessem em seus escaninhos, 
poder-se-ia compreender a diversidade dos vertebrados. Esta 
visão de classificação foi satisfatória enquanto as espécies 
eram consideradas estáticas e imutáveis: uma vez que uma 
espécie tivesse sido colocada em um sistema de arquivos, 
ela aí permaneceria. 

A aceitação da evolução como fato, tomou esse tipo de 
classificação inadequado. Agora é necessário expressar as 
relações evolutivas entre as espécies incorporando infor
mações evolutivas no sistema de classificação. Idealmente, 
um sistema de classificação deveria não apenas colocar uma 
etiqueta em cada espécie, mas também codificar a relação 
evolutiva entre aquela espécie e outras. As técnicas moder
nas de sistemática (classificação evolutiva de organismos) 
foram além do papel de sistema de arquivos, tomando-se 
métodos para gerar hipóteses evolutivas testáveis. 

Classificação e Nomes 

Nosso sistema de classificar organismos é o pré-Darwi-
niano. Ele segue os métodos estabelecidos pelos naturalis
tas dos séculos dezessete e dezoito, especialmente aqueles 
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Ver tebrados Descobertos 

Muitas espécies de vertebrados recentemente descober

tas são pequenas e inconspícuas, mas algumas espécies 
especialmente grandes só foram descritas cientificamente no 
século passado. Entre as mais notáveis estão as seguintes: 

• O porco-florestal-gigante (Hylochoerus meinhertzha-
gení), a maior espécie selvagem de porco do mundo 
(mais de 2 metros de comprimento e 275 quilogramas). 
Descoberto no Quênia em 1904. 

• O dragão-de-Komodo (Varanus komodoensis), a maior 
espécie vivente de lagarto (mais de 3 metros de compri
mento), encontrado na Ilha de Komodo em 1912. 

• O bonobo ou chimpanzé-pigmeu (Pan paniscus), da 
República Democrática do Congo (antigo Zaire), que 
não foi identificado com uma espécie separada do chim
panzé (Pan troglodytes) até 1929. 

• O panda-gigante (Ailuropoda melanoleuca) da China, 
apresentado à ciência ocidental em 1936. 

• O "kouprey" (Bos sauveli) um grande boi selvagem des
coberto no Camboja em 1937 e redescoberto em 1982 
depois da sua presumida extinção. 

• O celacanto (Latimeria chalumnae) um peixe de 1,5 
metro, previamente conhecido somente como fóssil, 
descoberto no leste da costa africana em 1938, e uma 
segunda espécie de celacanto (Latimeria menadoensis) 
encontrado nos mares da Indonésia em 1998. 

• O cateto-do-chaco (Catagonus wagneri), previamente 
conhecido somente como fóssil do Pleistoceno, des-

R e c e n t e m e n t e 

coberto vivo nas florestas fechadas do grande chaco 
paraguaio em 1975. 

• Tubarão "Megamouth" (Megachasma pelagios), um 
tubarão filtrador de 5 metros, descoberto nas águas pe
lágicas da costa do Havaí em 1976 (Figura 1-2). 

• O "Sao la" (Pseudoryx nghetinhensis), uma nova es
pécie de boi selvagem com chifres longos e em forma 
de espada, descoberto no Vietnã em 1992. 

A Figura 1-2 "Megamouth" (Megachasma pelagios). Atin
gindo 5 metros em idade adulta, este tubarão filtrador que vive 
em profundidade é a maior espécie de vertebrado descoberta no 
século passado. 

de Carl von Linné, um naturalista sueco, melhor conhe
cido por seu nome latino, Carolus Linnaeus. O sistema 
lineano emprega a nomenclatura binomial para designar 
espécies e organiza as espécies em categorias hierárqui
cas (táxons, singular táxon) para sua classificação. Este 
sistema é incompatível em alguns aspectos com a bio
logia evolutiva (de Queiroz e Gauthier, 1992; Pennisi, 
2001), mas ainda é amplamente usado. 

Nomenclatura Binomial 

A designação científica das espécies tornou-se padronizada 
quando o monumental trabalho de Lineu, Systema Naturae 
(O Sistema da Natureza), foi publicado em seções entre 
1735 e 1758. Ele tentou dar nomes para identificar cada es
pécie conhecida de animal ou planta. Seu método envolve 
designar um nome binomial (formado por duas palavras) 

para cada espécie. Alguns exemplos familiares incluem Homo 
sapiens para os seres humanos (Latim homo = humano e 
sapiens = sábio), Passer domesticus para o pardal (Latim 
passer = pardal e domesticus = pertencente à casa) e Canis 
familiaris para o cão doméstico (Latim canis = cão e fami-
liaris = da família). 

Por que usar palavras latinas? O Latim foi a antiga língua 
universal mais antiga dos sábios e cientistas europeus. Pro
porcionou uma prática uniforme que continuou a ser reconhe
cida por cientistas de todo o mundo, independentemente de 
sua língua vernácula. Uma mesma espécie pode ter diferen
tes nomes populares no mesmo idioma. Por exemplo, Felis 
concolor (Latim para "gato uniformemente colorido") é co
nhecido nas várias partes da América do Norte como "cou
gar", puma, leão-da-montanha, pantera-americana, "painter" 
e "catamount". Nas Américas Central e do Sul é chamado de 
leão-colorido, onça-vermelha, poema, guasura, sussuarana ou 
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yaguá-pitá. No entanto, os biólogos de todas as nacionalida
des reconhecem o nome Felis concolor como se referindo a 
um tipo específico de gato. 

Grupos Hierárquicos: Os Táxons Mais Elevados 

Linnaeus e outros naturalistas de sua época desenvolveram 
o que denominaram um sistema natural de classificação. A 
espécie é o nível básico da classificação biológica, mas a 
definição de uma espécie tem sido razão de polêmica, parte 
por que o critério que tem sido usado para identificar espé
cies viventes (isolamento reprodutivo de outras espécies, por 
exemplo) não se aplica para espécies fósseis. Todas as espé
cies similares são agrupadas em um único gênero, com base 
em caracteres que definem o gênero. Os caracteres mais fre
qüentemente usados eram anatômicos porque são mais facil
mente preservados em espécimes conservados em museus. 
Assim, todas as espécies semelhantes ao cão - vários lobos, 
coiotes e chacais - eram agrupados no gênero Canis por
que todos eles compartilham certos caracteres anatômicos, 
como pêlos eréteis no pescoço e um crânio com uma longa 
e proeminente crista sagital na qual se originam músculos 
temporais maciços (que fecham as maxilas). O método de 
Linnaeus agrupando espécies provou ser funcional porque 
foi baseado em similaridades e diferenças anatômicas (e, 
até certo ponto, também fisiológicas e comportamentais). 
Linnaeus viveu antes de ter existido qualquer conhecimento 
sobre genética ou sobre os mecanismos hereditários, no en
tanto, usou caracteres taxonômicos que hoje sabemos serem 
características biológicas geneticamente determinadas, as 
quais geralmente expressam o grau de similaridade ou de 
diferença entre grupos de organismos. Gêneros são reuni
dos em famílias, famílias em ordens, ordens em classes, 
classes animais em filos. 

1.3 Sistemática Filogenética 

Todos os métodos de classificar organismos, mesmo os sis
temas pré-Lineanos, são baseados em similaridades entre as 
espécies incluídas, mas algumas diferenças são mais signifi
cantes do que outras. Por exemplo, quase todos os vertebra
dos possuem extremidades pares, mas somente alguns tipos 
de vertebrados têm glândulas mamárias. Conseqüentemente, 
saber que as espécies em questão têm glândulas mamárias 
conta mais a você sobre a proximidade de seu parentesco do 
que saber que possuem membros ou apêndices pares. Desse 
modo, você daria um peso maior à presença de glândulas 
mamárias do que aos membros pares. 

Uma maneira de avaliar a importância relativa de dife
rentes características foi desenvolvida na metade do século 
vinte por Willi Hennig que introduziu um método de de
terminar as relações evolutivas chamado sistemática filo

genética (Grego phylum = tribo e genesis = origem). Uma 
linhagem evolutiva é um ciado (de cladus, a palavra grega 
para ramo), e sistemática filogenética é também chamada 
cladística. A cladística reconhece somente grupos de orga
nismos que são relacionados por um antepassado comum. 
A aplicação do método cladístico fez do estudo da evolução 
um processo rigoroso. Um grupo de organismos reconhecido 
pelos cladistas é chamado grupo natural, eles são unidos em 
uma série de relações ancestral-descendente e traçam a his
tória evolutiva do grupo. A contribuição de Hennig foi em 
insistir que esses grupos podem ser identificados somente 
com base em caracteres derivados. 

Derivado significa "diferente da condição ancestral". 
Um caráter derivado é denominado apomorfia (Grego apo = 
para longe de, isto é, derivado de - e morphos = forma). Por 
exemplo, os pés dos vertebrados terrestres possuem ossos 
distintivos - os carpais, tarsais e dígitos. Essa disposição dos 
ossos das extremidades é diferente daquela do padrão ances
tral encontrado em peixes com nadadeiras lobadas e todas 
as linhagens de vertebrados terrestres apresentaram aquele 
padrão derivado de ossos da extremidade distai em algum 
estágio de sua evolução. (Muitos grupos de vertebrados ter
restres - cavalos, por exemplo, - subseqüentemente modifi
caram aquele padrão de ossos da extremidade distal e alguns 
tais como as serpentes, perderam inteiramente seus mem
bros. O ponto significante é que estas linhagens evolutivas 
incluem espécies que tiveram o padrão derivado terrestre). 
Assim, o padrão terrestre para os ossos das extremidades é 
um caráter derivado compartilhado por vertebrados ter
restres. Na terminologia cladística, os caracteres derivados 
compartilhados são denominados sinapomorfias (Grego 
syn = junto). 

É claro que os organismos também apresentam carac
teres ancestrais compartilhados, isto é, caracteres que her
daram sem modificações de seus ancestrais. Estes são 
denominados plesiomorfias (Grego plesios = próximo, no 
sentido de "similar ao ancestral"). Vertebrados terrestres 
possuem uma coluna vertebral, por exemplo, que foi her
dada essencialmente sem modificações dos peixes com na
dadeiras lobadas. Hennig denominou caracteres ancestrais 
compartilhados como simplesiomorfias (sym, assim como 
syn, é um radical grego que significa "em conjunto"). As 
simplesiomorfias não nos dizem nada a respeito dos graus 
de parentesco. O princípio de que somente caracteres de
rivados compartilhados podem ser usados para determinar 
genealogias é o âmago da cladística. 

A base conceituai da cladística é fácil de compreender 
embora a aplicação de critérios cladísticos a organismos 
reais possa tomar-se muito complicada. Para ilustrar a base 
conceituai da classificação cladística, considere os exemplos 
apresentados na Figura 1-3. Cada um dos três cladogramas 
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A F i g u r a 1-3 Três cladogramas mostrando as possíveis relações entre três táxons. Barras conectam caracteres derivados (apomorfias). 
A barra preta mostra um caráter derivado compartilhado (uma sinapomorfia) da linhagem que inclui os táxons 2 + 3. As barras verdes 
representam as duas origens independentes do mesmo estado de caráter derivado, que precisa ser assumido como ter tido ocorrido se a 
apomorfia não esteve presente no ancestral comum mais recente dos táxons 2 e 3. As legendas identificam modificações do estado do 
caráter ancestral para a condição derivada. 

(diagramas que mostram seqüências hipotéticas de ramifica
ção durante a evolução) representa um possível parentesco 
evolutivo (isto é, uma filogenia) para os três táxons (que 
significa uma espécie ou um grupo de espécies) identificados 
como 1, 2 e 3. Para tomar o exemplo um pouco mais con
creto, podemos considerar três caracteres: o número de dígi
tos do membro escapular, o tegumento e a cauda. Para este 
exemplo, permita que digamos que o estado ancestral do 
caráter tem cinco dígitos no membro escapular e que no es
tado derivado existem quatro dígitos. Poderíamos dizer que 
o estado ancestral é uma pele com escamas e que o estado 
derivado é a ausência de escamas. Quanto à cauda, no estado 
ancestral ela está presente e no estado derivado, está ausente. 

A Figura 1-3 mostra a distribuição daqueles três estados 
de caracteres nos três táxons. Os animais do táxon 1 apre

sentam cinco dígitos nas patas anteriores, ausência de esca
mas e presença de cauda. Os animais do táxon 2 apresentam 
cinco dígitos, pele com escamas e não possuem cauda. Os 
animais do táxon 3 apresentam quatro dígitos, pele com es
camas e não possuem cauda. 

Como podemos utilizar estas informações para decifrar os 
parentescos evolutivos dos três grupos de animais? Note que 
o número ancestral de dígitos ocorre somente no táxon l e a 
condição derivada da cauda (ausente) é encontrada nos tá
xons 2 e 3. A filogenia mais parcimoniosa (isto é, a filoge
nia que requer o menor número de modificações evolutivas) 
está representada pelo diagrama da esquerda na Figura 1-3. 
Somente três modificações são necessárias para produzir os 
estados derivados dos caracteres: 
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1. Na evolução^do táxon 1, escamas são perdidas. 
2. Na evolução da linhagem que inclui os táxons 2 + 3, 

a cauda é perdida. 
3. Na evolução do táxon 3, um dedo do membro esca-

pular é perdido. 

As outras duas filogenias mostradas na Figura 1-3 são 
possíveis, mas requereriam que a perda da cauda ocorresse 
independentemente no táxon 2 e no táxon 3. Qualquer mo
dificação em uma estrutura é um evento improvável, assim a 
filogenia mais plausível é aquela que requer o menor número 
de modificações. A segunda e a terceira filogenias requerem 
quatro modificações evolutivas, assim elas são menos parci
moniosas do que a primeira filogenia considerada. 

Uma filogenia é uma hipótese sobre o parentesco evo
lutivo dos grupos incluídos. Como qualquer hipótese cien
tífica, ela pode ser testada quando novos dados se tomam 
disponíveis. Se ela não se enquadrar naquele teste, é consi
derada falsa; isto é, é rejeitada e uma hipótese diferente (um 
cladograma diferente) toma seu lugar. O processo de testar 
hipóteses sobre vertebrados e evolução e a substituição da
quelas que são falsas é contínuo. As modificações nos cla-
dogramas em edições sucessivas deste livro mostram onde 
novas informações geraram novas hipóteses. A contribuição 
mais importante da sistemática filogenética é aquela que nos 
possibilita construir hipóteses testáveis sobre a seqüência de 
eventos que ocorreram durante a evolução. 

Até agora evitamos um tema central da sistemática fi
logenética: como os cientistas sabem qual estado de caráter 
é ancestral (plesiomórfico) e qual é derivado (apomórfico)? 
Isto é, como podemos determinar a direção (polaridade) da 
transformação evolutiva dos caracteres? Para isso, neces
sitamos de informações adicionais. Aumentar o número de 
caracteres considerados pode auxiliar, mas uma comparação 
dos caracteres que estamos usando com um grupo externo 
(os parentes mais próximos do grupo interno, isto é, os or
ganismos que estamos estudando) é o método preferido. Um 
grupo externo bem escolhido possuirá estados de caráter an
cestrais, comparados com os do grupo interno. Por exemplo, 
os peixes de nadadeiras lobadas constituem um grupo ex
terno apropriado para vertebrados terrestres. 

1.4 Problemas com Fósseis: Grupos Apicais 
e Basais 

Linhagens evolutivas devem ter uma origem evolutiva única; 
ou seja, devem ser monofiléticas (Grego mono = um, único) 
e incluem todos os descendentes de um ancestral. O clado
grama da Figura 1-4 é uma hipótese da relação evolutiva 
dos principais grupos de vertebrados vivos. Uma série de 
ramos dicotômicos desde a origem dos vertebrados até os 

grupos de vertebrados viventes. A terminologia cladística 
assinala nomes às linhagens que se originam em cada ponto 
de ramificação. Este processo produz uma série de grupos, 
iniciando com os mais inclusivos. Assim, o nome Gnathos-
tomata inclui todos os animais vertebrados com maxilas; ou 
seja, cada táxon à direita do número 3 na Figura 1-4 está 
incluído nos Gnathostomata; cada táxon à acima do número 
4 está incluído nos Osteichthyes, e assim por diante. Como 
as linhagens estão agrupadas, é correto afirmar que os hu
manos são gnatostomados e Osteichthyes. Após o número 7, 
o cladograma divide-se em Lissamphibia e Amniota e os 
humanos estão na linhagem dos Amniota. O cladograma 
divide-se novamente acima do número 9 nas linhagens dos 
Sauropsida e Synapsida, sendo que os humanos estão na linha
gem dos Synapsida. 

Este método de traçar as relações ancestral-descendente 
permite-nos decifrar os caminhos evolutivos que se esten
dem desde fósseis aos grupos vivos, mas uma dificuldade 
aparece quando tentamos encontrar nomes para grupos que 
incluam fósseis (Kemp 1999; Budd 2001). Os caracteres 
derivados que definem os grupos viventes de vertebrados 
não aparecem necessariamente todos ao mesmo tempo. 
Ao contrário, evolução usualmente age por processos mais 
graduais e aleatórios, e caracteres derivados podem apa
recer de uma maneira gradativa. Os representantes viven
tes de um grupo têm todos os caracteres derivados de um 
grupo porque é assim que definimos o grupo hoje, mas 
assim que se volta no tempo, aos fósseis que são ances
trais das espécies vivas, encontra-se formas que têm um 
mosaico de caracteres primitivos e derivados. Quanto mais 
nos reportamos ao passado, menos caracteres derivados 
são encontrados nos fósseis. 

Como podemos nomear as partes das linhagens que 
contêm estes fósseis? Eles não são incluídos nos gmpos vi
ventes, porque não possuem algumas características destes 
grupos, mas os fósseis na linhagem são relacionados mais 
proximamente aos gmpos viventes do que a animais de ou
tras linhagens. 

A solução para este problema reside em nomear dois 
tipos de grupo: grupos apicais e grupos basais. Os grupos 
apicais são definidos pelas espécies viventes, aquelas que 
possuem todos os caracteres derivados. Os grupos basais são 
as formas extintas que precedem o ponto no qual os primei
ros membros do grupo apical ramificaram-se. Basicamente, 
os gmpos basais contêm fósseis com alguns caracteres de
rivados, e gmpos apicais contêm espécies viventes, mais 
aqueles fósseis que têm todos os caracteres derivados das 
espécies viventes. Gmpos basais são parafiléticos, ou seja, 
não contêm todos os descendentes do ancestral do grupo 
basal, mais o grupo apical, porque é excluído por definição. 
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A F i g u r a 1-4 Relações filogenéticas dos vertebrados atuais. Este diagrama mostra as prováveis relações entre os grupos principais de 
vertebrados viventes. Note que os agrupamentos cladísticos estão agrupados progressivamente; isto significa que todos os mamíferos são 
Theria, todos os Theria são Synapsida, todos os Synapsida são amniotas, todos os amniotas são tetrápodes e assim por diante. 

Legenda: Caracteres derivados selecionados dos grupos 
são identificados por números. Mais detalhes podem ser en
contrados nos capítulos subseqüentes 1. Craniata - Todos 
os animais com crânio: Esqueleto da região da cabeça dis
tinto, incorporando a extremidade anterior da notocorda, 
encéfalo com três regiões, rins pares, barras branquiais de 
cartilagem, tecido da crista neural. 2. Vertebrata - Todos 
os Craniata exceto as feiticeiras: vértebras e elementos ver
tebrais (Arcuália). 3. Gnathostomata - Todos os vertebra
dos vivos exceto as lampreias: Maxilas formadas pelo arco 
mandibular, dentes com dentina. 4. Osteichthyes - Todos 
os gnatostomados exceto os Chondrichthyes: Presença de 
pulmão ou bexiga natatória derivados do tubo digestório, 
padrão único de ossos dérmicos na cintura escapular. 5. 
Sarcopterygii - Todos os Osteichthyes vivos exceto os 
peixes de nadadeiras raiadas: esqueleto peculiar de suporte 
das nadadeiras. 6. Rhipidistia - Todos os Sarcopterígios 
exceto os celacantos: Dentes com um padrão distinto de es
malte dobrado, padrão distinto de ossos dérmicos do crânio. 

7. Tetrapoda - Todos os Rhipidistia vivos menos os peixes 
pulmonados: Extremidade distai dos membros com car-
pais, tarsais e dígitos. 8. Lissamphibia - Todos os anfíbios 
vivos: Estrutura da pele, e elementos do ouvido interno. 9. 
Amniota - Todos os tetrápodes vivos, exceto os anfíbios: 
ovos com casca e um conjunto característico de membra
nas extra-embrionárias (âmnio, cório e alantóide). 10. Sau
ropsida - Todos os amniotas vivos exceto os Synapsida 
(mamíferos e seus parentes extintos): Ossos tabular e su-
pratemporal pequenos ou ausentes, beta queratina presente. 
11. Diapsida - Todos os sauropsidas exceto as tartarugas: 
Crânio com uma abertura temporal dorsal e outra ventral 
(fenestras). 12. Archosauria - Todos os diapsidas exceto 
os Lepidosauria: Presença de fenestra anterior à órbita do 
olho. 13. Synapsida (Mammalia) - Todos os mamíferos 
vivos e seus parentes extintos: Somente uma abertura tem
poral inferior presente. 14. Theria - Todos os mamíferos 
vivos exceto os Monotremata: Molar tribosfênico, escápula 
móvel com perda do osso coracóide. 
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1.5 Hipóteses Evolutivas 

A sistemática filogenética está baseada na hipótese de que 
organismos agrupados juntos compartilham uma herança 
comum, responsável por suas similaridades. Devido a essa 
herança comum, podemos utilizar cladogramas para fazer 
perguntas sobre evolução. Examinando a origem e o signifi
cado de caracteres de animais viventes, podemos fazer infe
rências sobre a biologia de espécies extintas. Por exemplo, a 
relação filogenética entre crocodilianos, dinossauros e aves 
é mostrada na Figura 1-5. Sabemos que crocodilianos e aves 
apresentam extenso cuidado parental a seus ovos e filhotes. 
Alguns ninhos fossilizados de dinossauros contêm restos de 
filhotes, sugerindo que pelo menos alguns dinossauros tam
bém podem ter cuidado de sua prole. Esta é uma inferência 
plausível? 

Obviamente não existe nenhum modo direto para deter
minar que tipo de cuidado parental era utilizado por dinossauros. 
No cladograma, as linhagens intermediárias (pterossauros e 
dinossauros) estão extintas e, assim, não podemos observar 
seu comportamento reprodutivo. No entanto, o diagrama fi
logenético da Figura 1-5 fornece uma via indireta para abor
dar o assunto. Ambos os parentes atuais mais próximos dos 
dinossauros, os crocodilianos e as aves, apresentam cuidado 
parental. Olhando para representantes atuais de linhagens 
mais distantemente aparentadas (grupos externos), vemos 
que o cuidado parental não é universal entre peixes, anfíbios 
ou répteis diferentes dos crocodilianos. Com essa informa
ção, a explicação mais parcimoniosa sobre a ocorrência de 
cuidado parental, tanto em crocodilianos como em aves, é 
que esse comportamento evoluiu naquela linhagem antes 

que os crocodilianos se separarem dos dinossauros + aves. 
(Não podemos provar que o cuidado parental não tenha evo
luído separadamente em crocodilianos e em aves, mas uma 
modificação para cuidado parental é mais parcimoniosa do 
que duas modificações em grupos separados). Assim, a hi
pótese mais parcimoniosa é aquela na qual o cuidado paren
tal é um caráter derivado da linhagem evolutiva que contém 
crocodilianos + dinossauros + aves (os Archosauria). Isso 
significa que provavelmente estamos corretos quando inter
pretamos a evidência fóssil como mostrando que os dinos
sauros apresentavam cuidado parental. 

A Figura 1-5 também mostra como a cladística fez com 
que falar sobre grupos restritos de animais é mais compli
cado do que era usualmente. Suponha que você queira refe
rir-se justamente às duas linhagens de animais popularmente 
conhecidos como dinossauros - ornitísquios e saurísquios. 
Como você poderia denominá-las? Bem, se você as deno
mina dinossauros, você não está sendo FC (filogenetica-
mente correto) porque a linhagem Dinosauria inclui as aves. 
Assim, se você falar de dinossauros, você estará incluindo 
ornitísquios + saurísquios + aves, mesmo que qualquer 
criança de sete anos de idade entenderia que você está ten
tando restringir a conversação aos animais extintos da Era 
Mesozóica. 

De fato, na terminologia cladística, não existe um nome 
taxonômico correto justamente para os animais popular
mente conhecidos como dinossauros. Isso porque a cla
dística reconhece somente linhagens monofiléticas, e uma 
linhagem monofilética inclui uma forma ancestral e todos 
os seus descendentes. O ancestral comum mais recente de 
ornitísquios, saurísquios e aves, na Figura 1-5, situa-se na 

Archosauria 

Dinosauria 

I A v e s 

n 
Lepidosauria Phytosauria Crocodilia Pterosauria Dinossauros Dinossauros Aves 

Ornitischia Saurischia I 

Saurischia 

1 Ancestral comum mais recente 
de crocodilianos e aves 

A F i g u r a 1-5 Usando um cladograma para a obtenção de inferências sobre comportamento. O cladograma mostra os parentescos dos 
Archosauria, a linhagem evolutiva que inclui crocodilianos e aves atuais. (Os Phytosauria eram animais semelhantes a crocodilos que 
desapareceram no final do Triássico e os Pterosauria eram répteis voadores do Jurássico e do Cretáceo). Ambos os grupos viventes, 
crocodilianos e aves desempenham extenso cuidado aos ovos e à prole. A explicação mais parcimoniosa desta situação assume que o 
cuidado parental é um caráter ancestral da linhagem dos Archosauria. 
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intersecção da linhagem dos ornitísquios com a dos sau-
risquios + aves e, assim, Dinosauria é uma linhagem mo-
nofílética. Entretanto, se as aves forem omitidas, todos os 
descendentes do ancestral comum não são mais incluídos; 
ornitísquios + saurísquios menos as aves não se ajustam à 
definição de uma linhagem monofilética. Este grupo seria 
denominado grupo parafilético (Grego para = ao lado de, 
além de). Os gmpos basais, discutidos na seção anterior, são 
parafiléticos porque eles não incluem todos os descendentes 
das formas fósseis. 

Os biólogos que estão interessados em saber como os 
organismos vivem, freqüentemente falam de gmpos parafi
léticos. Afinal de contas, os dinossauros (no sentido popular 
da palavra) diferiram em muitas maneiras das aves. A única 
forma correta de referir-se aos animais popularmente conhe
cidos como dinossauros é a de denominá-los de dinossauros 
não-aves; você encontrará este e outros exemplos de gmpos 
parafiléticos mais adiante no livro. As vezes até mesmo esta 
construção não funciona porque não existe um nome apro
priado para a parte da linhagem que você quer distinguir. 
Nesta situação, usaremos aspas (p. ex., "ostracodermes") 
para indicar que o grupo é parafilético. 

Outra palavra importante da terminologia é grupo irmão. 
O grupo irmão é a linhagem monofilética mais intimamente 
aparentada com a linhagem monofilética que está sendo dis
cutida. Na Figura 1-5, por exemplo, a linhagem que inclui 
crocodilianos e fitossauros é o grupo irmão da linhagem que 
inclui pterossauros + ornitísquios + saurísquios + aves. Si
milarmente, os pterossauros constituem o grupo irmão de 
ornitísquios + saurísquios + aves; os ornitísquios formam o 
grupo irmão de saurísquios + aves e os saurísquios consti
tuem o grupo irmão das aves. 

Determinando Relações Filogenéticas 

Estabelecemos que os caracteres derivados que os siste-
matas usam para agrupar espécies em táxons superiores 
devem ser herdados de um ancestral comum, ou seja, devem 
ser similaridades homólogas (Grego homo = mesmo). Em 
princípio, esta noção é fácil de compreender; porém, na 
prática, a determinação de ancestralidade comum pode ser 
complexa. Por exemplo, aves e morcegos têm asas que são 
membros peitorais ou escapulares modificados, mas as asas 
não foram herdadas de um ancestral comum que continha 
asas. As linhagens evolutivas de aves (Sauropsida) e morce
gos (Synapsida) divergiram há muito tempo e as asas evo
luíram independentemente nos dois gmpos. Este processo 
é chamado de evolução convergente. Evolução paralela 
descreve a situação na qual espécies que divergiram mais ou 
menos recentemente desenvolvem especializações simila
res. Os longos membros pélvicos que permitem que o rato-

canguru norte-americano e a jerboa africana consigam saltar 
constituem um exemplo de evolução paralela nestas duas 
linhagens de roedores. Um terceiro mecanismo, a reversão, 
pode produzir estruturas similares em organismos com pa
rentesco distante. Tubarões e cetáceos (golfinhos e baleias) 
têm forma do corpo muito semelhante, mas eles chegaram a 
esta forma similar provindo de direções diferentes. Os tu
barões retiveram uma forma aquática e ancestral do corpo. 
Os cetáceos, no entanto, surgiram de uma linhagem de 
mamíferos terrestres com membros pares bem desenvolvi
das, que retomaram a um ambiente aquático e reverteram 
para uma forma aquática do corpo. Convergência, parale
lismo e reversão são formas de homoplasia (Grego homo = 
o mesmo e plastos = forma). Similaridades homoplásticas 
não indicam uma ancestralidade comum. Na verdade, elas 
complicam o processo de decifrar as relações evolutivas. 
Convergência e paralelismo fornecem um aspecto de simi
laridade (como nas asas das aves e dos morcegos) que não é 
o resultado de uma origem evolutiva comum. A reversão, ao 
contrário, esconde uma similaridade (p. ex., entre cetáceos 
e seus ancestrais terrestres tetrápodes) que é o resultado de 
uma origem evolutiva comum. 

1.6 A História da Terra e a Evolução dos 
Vertebrados 

Desde a sua origem no Paleozóico Inferior, os vertebrados 
vêm evoluindo em um mundo que mudou enorme e repe
tidamente. Essas modificações afetaram direta e indireta
mente a evolução dos vertebrados. Uma compreensão da 
seqüência das alterações nas posições dos continentes e do 
significado dessas posições em termos de clima e intercâm
bio de faunas constitui a parte central do entendimento da 
história dos vertebrados. Um sumário desses eventos é apre
sentado como tabela na contra-capa do livro, e os detalhes 
são fornecidos nos Capítulos 7, 15 e 19. 

A história da Terra ocupou três eons geológicos: o Ar-
queano, o Proterozóico e o Fanerozóico. Somente o Fa-
nerozóico, que se iniciou há 540 milhões de anos, contém 
vertebrados e é dividido em três Eras geológicas: a Paleo
zóica (Grego palaeo = antigo e zoon = animal), a Mesozóica 
(Grego meso = meio) e a Cenozóica (Grego cenos = re
cente). Estas Eras são divididas em Períodos que podem ser 
subdivididos em diversas maneiras. Aqui consideraremos 
somente as subdivisões chamadas épocas dentro dos Perío
dos da Era Cenozóica do Paleoceno até o recente. 

Movimentos de placas tectónicas, chamadas deriva con
tinental, têm sido uma característica da história da Terra, 
pelo menos desde o Proterozóico. Os rumos da evolução dos 
vertebrados têm sido, em grande parte, moldados pela de
riva dos continentes. Por volta do Paleozóico Inferior, mais 
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ou menos há 540 milhões de anos, um cenário reconhecí
vel apareceu. Os mares cobriam a maioria da Terra como é 
hoje, grandes continentes flutuavam sobre o manto da Terra, 
a vida tomara-se complexa, e uma atmosfera de oxigênio 
estava formada, significando que a produção fotossintética 
de recursos alimentares havia se tomado um fenômeno cen
tral da vida. 

Os continentes atualmente ainda derivam - a América 
do Norte está movendo-se para o oeste e a Austrália para 
o norte a aproximadamente 4 centímetros por ano (mais ou 
menos a mesma taxa do crescimento de nossas unhas). Uma 
vez que os movimentos são tão complexos, sua seqüência, 
suas direções variáveis e os momentos precisos das mudan
ças são difíceis de resumir. Considerando os movimentos 
em larga escala, no entanto, um padrão simples revela-se 
durante a história dos vertebrados: fragmentação - coales
cência - fragmentação. 

Continentes existiram como entidades distintas por mais 
de 2 bilhões de anos. Há cerca de 300 milhões de anos, todos 
esses continentes separados combinaram-se para formar uma 
única massa terrestre conhecida como Pangéia, local de ori
gem dos vertebrados terrestres. Persistindo e derivando para 
o norte como uma entidade, este único e imenso continente 
começou a fragmentar-se há cerca de 150 milhões de anos. 
Esta separação ocorreu em dois estágios, primeiro divi
dindo-se em Laurásia, ao norte e Gondwana, ao sul e, então, 
em uma série de unidades que derivaram e tomaram-se os 
continentes que conhecemos hoje em dia. 

Os movimentos complexos dos continentes ao longo do 
tempo tiveram efeitos importantes em muitos fenômenos 
significantes na evolução dos vertebrados. O mais óbvio é 
a relação entre a localização das massas de terra e seus cli
mas. No fim da Era Paleozóica, boa parte da Pangéia loca
lizava-se no equador e esta situação persistiu até meados da 
Era Mesozóica. A radiação solar é mais intensa no equador 
e os climas equatoriais são correspondentemente quentes. 
Durante o final da Era Paleozóica e boa parte da Era Me
sozóica, grandes áreas de terra apresentavam condições tro
picais. Os vertebrados terrestres evoluíram e espalharam-se 
nessas regiões tropicais. Pelo fim da Era Mesozóica, a maior 
parte da massa de terra havia se movimentado para fora das 
regiões equatoriais e no Cenozóico Médio, a maioria dos 
climas terrestres em altas latitudes dos Hemisférios Norte e 
Sul Era temperada ao invés de tropical. 

Um efeito menos óbvio da posição dos continentes sobre 
os climas terrestres vêm das mudanças dos padrões da cir
culação oceânica. Por exemplo, o Oceano Ártico está agora 
bem isolado de outros oceanos e não recebe águas quentes 
de correntes que fluem de regiões mais equatoriais. Altas la
titudes são frias por que elas recebem menos radiação solar 
do que as áreas mais próximas do equador e o Ártico não 

recebe água suficiente para compensar a falta de radiação 
solar. Como resultado, o Oceano Ártico é permanentemente 
congelado, e os climas frios estendem-se bem ao sul através 
dos continentes. O esfriamento dos continentes no Hemisfé
rio Norte no fim do Eoceno, mais ou menos há 45 milhões 
de anos, pode ter sido um fator para extinção dos mamíferos 
arcaicos e é parcialmente o resultado de mudanças da circu
lação oceânica naquele tempo. 

Outro fator que influencia os climas é o relativo nível 
dos continentes e mares. Em alguns Períodos na história da 
Terra, mais recentemente no fim da Era Mesozóica e no
vamente, na primeira parte da Era Cenozóica, mares rasos 
inundaram grandes partes dos continentes. Esses mares epi-
continentais estenderam-se através do meio da América 
do Norte e do Meio da Eurásia no Cretáceo e início da Era 
Cenozóica. A água absorve o calor assim que a temperatura 
do ar sobe, e então devolve o calor quando a temperatura 
cai. Assim, áreas de terra perto de corpos d'agua têm cli
mas marítimos - eles não ficam muito quentes no verão ou 
muito frios no inverno, e são usualmente úmidos porque 
a água que evapora do mar cai sobre a terra em forma de 
chuva. Climas continentais, que caracterizam áreas longe 
dos mares, são usualmente secos com invernos frios e ve
rões quentes. A drenagem dos mares epicontinentais no fim 
do Cretáceo provavelmente contribuiu para a extinção dos 
dinossauros por tomar mais continentais os climas no He
misfério Norte. 

Além das mudanças climáticas, a deriva continental for
mou e destruiu conexões de terra entre os continentes. O 
isolamento de diferentes linhagens de vertebrados em por
ções de terra diferentes produziram exemplos dramáticos 
da evolução independente de tipos similares de organismos. 
Isto é mostrado pelos mamíferos no Cenozóico Médio, um 
Período quando os continentes da Terra atingiram sua maior 
separação durante a história dos vertebrados. 

Muito da história evolutiva parece depender se uma li
nhagem particular de animais estava no lugar certo e na hora 
certa. Este elemento aleatório da evolução tem tomado cres
cente importância, já que quanto mais informação detalhada 
a respeito dos períodos de extinção dos antigos gmpos e ra
diação de novos gmpos, sugere que a mudança competitiva 
por outro não é mecanismo usual de mudança evolutiva de 
larga escala. Os movimentos dos continentes e seus efeitos 
nos climas e o isolamento ou a dispersão de animais têm 
assumido um papel central crescente em nossa compreen
são da evolução dos vertebrados. Numa escala continental, 
o avanço e a regressão das glaciações no Pleistoceno cau
saram habitats homogêneos espalharem e regredirem repe
tidamente, isolando populações de espécies grandemente 
dispersas e levando a evolução de novas espécies. 
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Resumo , 

As mais de 56.000 espécies atuais de vertebrados variam em 
tamanho, de menos de um grama a mais de 100.000 quilo
gramas e vivem em habitats que vão do fundo dos oceanos 
aos topos das montanhas. Esta extraordinária diversidade é 
produto de mais de 500 milhões de anos de evolução, e vasta 
maioria das espécies encaixa-se em uma das duas principais 
divisões de peixes ósseos (Osteichthyes) - os peixes de na
dadeira raiada (Actinopterygii) e os peixes de nadadeiras lo
badas primariamente terrestres e tetrápodes (Sarcopterygii), 
cada das quais contém mais de 25.000 espécies vivas. 

A sistemática filogenética, usualmente chamada cladís
tica, classifica os animais com base nos estados de carac
teres derivados compartilhados. Gmpos evolutivos naturais 
podem ser definidos somente por estes caracteres derivados; 

a retenção de caracteres ancestrais não fornece informações 
sobre linhagens evolutivas. A aplicação deste princípio pro
duz agrupamentos de animais que refletem a história evolu
tiva tão acuradamente como podemos discemi-la e constitui 
a base para propor hipóteses sobre a evolução. 

A Terra tem mudado dramaticamente durante o meio bi
lhão de anos da história dos vertebrados. Os continentes eram 
fragmentados quando os vertebrados apareceram; coalesce-
ram em um enorme continente, a Pangéia, há cerca de 300 
milhões de anos; e começaram a fragmentar-se novamente 
há cerca de 150 milhões de anos. Este padrão de fragmenta-
ção-coalescência-fragmentação resultou no isolamento e no 
renovado contato dos grandes gmpos de vertebrados em uma 
escala mundial. 
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CAPÍTULO 

2 Parentesco e Estrutura 
Básica dos Vertebrados 

Neste capítulo, explicamos as estruturas características dos vertebrados, discutimos o parentesco desses orga
nismos com outros membros do reino animal e descrevemos os sistemas que fazem com que os vertebrados 
sejam animais funcionais. Precisamos de uma compreensão dos fundamentos do padrão dos vertebrados para 
entender as modificações que ocorreram durante a evolução do grupo e para investigar as homologias entre 
vertebrados primitivos e derivados. 

2.1 Vertebrados em Relação a Outros 
Animais 

Os vertebrados constituem um grupo de animais diversifi
cados e fascinantes. Pelo fato de nós mesmos sermos ver
tebrados, esta afirmação pode parecer chauvinista, mas os 
vertebrados são notáveis quando comparados com a maio
ria dos outros gmpos animais. Eles estão classificados no 
subfilo Vertebrata do filo Chordata. Foram nomeados 
cerca de 30 outros filos, porém somente o filo dos Arthro-
poda (insetos, crustáceos, aranhas etc.) rivaliza com os ver
tebrados quanto à diversidade de formas e habitats. Além 
disso, somente no filo Mollusca (caramujos, bivalves, lulas) 
encontramos animais (como polvos e lulas) que se aproxi
mam do tamanho muito grande de alguns vertebrados e que 
têm capacidade para uma aprendizagem complexa. 

Os tunicados (subfilo Urochordata) e cefalocordados 
(subfilo Cephalochordata) são classificados junto com os 
vertebrados no filo Chordata. Os caracteres derivados com
partilhados dos cordados, que ocorrem em todos os mem
bros do filo, em alguma fase de sua vida, incluem uma 
notocorda (um bastonete endurecido que dá o nome ao filo 
Chordata), um tubo nervoso dorsal oco, uma cauda muscu
lar pós-anal segmentada (que se estende além da região do 
intestino), e um endóstilo. O endóstilo é um sulco ciliado, 
glandular, no assoalho da faringe (a região da garganta), 
que secreta muco para aprisionar partículas alimentares du

rante a alimentação por filtração. O endóstilo está presente 
em adultos de tunicados e cefalocordados, e nas larvas das 
lampreias. Ele é homólogo da tireóide dos vertebrados, uma 
glândula endócrina da região da garganta, envolvida com a 
regulação do metabolismo (embora a tireóide dos vertebra
dos também pareça incorporar estruturas adicionais da fa
ringe dos cordatos; Mazet 2002). Dentro dos cordados, os 
tunicados parecem ser mais primitivos do que os cefalocor
dados e os vertebrados, que estão ligados entre si por diver
sos caracteres derivados. 

Embora os cordados sejam todos basicamente animais 
de simetria bilateral, eles também compartilham um tipo 
adicional de assimetria da esquerda para a direita dentro do 
corpo que é determinado pelo mesmo mecanismo genético 
(Boorman e Shimeld 2002). Este tipo de assimetria da es
querda para a direita aparece no próprio ser humano: por 
exemplo, na posição do coração do lado esquerdo e, princi
palmente, do fígado do lado esquerdo. Raros indivíduos têm 
uma condição chamada "situs inversus", onde os maiores 
órgãos do corpo estão invertidos. 

O parentesco dos cordados com outros tipos de animais é 
revelado por caracteres anatômicos, bioquímicos e embrio-
lógicos, bem como pelo registro fóssil. A Figura 2-1 mostra 
o parentesco entre os filos animais. Os vertebrados asseme
lham-se, de modo superficial, a outros animais ativos, tais 
como insetos, por possuírem uma extremidade cefálica dis
tinta, patas articuladas e simetria bilateral (isto é, um lado é 
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Chordata 

Cephalochordata 

Vertebrata 

I Hemichordata Echinodermata 
(balanoglossos, (estrelas-do-mar, 

(anfioxos) Urochordata pterobrânquios) ouriços-do-mar, etc.) 
(tunicados) 

Arthropoda Annelida M o l l u s c a 

Mais muitos 
outros filos 
obscuros 

Protostomata 

Coelomata 
Celoma (cavidade do corpo 
commesoderme) camadas de tecidos: 

Ectoderma 
Mesoderma H 

Endoderma H 

As setas indicam a direção 
da passagem de alimento/do 
fluxo de água. 

Bilateria 
Três camadas de células 
órgãos 
simetria bilateral 
adultos movimentam-se 

Camadas de células e tecidos 
sistema nervoso com neurônios 

Metazoa 
Colágeno, heterotrofia, forma inicial do embrião em 
esfera oca de células (blástula) 

A Figura 2-1 Uma filogenia simplificada do reino animal. Atualmente, existe um total de cerca de 30 filos (Chordata, Echinodermata, 
Annelida etc., todos representando filos). Conhecem-se aproximadamente 15 filos adicionais do início do Paleozóico, que se extinguiram 
no final do Período Cambriano. 

a imagem especular do outro). Surpreendentemente talvez, 
o filo Chordata está intimamente aparentado ao filo Echi
nodermata (estrelas-do-mar, ouriços-do-mar) que contém 
formas marinhas sem cabeça distinta e com simetria pentar-
radial (quíntupla e circular) nos adultos. 

O parentesco exato entre cordados, equinodermos e he-
micordados (um pequeno filo de animais marinhos pouco 
conhecidos, contendo os balanoglossos e os pterobrânquios) 
não está completamente compreendido. Os três grupos são 
ligados, como deuterostômios (Grego deutero = segundo e 
stoma = boca), por diversos aspectos embrionários peculia
res, como a maneira pela qual seus ovos se dividem após 
a fertilização (clivagem), a forma de suas larvas e alguns 
outros aspectos que serão discutidos mais adiante. Os he-
micordados freqüentemente são considerados o grupo irmão 
dos cordados, porque esses dois grupos apresentam fendas 
faríngeas que são aberturas na faringe (região da garganta), 
originalmente usadas para filtrar partículas alimentares 
da água. Os equinodermos modernos não possuem fendas 
faríngeas, mas certos animais extintos desse filo possivel
mente as possuíam. Além disso, os equinodermos primitivos 
podem ter tido simetria bilateral, significando que a simetria 

pentarradial das formas modernas possa ser um caráter de
rivado daquela linhagem (veja Gee, 1996). Assim, o grupo 
irmão dos vertebrados pode estar entre equinodermos livre-
natantes extintos, e os hemicordados podem também estar 
relacionados aos equinodermos, ou aos mais primitivos dos 
deuterostômios. 

Para considerar como os deuterostômios estão aparenta
dos com outros animais, faremos uma abordagem diferente, 
iniciando na base da árvore e trabalhando em direção às 
extremidades dos seus ramos. Todos os animais (metazoá-
rios) são pluricelulares e compartilham aspectos embrioná
rios e reprodutivos comuns. Inicialmente, o embrião forma 
uma esfera oca de células (a blástula), as células sexuais 
formam-se em órgãos especiais e os espermatozóides são 
móveis por possuírem uma cauda em forma de chicote. 

Acima do nível das esponjas, todos os animais têm um 
sistema nervoso e seu corpo é constituído por camadas dis
tintas de células, ou camadas germinativas, formadas cedo 
no desenvolvimento, numa fase chamada gastrulação. A 
gastrulação ocorre quando a esfera oca de células da blástula 
se dobra sobre si mesma produzindo duas camadas distintas 
de células e um intestino interno com uma abertura para o 
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exterior em uma de suas extremidades. A camada externa de 
células é o ectoderma (Grego ecto = do lado de fora e der
mis = pele) e a camada interna forma o endoderma (Grego 
endo = no interior). 

Medusas e animais aparentados apresentam estas duas ca
madas de tecidos do corpo tornando-os diploblásticos (Grego 
diplous = dois e blastos = broto). Animais acima do nível das 
medusas e de seus parentes acrescentam uma camada adi
cional e mediana de células, o mesoderma (Grego mesos = 
meio) tornando-os triploblásticos (Grego triplos = três). Os 
animais triploblásticos também têm um intestino que se abre 
em ambas as extremidades (isto é, com uma boca e um ânus) 
e são bilateralmente simétricos, tendo uma extremidade ce
fálica em alguma fase de sua vida. O mesoderma forma os 
músculos do corpo e somente animais com mesoderma são 
capazes de locomover-se como adultos. 

O celoma, uma cavidade interna do corpo que se forma 
como uma fenda no interior do mesoderma, é outro caráter 
derivado da maioria, porém não de todos os animais triplo
blásticos. Animais celomados (isto é, animais com celoma) 
são divididos em dois grupos com base em como a boca e o 
ânus se formam. Quando a blástula sofre invaginação para 
formar uma gástrula, ela deixa uma abertura para o exterior 
chamada blastopore (Latim porus = uma pequena aber
tura). Nas medusas, o blastopore é a única abertura para o 
interior do corpo e ele serve como boca e como ânus. No 
entanto, durante o desenvolvimento embrionário dos celo
mados, surge uma segunda abertura. Na linhagem chamada 
protostômios (Grego protos = primeiro e stoma = boca) o 
blastopore (que foi a primeira abertura no embrião) origina 
a boca enquanto que nos deuterostômios (Grego deuteros = 
segundo) o blastopore torna-se o ânus e a segunda abertura 
origina a boca. A maneira pela qual o celoma se forma du
rante o desenvolvimento também difere entre protostômios e 
deuterostômios. Moluscos (caramujos, bivalves, lulas), artró
podes (insetos, caranguejos, aranhas) e anelídeos (minhocas) 
e alguns outros filos são protostômios; os cordados, hemicor-
dados e equinodermos são deuterostômios (Figura 2-1). 

Cordados Não-Vertebrados 

Os dois grupos existentes de cordados não-vertebrados são 
formados por animais marinhos pequenos. Podem ter exis
tido mais cordados não-vertebrados no passado, mas estes 
animais de corpo mole raramente são preservados como 
fósseis. Alguns cordados primitivos do início do Cambriano 
são descritos no fim desta seção. 

Urocordados Os tunicados (subfilo Urochordata) atuais 
são animais marinhos que filtram partículas alimentares da 
água por meio de uma faringe perfurada semelhante a um 
cesto. Existem cerca de 2000 espécies viventes e todas, exceto 

aproximadamente 100, são sésseis como adultos, fixando-se 
ao substrato solitariamente ou na forma de colônias. 

A maioria dos tunicados adultos apresenta pouca similari
dade com os cefalocordados e vertebrados, exceto por terem 
um endóstilo e uma faringe com fendas usadas para a ali
mentação por filtração (Figura 2-2b). Entretanto, suas larvas 
semelhantes a girinos (Figura 2-2a) são mais parecidas com 
formas que pertencem ao filo Chordata. As larvas dos tuni
cados possuem uma notocorda, um tubo nervoso dorsal oco e 
uma cauda muscular pós-anal que movimenta o animal com 
um padrão semelhante ao dos peixes. A maioria das espécies 
apresenta um curto período de existência livre-natante (desde 
alguns minutos até poucos dias), após o qual se metamorfo
seiam em adultos sésseis afixados ao substrato. 

Uma teoria popular e mantida durante muito tempo foi 
a de que os cefalocordados e vertebrados teriam evoluído a 
partir de um ancestral semelhante a uma larva de tunicado. 
No início do século vinte, Walter Garstang propôs um cená
rio evolutivo complicado, pelo qual formas larvais poderiam 
tornar-se sexualmente maduras, originando adultos móveis. 
No entanto, pesquisadores mais recentes sugeriram que os 
tunicados com estágio adulto séssil são as formas derivadas 
e que as poucas espécies de tunicados atuais que permane
cem numa forma larval permanente são aquelas que se asse
melham ao cordado ancestral. 

Cefalocordados O subfilo Cephalochordata contém cerca 
de 22 espécies marinhas, todas pequenas, superficialmente se
melhantes a peixes e geralmente com menos do que 5 cm de 
comprimento. O cefalocordado melhor conhecido é o Bran-
chiostoma lanceolatum, o anfioxo (Grego amphi = ambos e 
oxy = pontiagudo; anfioxo significa "pontiagudo em ambas 
as extremidades", um termo apropriado para um animal sem 
cabeça distinta, sendo que tanto a extremidade cefálica como 
a caudal parecem pontiagudas). Os anfioxos são amplamente 
distribuídos nas águas oceânicas das plataformas continentais 
e, quando adultos, são animais escavadores e sedentários. Em 
algumas poucas espécies, os adultos retêm o comportamento 
ativo e livre-natante das larvas. 

Uma característica notável do anfioxo é sua locomoção 
semelhante à de um peixe. Esta resulta de uma caracterís
tica compartilhada com os vertebrados: miômeros - blocos 
de fibras de musculares estriadas, arranjadas ao longo de 
ambos os lados do corpo e separadas por septos de tecido 
conectivo (larvas de tunicados têm músculos bandeados em 
suas caudas, mas não têm miômeros distintos em qualquer 
outro músculo na região do corpo). Contrações seqüenciais 
dos miômeros curvam o corpo de lado a lado de modo a im
pulsioná-lo para frente ou para trás. A notocorda ama como 
um bastonete elástico e incompressível, estendendo-se por 
todo o comprimento do corpo e impedindo que ele encurte 
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(a) Larva livre-natante de tunicado (Urochordata) 

Faringe 

(b) Tunicado adulto séssil 
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' F i g u r a 2-2 Cordados não-vertebrados. 
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quando os miômeros se contraem. A notocorda do anfioxo 
estende-se desde a extremidade rostral até o final da cauda, 
projetando-se bem além da região dos miômeros nas duas 
extremidades. A elongação cranial da notocorda aparente
mente é uma especialização que auxilia na escavação. 

A Figura 2-2c mostra alguns detalhes da estrutura in
terna do anfioxo. Anfioxos e vertebrados diferem quanto 
ao uso das fendas faríngeas. O anfioxo não possui tecido 
branquial associado a estas fendas; ele é suficientemente 
pequeno para que a tomada de oxigênio e a liberação de 
dióxido de carbono ocorram por difusão em toda a super
fície do corpo. Em vez disso, as fendas branquiais são usa
das para a alimentação por filtração. A água é movida sobre 
as fendas branquiais, impulsionada por cílios situados nas 
barras branquiais entre as fendas, auxiliados pelas estruturas 
dos cirros bucais e do órgão da roda, enquanto o véu, duas 
expansões da parede lateral da faringe controla o fluxo de 
água numa única direção. 

Em adição à cavidade interna do corpo, ou celoma, vista 
em muitos animais, incluindo todos os cordados, o anfioxo 
também tem uma cavidade externa do corpo, chamada átrio, 
que é ausente em outros vertebrados (este átrio não é o 
mesmo que o átrio do coração dos vertebrados). O átrio é 
formado por evaginações da parede do corpo (dobras meta-
pleurais), que envolvem o corpo mais ou menos como uma 
capa. O átrio abre-se para o exterior via atrióporo e parece 
controlar a passagem de substâncias pela faringe, em com
binação com o batimento ciliar das barras branquiais e do 
órgão da roda na cabeça. Um átrio também está presente 
nos tunicados, podendo ser um aspecto primitivo de todos 
os cordados e que é perdido nos vertebrados. 

Cefalocordados apresentam diversos caracteres deriva
dos que estão ausentes nos tunicados. Além dos miômeros, o 
anfioxo possui um sistema circulatório similar ao dos verte
brados, com uma aorta dorsal e um coração ventral bombea-
dor, estrutura semelhante a um coração que força o sangue 
através das brânquias. Adicionalmente, embora o anfioxo 
não tenha um rim distinto, compartilha com os vertebrados 
a posse de células excretoras especializadas chamadas po-
dócitos e apresenta uma nadadeira caudal semelhante à dos 
vertebrados. Anfioxos e vertebrados também compartilham 
alguns aspectos embrionários (veja Gans 1989). Estes ca
racteres indicam que os cefalocordados são o grupo irmão 
dos vertebrados. 

Cordados Cambrianos O animal primitivo mais co
nhecido semelhante aos cordados é o Pikaia. Aproxima
damente 100 espécimes deste animal são conhecidos do 
Burgess Shale do Cambriano Médio da Columbia Britânica 
(Figura 2-3a). A característica mais óbvia de cordado de Pi
kaia são miômeros e uma notocorda ao longo dos terços 
caudais do corpo. Pikaia é freqüentemente considerado ser 
um cefalocordado, mas pode representar algum outro tipo 
de cordado não-vertebrado. 

Mais recentemente alguns achados fósseis espetacu
lares de animais de corpo mole foram feitos do início do 
Cambriano do sul da China, a Fauna Chengiang, que tem 
520 milhões de anos, uns 10 milhões mais jovens do que 
Burgess Shale. Este depósito fóssil inclui o mais novo ver
tebrado verdadeiro, descrito no Capítulo 3, e também al
guns intrigantes possíveis cordados primitivos (note que a 
natureza achatada destes espécimes, como se tivessem sido 
"atropelados", toma difícil interpretar sua estrutura). Um 
tipo é denominado vetucoliano: suas características cor-
dadas incluem um aparente endóstilo, uma região faríngea 
expandida com fendas branquiais, e uma região do corpo 
possivelmente segmentada, mas parecem ter perdido a no
tocorda (Figura 2-3b). Por causa disto foi proposto que eles 
são deuterostômios basais, cordados basais, ou mesmo tuni
cados basais (já que a maioria dos tunicados perdeu a noto
corda na forma adulta) (Lacalli 2002). 

Os yunnanozoanos são formas mais derivadas da fauna 
de Chengiang. Estes animais têm características de corda
dos, como miômeros, um endóstilo, uma notocorda e uma 
faringe aparentemente dentro de um átrio. Estudo de mais 
de 300 indivíduos dos yunnanozoanos Haikouella (veja a 
Figura 2-3c) por Jon Mallatt e Jun-yuan Chen (2003) reve
lou que este animal tem um número de características deri
vadas que o coloca como grupo irmão dos craniata. Estas 
características incluem um encéfalo grande, olhos clara
mente definidos, barras branquiais mais largas e um lábio 
superior semelhante aqueles das larvas de lampreia. O en
dóstilo e os tentáculos ao redor da boca sugerem que este 
animal se alimentava de material em suspensão, assim como 
o anfioxo. Entretanto, Haikouella já parece ter desenvolvido 
uma faringe muscular semelhante ao dos craniata, como 
destacado pelas barras branquiais engrossadas que aparente
mente suportam o tecido branquial e músculos faringeanos. 
As barras branquiais indicam que o tecido da crista neural 
(o tipo especializado de tecido embrionário característico 
dos vertebrados) já tinha evoluído, embora um crânio ainda 
não estivesse presente. 

2.2 Definição de um Vertebrado 

O termo vertebrado é obviamente derivado das vértebras ar
ranjadas em série para formar a coluna vertebral. Em nós 
mesmos, assim como em outros vertebrados terrestres, as 
vértebras formam-se em tomo da notocorda durante o de
senvolvimento e também circundam o tubo nervoso. A co
luna vertebral óssea substitui a notocorda original após o 
período embrionário. Em muitos peixes, as vértebras são 
constituídas por cartilagem em vez de osso. 

Todos os vertebrados apresentam o caráter peculiar e deri
vado, um crânio, que é uma estrutura óssea, cartilaginosa ou 
fibrosa circundando o encéfalo (veja descrição à frente). Eles 
também possuem uma cabeça conspícua contendo complexos 
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(b) o Vetucoliano Xidazoon 

Bandas musculares transversais 

Endóstilo 

( c ) O Y u n n a n o z o a Haikouella 

Nadadeira dorsal 

Coração i 
1 mm 

A F i g u r a 2 - 3 Alguns cordados primitivos ou seus parentes, (a) Pikaia, do Cambriano Médio do Burgess Shale da Columbia Britânica-
( d ) o Vetucoliano Xidazoon, e o Yunnanozoa Haikouella, da fauna de Chengiang do início do Cambriano do sul da China. 
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órgãos dos sentidos. A embriologia clássica afirma que a 
parte rostral da cabeça dos vertebrados é um aspecto novo, 
consistindo dos três segmentos rostrais à extremidade rostral 
original da cabeça do cordado. No entanto, estudos recentes 
a respeito da similaridade genética entre anfioxos e verte
brados, sugerem que enquanto a cabeça pode ter aumentado 
nos vertebrados isso não é adição inteiramente nova (Mo-
nastersky 1996, Finnerty 2000). 

Entretanto, nem todos os animais incluídos no tradicio
nal subfilo dos Vertebrata, possuem vértebras. Entre os ag-
natos viventes (vertebrados sem maxilas), as feiticeiras não 
possuem qualquer elemento vertebral e as lampreias apre
sentam apenas rudimentos cartilaginosos flanqueando o 
tubo nervoso. Vértebras totalmente formadas, com um cen
tro circundando a notocorda, somente são encontradas nos 
gnatostomados (vertebrados com maxilas) entre o conjunto 
de formas viventes (veja Capítulo 3), e muitos peixes com 
maxilas retêm uma notocorda funcional quando adultos. Por 
causa da perda das vértebras nas feiticeiras, algumas pessoas 
preferem o termo Craniata à Vertebrata para o sub-filo que 
inclui as feiticeiras e todos outros animais comumente co
nhecidos como vertebrados. Entretanto, nós continuamos a 
usar o termo familiar vertebrado neste livro para todos esses 
animais, ainda què reconheçamos que exista alguma questão 
semântica neste termo. 

Dois aspectos embrionários podem ser responsáveis por 
muitas das diferenças entre vertebrados e outros cordados. 
Um é o Complexo do gene Hox (genes homeobox) que ca
racteriza os animais. Os genes Hox não codificam caracte
rísticas específicas diretamente: eles regulam a expressão 
e a hierarquia de outros genes que controlam o formato do 
corpo, especialmente o processo do desenvolvimento ao 
longo do eixo da região cranial para a região caudal. Me
dusas (e possivelmente também esponjas) têm um ou dois 
genes Hox, o ancestral comum dos protostômios e deuteros-
tômios provavelmente tinha sete, e metazoários mais deriva
dos tinham até treze. Entretanto, vertebrados são únicos em 
conseguir a duplicação do complexo Hox inteiro. 

Parece que houve um evento de duplicação no iní
cio da evolução dos vertebrados: o anfioxo tem um único 
agrupamento Hox, enquanto os vertebrados sem mandíbu
las viventes têm dois. Um segundo evento de duplicação 
aconteceu com a evolução dos gnatostomados, com todos 
os vertebrados com mandíbulas tendo pelo menos quatro 
agrupamentos. Finalmente houve duplicações adicionais 
nos peixes ósseos de nadadeiras raiadas que podem ter até 
sete agrupamentos (Pennisi 2001; Carroll 2002). Animais 
mais complexos geralmente possuem maior quantidade de 
material genético e pensa-se que a duplicação desta seqü
ência gênica deu início à evolução de um tipo mais com
plexo de animal. O segundo aspecto é o desenvolvimento 

de um tipo de tecido embrionário chamado crista neural, 
que forma muitas estruturas novas nos vertebrados, espe
cialmente na região cefálica (Northcutt e Gans 1983). Crista 
neural pode ser considerada como o item mais importante na 
origem do corpo vertebrado (Holland e Chen, 2001). Original
mente pensava-se que a crista neural seria derivada do folheto 
germinativo ectodérmico, porém, recentemente, foi proposto 
ser um folheto germinativo verdadeiramente independente, 
junto com ectoderma, endoderma e mesoderma, significando 
que os vertebrados são os únicos animais com quatro folhe
tos germinativos, tomando-os tetrablásticos (Hall 2000). 

As células da crista neural originam-se na borda lateral 
da placa neural, a estrutura embrionária que origina o cor
dão nervoso, e migram posteriormente pelo corpo para for
mar uma variedade de estruturas. Uma população similar de 
células, com uma expressão genética similar, pode também 
ser encontrada nos anfioxos, mas aí as células não migram 
e não se modificam em outros tipos de células. Entretanto, 
estas células podem representar os precursores da condição 
vertebrada da crista neural (Holland e Chen, 2001). 

O tecido embrionário que pode estar relacionado com a 
crista neural forma os placodes epidérmicos (espessamen-
tos) que originam os complexos órgãos sensoriais dos ver
tebrados, incluindo o nariz, os olhos, a orelha interna e os 
botões gustativos. Algumas células dos placodes migram 
caudalmente para contribuir, juntamente com as células da 
crista neural, para o sistema da linha lateral e nervos crania
nos que a inervam. 

O encéfalo dos vertebrados é maior do que os encéfalos 
dos cordados primitivos e é formado por três partes - pro-
sencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O encéfalo do an
fioxo não está nitidamente dividido; no entanto, estudos 
genéticos mostram que ele pode ser homólogo ao encéfalo 
dos vertebrados, exceto pela parte cranial do prosencéfalo 
(o telencéfalo) (Zimmer, 2000). O telencéfalo é a porção do 
encéfalo que contém o córtex cerebral, a área de maior pro
cessamento nos vertebrados. 

2.3 Estrutura Básica dos Vertebrados 

Esta seção serve como introdução a estrutura anatômica e 
fisiologia dos vertebrados. O ponto central dessa seção está 
na Tabela 2.1 e Figura 2-4, que comparam a condição ver
tebrada básica com aquela de um cordado não-vertebrado 
como o anfioxo. Esses mesmos sistemas serão discutidos à 
frente para outros vertebrados derivados nos últimos capí
tulos: a meta aqui é dar ao leitor uma introdução geral ao 
plano básico dos vertebrados. Detalhes mais compreensivos 
podem ser encontrados em livros tais como Hildebrand e 
Goslow (2001), Kardong (2001), Liem et al. (2001). 
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Comparação entre Aspectos de Cordados Não-Vertebrados e Vertebrados Primitivos 

Cordado Não-Vertebrado Generalizado Vertebrado Primitivo 

i Com base em caracteres do cefalocordado vivente, (Com base em caracteres de vertebrados agnatos 
o anfioxo) viventes - feiticeiras e lampreias) 

A. Encéfalo e Extremidade Cefálica 

Notocorda estende-se até a extremidade rostral da cabeça 
(pode ser uma condição derivada). 

Crânio ausente. 

Encéfalo simples (vesícula cerebral) e órgãos sensoriais 
especializados também simples (exceto o órgão frontal 
fotorreceptor, provavelmente homólogo do olho dos 
vertebrados). 

Sensação a distância fraca (embora a pele seja sensível). 

Eletrorrecepção ausente 

B. Faringe e Respiração 

Arcos branquiais para a alimentação por filtração 
(a respiração ocorre por difusão em toda a superfície 
do corpo). 

Numerosos arcos e fendas branquiais (até 100 em 
cada lado). 

Faringe não muscularizada (exceto na parede do átrio 
ou cavidade externa do corpo). 

Movimento de água através da faringe e sobre os arcos 
branquiais por ação ciliar. 

Arcos branquiais de colágeno ou mucoescleroproteína. 

C. Alimentação e Digestão 

Intestino não muscularizado. A passagem de alimento é 
efetuada por ação ciliar. 

A digestão do alimento é intracelular: partículas 
alimentares individuais entram em células que revestem 
o intestino. 

Sem fígado e pâncreas distintos: a estrutura chamada ceco 
ou divertículo do intestino médio provavelmente é 
homóloga de ambos. 

D. Coração e Circulação 

Estrutura bombeadora ventral (não é um coração 
verdadeiro, somente regiões de vasos que se contraem 
= seio venoso dos vertebrados). Também existem 
regiões bombeadoras acessórias em outros locais 
do sistema. 

Cabeça estende-se além da extremidade da notocorda. 

Crânio - suportes esqueléticos em torno do encéfalo, 
consistem cápsulas que circundam as principais partes 
do encéfalo e de seus componentes sensoriais. 

Encéfalo tripartido e órgãos sensoriais multicelulares 
(olho, nariz, orelha interna). 

Sensações, a distância, mais desenvolvidas: além dos 
olhos e do nariz, também possuem um sistema da 
linha lateral ao longo da cabeça e do corpo, capaz 
de detectar movimentos da água (sistema da linha 
lateral pouco desenvolvido na cabeça somente nas 
feiticeiras). 

Eletrorrecepção pode ser um caráter primitivo dos 
vertebrados (no entanto, ausente em feiticeiras). 

Arcos branquiais (arcos faríngeos) sustentam brânquias 
usadas na respiração. 

Menos fendas branquiais (6-10 em cada lado), brânquias 
individuais com estrutura interna altamente complexa 
(filamentos branquiais). 

Faringe com musculatura especializada 
(branquiomérica). 

Movimento de água através da faringe e sobre 
as brânquias por bombeamento muscular ativo. 

Arcos branquiais cartilaginosos (permitindo recuo elástico 
- auxilia no bombeamento). 

Intestino muscularizado. A passagem de alimento 
é efetuada por peristaltismo muscular. 

A digestão do alimento é extracelular: enzimas são 
lançadas sobre o alimento na luz do intestino, 
depois os produtos decompostos são absorvidos 
por células que revestem o intestino. 

Tecidos hepático e pancreático distintos. 

Somente um coração bombeador ventral (porém há 
regiões bombeadoras acessórias em feiticeiras). 
Coração com três câmaras: (no sentido do fluxo 
sangüíneo) seio venoso, átrio e ventrículo. 
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TABELA 2.1 
Comparação entre Aspectos de Cordados Não-Vertebrados e Vertebrados Primitivos 

(continuação) 

Cordado Não-Vertebrado Generalizado Vertebrado Primitivo 

Sem controle neural do coração para regular o 
bombeamento. 

Sistema circulatório fechado: sem seios sangüíneos 
sistema capilar não muito extenso. 

Sangue não especificamente envolvido no transporte 
gases respiratórios. Com células sangüíneas 

transportados via difusão). Sem células sangüíneas 
vermelhas e sem pigmento respiratório. 

E, Excreção e Osmorregulação 

Sem rim especializado. Líquido celomático é filtrado por 
solenócitos (células-flama) que funcionam criando uma 
pressão negativa no interior da célula. As células 
esvaziam-se no átrio (falsa cavidade do corpo) e 
depois para o exterior via atrióporo. 

Líquidos do corpo com a mesma concentração e a 
mesma composição iônica da água do mar. Não há 
necessidade de controle do volume nem de regulação 
iônica. 

Controle neural do coração (exceto em feiticeiras). 
Sistema circulatório aberto: grandes seios sangüíneos, 

(alguns permanecem em feiticeiras e lampreias) 
e com um extenso sistema capilar. 

Sangue especificamente envolvido no transporte de 
de gases respiratórios ( 0 2 e C 0 2 principalmente 
vermelhas contendo o pigmento respiratório 
hemoglobina (combina-se com 0 2 e C 0 2 e ajuda 
no seu transporte). 

Rim glomerular especializado, estrutura segmentar ao 
longo da parede dorsal do corpo, funciona por 
ultrafiltração do sangue. Esvazia-se para o exterior via 
duetos arquinéfricos que se dirigem até a cloaca. 

Líquidos do corpo mais diluídos que a água do mar 
(exceto em feiticeiras). O rim é importante na 
regulação do volume, especialmente no ambiente 
de água doce. íons monovalentes são regulados 
pelas brânquias (também os locais de excreção 
nitrogenada), íons bivalentes são regulados pelos rins. 

F. Suporte e Locomoção 

A notocorda fornece o principal suporte para os músculos 
do corpo. 

Miômeros com forma de um simples "V". 
Nadadeiras laterais e medianas ausentes, exceto a 

nadadeira caudal. 

A notocorda fornece o principal suporte para os músculos 
do corpo, elementos vertebrais em torno do tubo 
neural pelo menos em todos os vertebrados, exceto 
nas feiticeiras. 

Miômeros com forma mais complexa de um "W". 
Primitivamente, sem nadadeiras laterais. A nadadeira 

caudal apresenta raios dérmicos. Nadadeiras dorsais 
presentes em todos, exceto nas feiticeiras. 

Ao nível do animal total, um aumento no tamanho do 
corpo e da atividade distinguem os vertebrados de cordados 
mais primitivos. Os vertebrados primitivos geralmente apre
sentavam um comprimento do corpo de 10 cm ou mais, o que 
é cerca de uma ordem maior de magnitude do que a dos cor
dados não-vertebrados. Devido a seu tamanho relativamente 
grande, os vertebrados necessitam de sistemas especializa
dos para realizar os processos que são efetuados por difusão 
ou ação ciliar nos cordados não-vertebrados. Os vertebrados 
são também animais mais ativos do que os cordados não-
vertebrados, e assim necessitam de sistemas de órgãos mais 
especializados que conseguem desempenhar os processos fi
siológicos com uma taxa maior (veja Gans 1989). 

Os vertebrados são caracterizados por motilidade e a ca
pacidade de mover-se requer músculos e um endoesqueleto. 

A motilidade faz com que os vertebrados entrem em contato 
com uma ampla gama de ambientes e objetos naqueles am
bientes e, por isso, o revestimento externo protetor de um 
vertebrado precisa ser firme, porém flexível. Ossos e outros 
tecidos mineralizados que consideramos característicos dos 
vertebrados tiveram sua origem neste tegumento protetor. 

Embriologia 

Estudar embriões pode mostrar como os sistemas se de
senvolvem e como a forma do adulto está relacionada com 
os constrangimentos funcionais e históricos durante o de
senvolvimento. Os cientistas modernos não aderem mais ri
gidamente à lei biogenética de que "a ontogenia recapitula a 
filogenia", proposta por embriologistas do século dezenove, 



Estrutura Básica dos Vertebrados 25 

Cordado não-vertebrado semelhante ao anfioxo 

Miômeros segmentares 
Vesícula cerebral Notocorda em forma de "V" 

Tubo neural i 

"Coração" com uma 
única câmara 

Encéfalo tripartido 
Notocorda Tubo neural 

Crânio 

Miômeros segmentares Nadadeira caudal 
em forma de "W" com raios dérmicos 

Órgãos sensoriais 
do crânio Tireóide 

-Dueto 
sarquinéfrico 

Tecido pancreát ico\ intestino (muscularizado) 
Fenda branquial /Arco branquial \ C o r a ç ã o c o m 

(cartilaginoso) t r e s c a m a r a s 

Faringe 
(muscularizada) 

' F i g u r a 2-4 Padrão de um cordado não-vertebrado generalizado, comparado com aquele de um vertebrado primitivo. 

tais como von Baer e Haeckel (isto é, a idéia de que o em
brião passa fielmente por seus estágios evolutivos ancestrais 
durante seu desenvolvimento). Apesar disso, a embriologia 
pode fornecer pistas sobre a condição ancestral e sobre ho-
mologias entre estruturas de animais diferentes (Northcutt, 
1990). 

O desenvolvimento dos vertebrados, a partir de uma 
única célula fertilizada (o zigoto) até a condição adulta, será 
resumida brevemente. Esta é uma informação básica im
portante para muitos estudos, mas um tratamento detalhado 
está além do escopo deste livro. Hall (1992) oferece uma 
excelente revisão do trabalho recente que integra estudos 
genético evolutivos com os morfológicos tradicionais. 

Vimos anteriormente que todos os animais, com exceção das 
esponjas, são formados por distintas camadas de tecidos ou fo
lhetos germinativos. Os destinos dos folhetos germinativos têm 
sido muito conservativos durante a evolução dos vertebrados. 

O folheto germinativo externo, o ectoderma, origina 
as camadas superficiais da pele do adulto (a epiderme); os 

revestimentos das partes mais craniais e caudais do trato 
digestório, e o sistema nervoso, incluindo a maioria dos ór
gãos dos sentidos, como o olho e a orelha. O folheto mais 
interno, o endoderma, forma o resto do revestimento do 
trato digestório, bem como o revestimento de glândulas 
associadas com ele - incluindo o fígado e o pâncreas - e 
a maioria das superfícies respiratórias das brânquias e dos 
pulmões dos vertebrados. 

O folheto intermediário, o mesoderma, geralmente é o úl
timo dos três folhetos a aparecer durante o desenvolvimento. 
Ele forma todo o restante: músculos, esqueleto (incluindo a 
notocorda), tecidos conjuntivos, e o sistema circulatório e 
os órgãos urogenitais. Um pouco mais tarde durante o de
senvolvimento, forma-se uma fenda no mesoderma original
mente sólido, originando um celoma ou cavidade do corpo. 
O celoma é a cavidade que contém os órgãos internos e é 
dividido na cavidade pleuroperitoneal (em torno das vís
ceras) e na cavidade pericárdica (em torno do coração). 
Estas cavidades são revestidas por finas camadas de meso-
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derma - o peritôneo (= a pericárdio em torno do coração). 
O intestino está suspenso na cavidade peritoneal por cama
das de peritôneo chamadas mesentérios. 

A crista neural origina muitas das estruturas da região 
rostral da cabeça, incluindo alguns ossos e músculos, antiga
mente considerados como sendo formados por mesoderma. 
Ela também forma quase todo o sistema nervoso periférico 
(isto é, aquela parte do sistema nervoso externa ao encéfalo 
e à medula espinhal) e, adicionalmente, contribui com par
tes do encéfalo. Algumas estruturas no corpo, que são as
pectos novos nos vertebrados, também são formadas pela 
crista neural. Estas incluem as glândulas adrenais, as células 
pigmentares da pele, células secretoras do intestino e mús
culos lisos que revestem a aorta. 

A Figura 2-5 mostra um estágio inicial do desenvolvi
mento embrionário, onde o aspecto cordado ancestral das bol
sas faríngeas na região da cabeça é, pelo menos, um aspecto 
transitório nos embriões de todos os vertebrados. Nos peixes, 
os sulcos entre as bolsas (as fendas faríngeas) sofrem perfura
ção para originar as fendas branquiais, enquanto que nos ver
tebrados terrestres estas fendas desaparecem nos adultos. Os 
revestimentos das bolsas faríngeas originam meia dúzia ou 
mais estruturas glandulares freqüentemente associadas com o 
sistema linfático, incluindo o timo, as glândulas paratireóides, 
os corpos carotídeos e as amídalas (= tonsilas). 

O tubo nervoso dorsal oco, típico dos vertebrados e de 
outros cordados, é formado pela invaginação e subseqüente 
separação de uma longa crista de ectoderma, dorsal à noto

corda em desenvolvimento. A própria notocorda parece con
ter as instruções para o desenvolvimento deste crítico evento 
embrionário, motivo provável pelo qual a notocorda é retida 
nos embriões de vertebrados (como em nós mesmos) que não 
mais apresentam esta estrutura na fase adulta. As células que 
formarão a crista neural surgem perto do tubo nervoso em 
desenvolvimento (o tubo neural), neste estágio. Um pouco 
mais tarde no desenvolvimento, estas células da crista neural 
dispersam-se lateralmente e ventralmente, para finalmente se 
assentarem e diferenciarem ao longo do embrião. 

O mesoderma embrionário divide-se em três porções 
distintas, como é mostrado na Figura 2-5, com o resultado 
de que os vertebrados adultos são uma estranha mistura de 
componentes segmentares e não-segmentares. A parte dor
sal do mesoderma, situada acima do trato digestório e perto 
do tubo nervoso, forma uma série de porções segmentares 
de paredes espessas, ou somitos (epímero), dispostas desde 
a extremidade cefálica até a da cauda. A parte ventral do 
mesoderma, circundando o trato digestório e contendo o 
celoma, tem parede fina e não é segmentada, sendo deno
minada de placa lateral (hipômero). Pequenas porções seg
mentares unindo os somitos e a placa lateral são chamadas 
nefrótomos (mesômero ou mesoderma intermediário). O 
sistema nervo também segue este plano segmentado versus 
não-segmentado, como será discutido mais tarde. 

Os somitos segmentares finalmente formarão a derme 
da pele, os músculos estriados do corpo que são utilizados 
na locomoção, e porções do esqueleto (a coluna vertebral e 
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A Figura 2-5 Vista tridimensional de uma parte de um embrião generalizado de vertebrado em um estágio de desenvolvimento chamado 
estágio de faríngula, quando aparecem as bolsas da brânquia. O ectoderma foi retirado para mostrar a segmentação do mesoderma na região 
do tronco e o desenvolvimento da faringe. O estomodeu é a boca em desenvolvimento. 



partes do dorso do crânio). Mais tarde, alguns destes mús
culos migram ventralmente a partir de sua posição dorsal 
(epiaxial) original para formar a camada de músculos es
triados da face ventral do corpo (os músculos hipoaxiais) e 
a partir deles formam-se os músculos das pernas nos tetra-
podes (vertebrados terrestres com quatro membros = patas). 

A placa lateral forma todas as porções internas e não-
segmentadas do corpo, tais como o tecido conjuntivo, o 
sistema vascular-sangüíneo, os mesentérios, o revestimento 
peritoneal e pericárdico das cavidades celomáticas e os ór
gãos reprodutivos. Ele também forma os músculos lisos do 
trato digestório e o músculo cardíaco (coração). Os nefróto-
mos formam os rins (que são estruturas segmentares alon
gadas na condição dos vertebrados primitivos), os duetos de 
drenagem dos rins (os duetos arquinéfrícos) e as gôriadas. 

Existem exceções para esta divisão segmentada versus 
não-segmentada do corpo dos vertebrados. Os músculos lo-
comotores, ambos axial (na região do tronco) e apendicular 
(nos membros), e esqueleto axial são derivados dos somitos, 
mas curiosamente os ossos dos membros (com exceção da 
escápula e da cintura escapular) são derivados da placa late
ral, como são os tendões e ligamentos do músculo apendicu
lar, mesmo que essencialmente formem uma parte da porção 
segmentar do animal. A explicação para esta anormalidade 
aparente pode estar no fato de que os membros são adições 
ao plano básico dos vertebrados sem membros. 

Outras peculiaridades são encontradas na extremidade 
rostral expandida da cabeça dos vertebrados, que possui um 
complexo padrão de desenvolvimento e não acompanha a 
simples segmentação do corpo (Northcutt 1990). O meso-
derma da cabeça contém somente somitos que dão origem 
aos músculos estriados do olho e músculos branquioméri-
cos que reforçam os arcos viscerais (brânquias e maxilas). 
No encéfalo, a parte mais rostral do cérebro (à frente do 
telencéfalo) e a parte mediana do cérebro não são segmen
tados, mas a parte rostral do cérebro e da parte caudal do 
cérebro mostram divisões segmentares durante o desenvol
vimento (Redies e Puelles, 2001). 

Tipos de Tecidos do Adulto 

Existem cinco tipos de tecidos nos vertebrados: epitelial, con
juntivo, sangüíneo (vascular), muscular e nervoso. Estes 
tecidos combinam-se para formar unidades maiores cha
madas órgãos. Freqüentemente os órgãos contêm a maioria 
ou todos os cinco tecidos básicos. As funções da vida dos 
vertebrados são mantidas por grupos de órgãos reunidos em 
sistemas de órgãos. 

Um componente fundamental da maioria dos tecidos 
animais é a proteína fibrosa colágeno. O colágeno é prima
riamente um tecido mesodérmico: em adição aos tecidos 
mais moles dos órgãos, também forma a matriz orgânica 
dos ossos, o tecido resistente de tendões e ligamentos. Ver-
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tebrados têm um tipo único de colágeno fibrilar que pode 
ser responsável pela habilidade de formar um esqueleto in
terno (Boot-Handford e Tuckwell 2003). O colágeno é rijo 
e não se distende facilmente. Em alguns tecidos, o colágeno 
combina-se com a proteína elastina, que pode se distender 
e voltar ao normal. Outra proteína fibrosa importante en
contrada somente em vertebrados é a queratina. Enquanto 

i 

o colágeno forma a estrutura dentro da mesoderme, a que
ratina é primariamente um tecido ectodérmico. A queratina 
é principalmente encontrada na epiderme (pele externa) dos 
tetrápodes, formando estruturas tais como pêlos, escamas, 
penas, unhas, cornos, bicos etc., mas também forma estrutu
ras córneas semelhantes a dentes nos agnatos viventes. 

O Tegumento O revestimento externo dos vertebrados, o 
tegumento, é um único órgão que perfaz até 15 a 20 por cento 
do peso do corpo de muitos vertebrados e muito mais nas 
formas com armadura. Inclui a pele e seus derivados, como 
as glândulas, escamas, armadura dérmica e pêlos. A pele 
protege o corpo e recebe informações do mundo exterior. As 
principais divisões da pele dos vertebrados são a epiderme 
(a camada de células superficiais derivada do ectoderma em
brionário) e a derme (a camada mais profunda de células 
originadas do mesoderma e da crista neural), peculiar desses 
animais. A derme aprofunda-se mais num tecido subcutâneo 
(hipoderme), derivado do mesoderma e que recobre músculos 
e ossos. 

A epiderme constitui a fronteira entre o vertebrado e seu 
ambiente e é de suprema importância na proteção, trocas 
e sensações. Freqüentemente contém glândulas secretoras 
e pode ter um papel significativo na regulação osmótica e 
do volume. A derme, a principal camada estrutural da pele, 
inclui muitas fibras colágenas que fornecem elasticidade e 
ajudam a manter sua força e sua forma. A derme contém 
vasos sangüíneos e o fluxo de sangue nestes vasos está sob 
controle neural e hormonal (como, por exemplo, enrubeci-
mento humano, quando os vasos são dilatados e o sangue 
corre para a pele). 

A derme também contém melanócitos derivados da crista 
neural, células pigmentares contendo melanina, e fibras mus
culares lisas, tais como aquelas nos mamíferos que produzem 
o arrepiar da pele ao redor do mamilo. Nos tetrápodes a derme 
abriga a maioria das estruturas sensoriais e nervos associados 
com sensações de temperatura, pressão e dor. 

A hipoderme, ou camada de tecido subcutâneo situa-se 
entre a derme e as faseias sobre os músculos. Esta região 
contém fibras colágenas e elásticas e é a área na qual gordura 
subcutânea é armazenada por aves e mamíferos. Os múscu
los estriados subcutâneos dos mamíferos, como aqueles que 
permitem que realizem expressões faciais e que agitam a pele 
para livrar-se de uma mosca, são encontrados nesta área. 

Tecidos Mineralizados Os vertebrados possuem um tipo 
peculiar de mineral chamado hidroxiapatita, um composto 
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complexo de cájcio e fósforo. A hidroxiapatita é mais re
sistente a ácidos do que a calcita (carbonato de cálcio), que 
forma as conchas de moluscos. Esta resistência aos ácidos 
pode ser importante quando os vertebrados estão ocupados 
com vigorosas atividades musculares, suficientes para libe
rar ácido lático para o sangue. 

Seis principais tipos de tecidos podem tornar-se minera
lizados nos vertebrados, cada um formado de uma linhagem 
de células no desenvolvimento. Três deles, esmalte, dentina 
e osso, somente são encontrados na condição mineralizada 
no adulto. Esmalte e dentina são os tecidos mais mineraliza
dos - (respectivamente, com 99 por cento e 90 por cento de 
minerais) - e são encontrados em dentes de vertebrados vi
ventes e no esqueleto dérmico de alguns peixes primitivos. 
Este alto grau de mineralização explica porque é mais pro
vável encontrar dentes fossilizados do que ossos que contêm 
apenas 50 por cento de mineralização. 

O quarto tipo de tecido duro, a cartilagem, geralmente 
não é mineralizado em tetrápodes, mas é o principal tecido 
esquelético interno mineralizado em tubarões (tubarões 
e outros peixes cartilaginosos parecem ter perdido tecido 
ósseo verdadeiro). Algumas descobertas recentes mostram 
que alguns vertebrados com mandíbulas também tinham 
cartilagens internas calcificadas, que provavelmente evoluí
ram independentemente da condição nos tubarões (Janvier e 
Arsenault 2002). 

O osso pode substituir a cartilagem no desenvolvimento, 
mas o osso não é simplesmente cartilagem sobre o qual 
foram adicionados minerais. Em vez disso, ele é formado 
por diferentes tipos de células - osteócitos (Grego osteo = 
osso e eitos = célula) que são denominados osteoblastos 
(Grego blasto = broto) enquanto estiverem efetivamente 
construindo o osso, em oposição aos condrócitos que for
mam a cartilagem. As células que formam o osso e as células 
cartilaginosas são derivadas do mesoderma, as que formam 
a dentina são derivadas de tecido da crista neural e aquelas 
que originam o esmalte são derivadas do ectoderma. 

Um quinto tipo de tecido duro dos vertebrados, o ename-
lóide, é um tecido semelhante ao esmalte que é a condição 
vertebrada primitiva, e é encontrado atualmente na maioria 
dos peixes. O esmalte verdadeiro, encontrado somente em 
tetrápodes e em seus ancestrais, peixes de nadadeiras loba
das, é formado de células ectodérmicas, enquanto o ename-
lóide é mais parecido com a dentina já que é formado de 
células que se originam da mesoderme (células que formam 
osso e cartilagem são também de origem mesodérmica). 
O último tipo de tecido duro é o cemento, uma substância 
semelhante a osso que fixa os dentes em seus alvéolos em 
alguns vertebrados, incluindo mamíferos, e que pode se de
senvolver para tomar-se parte da própria estrutura do dente. 

Os tecidos mineralizados dos vertebrados são compostos 
por uma complexa matriz de fibras colágenas, por células 
que secretam uma matriz proteica do tecido e por cristais de 

hidroxiapatita. Os cristais de hidroxiapatita estão alinhados 
na matriz de fibras colágenas formando camadas com dire
ções alternadas, muito semelhante à estrutura da madeira 
compensada. Esta combinação de células, fibras e minerais 
fornece ao osso o seu aspecto rendado complexo e que com
bina força com uma relativa leveza e auxilia a impedir ra
chaduras e fraturas. 

O osso permanece altamente vascularizado mesmo 
quando está mineralizado (ossificado). A natureza vascu
lar do osso também o capacita a remodelar-se. Osso velho 
é destruído por células sangüíneas especializadas (osteo-
clastos), derivadas das mesmas linhagens de células que 
originam os leucócitos macrófagos que englobam bactérias 
estranhas ao corpo. Novos osteoblastos entram atrás dos 
osteoclastos e depositam osso novo. Dessa forma, um osso 
fraturado consegue emendar-se e os ossos podem mudar 
sua forma para adaptar-se ao estresse mecânico imposto ao 
animal. Este é o motivo pelo qual o exercício constrói osso 
e porque os astronautas perdem osso na gravidade zero do 
espaço. Cartilagem calcificada, como aquela do esqueleto 
de tubarões, é incapaz de remodelar-se porque não contém 
vasos sangüíneos. 

Existem dois tipos principais de ossos nos vertebrados: 
osso dérmico, como o nome sugere é formado na pele, e osso 
endocondral que é formado no interior de cartilagem. Osso 
dérmico (Figura 2-6a) é o tipo primitivo de osso nos vertebra
dos, visto pela primeira vez em vertebrados agnatos fósseis 
chamados ostracodermes que é descrito no Capítulo 3. 

Somente nos peixes ósseos e tetrápodes o endoesqueleto 
é formado primariamente por osso. Nestes vertebrados, o 
endoesqueleto inicialmente é formado por cartilagem que, 
mais tarde no desenvolvimento é substituída por osso. 

O osso dérmico era formado originalmente na superfície 
externa do corpo, como uma armadura (ostracoderme signi
fica "vestido com concha"), formando um tipo de exoesque-
leto. Pensamos em vertebrados como animais que possuem 
somente um endoesqueleto, mas a maioria dos ossos do 
nosso crânio são ossos dérmicos e eles estão posicionados 
externamente, formando uma concha ao redor dos nossos 
cérebros. A estrutura endoesquelética dos vertebrados ini
cialmente consistia somente em uma caixa craniana e era 
originalmente formada por cartilagem. Assim, a condição 
nos primeiros vertebrados eram exoesqueletos ósseos e um 
endoesqueleto cartilaginoso (Figura 2-7). 

A estrutura básica dos dentes de gnatostomados é seme
lhante àquela dos odontódios, os componentes originais e 
semelhantes a dentes da armadura dérmica de vertebrados 
primitivos. Dentes são compostos por uma camada interna de 
dentina e por uma camada externa de esmalte ou enamelóide, 
em tomo de uma cavidade central, a polpa (Figura 2-6b). As 
escamas de tubarões (dentículos dérmicos) têm uma estrutura 
similar. Os dentes formam-se a partir de estruturas chamadas 
papilas dérmicas, e assim formam-se somente na pele, usual-



Estrutura Básica dos Vertebrados 29 

Tubérculos 

A F i g u r a 2 - 6 Organização de tecidos mineralizados de verte
brados, (a) Diagrama tridimensional de um osso dérmico de um 
vertebrado sem mandíbula extinto (ostracoderme heteróstraco). 
(b) Secção através de um dente em desenvolvimento (escamas de 
tubarão são similares). 

mente sobre ossos dérmicos. Quando o dente está totalmente 
formado empe através da linha da gengiva. Dentes de re
posição podem começar a se desenvolver ao lado do dente 
principal mesmo antes de sua erupção. 

O Sistema Esquelético-Muscular 

O aspecto estrutural básico do endoesqueleto de cordados é 
a notocorda, atuando como um bastonete rígido ao longo do 
comprimento do corpo. Os vertebrados adicionaram a ela o 
crânio circundando o encéfalo e o esqueleto visceral (farín
geo) dos arcos branquiais e de seus derivados. Vertebrados 
mais recentes adicionaram o esqueleto axial (vértebras, coste
las e suportes medianos das nadadeiras), e outros mais recen
tes adicionaram esqueleto apendicular (ossos dos membros 
esqueléticos e cinturas pélvica e escapular). 

O Esqueleto Craniano e sua Musculatura O crânio é for
mado por três componentes básicos: o condrocrânio ao redor 

do encéfalo, o esplancnocrânio formando o suporte das brân-
quias, e o dermatocrânio formado na pele como uma cober
tura externa, não visto nos vertebrados primitivos. 

O condrocrânio e o esplancnocrânio são formados pri
mariamente tecido da crista neural. Na condição primitiva 
são formados por cartilagem, mas em alguns peixes ósseos 
e tetrápodes eles são ossos endocondrais. O dermatocrânio 
é formado de ossos dérmicos e é cartilaginoso somente em 
uma condição secundária em alguns peixes, como nos es
turjões. Figura 2-8 mostra um diagrama da estrutura e da 
evolução inicial do crânio vertebrado, e a Figura 2-9 ilustra 
alguns crânios de vertebrados em maiores detalhes. 

Existem dois tipos de músculos estriados na cabeça dos 
vertebrados: músculos extrínsecos do olho e os múscu
los branquioméricos. Seis músculos em cada olho giram o 
globo ocular em todos os vertebrados exceto nas feiticeiras, 
nas quais sua ausência pode representar uma perda secundá
ria. Como nos músculos estriados do corpo, esses músculos 
são enervados por nervos motores somáticos. 

Os músculos branquioméricos são associados com o 
esplancnocrânio e são usados para sugar água para dentro 
da boca durante a alimentação e a respiração. Os músculos 
branquioméricos têm um tipo distinto de enervação. Múscu
los estriados são usualmente enervados por nervos motores, 
provenientes da parte ventral do cordão nervoso central ou 
cérebro, mas eles são enervados por nervos que saem dor-
salmente do cérebro. A razão para esse padrão diferente não 
está clara, mas enfatiza a maneira pela qual a cabeça do ver
tebrado é única em sua estrutura em comparação com o de
senvolvimento do resto do corpo. 

O Esqueleto Axial e sua Musculatura A notocorda é a 
"coluna vertebral" original de todos os vertebrados, embora 
nunca seja verdadeiramente constituída de osso. Vértebras 
feitas de cartilagem ou ossos e originalmente envolve e de
pois substitui a notocorda não são encontrados na maioria 
dos vertebrados primitivos, e a estrutura das vértebras será 
estudada no Capítulo 3. 

A notocorda é constituída por um ceme de grandes cé
lulas intimamente apostas, distendidas por vacúolos preen
chidos por líquido incompressível, que tomam a notocorda 
rígida. A notocorda é envolvida com uma complexa bainha 
fibrosa, o local para a inserção de músculos segmentares e 
de tecidos conjuntivos. Em todos os vertebrados, a noto
corda termina na frente logo atrás da glândula pituitária e 
continua para trás até a extremidade da porção carnosa da 
cauda. A forma original da notocorda é perdida em tetrápo
des adultos, mas porções permanecem como discos interver-
tebrais entre as vértebras. 

Os músculos axiais são constituídos de miômeros que são 
complexamente dobrados em três dimensões cada uma esten
dendo-se rostral e caudalmente sobre vários segmentos do_corpo 
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O esqueleto endodérmico ou endoesqueleto 

A F i g u r a 2 - 7 Esqueletos de vertebrados, contrastando o exoesqueleto ósseo original com o endoesqueleto cartilaginoso original (o 
animal figurado é um peixe ósseo primitivo extinto). 

(Figura 2-10). Blocos musculares seqüenciais imbricam-se e 
produzem ondulação do corpo. No anfioxo, os miômeros têm 
uma forma simples em "V"; nos vertebrados, têm uma forma 
mais complexa, em "W". Os miômeros dos gnatostomados são 
divididos em porções epiaxiais e hipoaxiais, separadas por uma 
camada de tecido fibroso denominada septo horizontal. 

Este padrão segmentar dos músculos axiais é claramente 
visível em peixes. E facilmente reconhecido em uma posta 
ema ou cozida de peixe, na qual as lascas de came separam-se 

em blocos em forma de ziguezague, sendo que cada bloco re
presenta um miômero. Este padrão é similar ao padrão de te
cidos em "Vs" imbricados, conhecido como espinha de peixe 
(talvez fosse melhor denominá-lo de músculo de peixe). Nos 
tetrápodes, o padrão é menos óbvio, mas o padrão segmentar 
em forma de tábua ondulada de lavar roupa pode ser obser
vado no ventre de pessoas que praticam intensamente a mus
culação, nos quais cada crista da tábua de lavar representa um 
segmento do músculo rectus abdominis. 

> F i g u r a 2-8 Diagrama da forma e evolução inicial do crânio dos vertebrados. A condição primitiva (a) tinha um condrocrânio 
formado de um par de cápsulas sensoriais, um par de cada parte do cérebro tripartido, com um suporte provido de um par de trabéculas 
craniais pareadas (isto pode representar o arco branquial do primeiro segmento, cranialmente) e os paracordais (flanqueando a notocorda, 
caudalmente). O esplancnocrânio era primitivamente feito de sete pares de arcos branquiais que davam suporte a seis aberturas branquiais, 
sem nenhuma especialização anterior. Na lampreia (b) o arco branquial mandibular (segundo segmento) tomou-se o véu e outras estruturas 
de suporte na cabeça, e o remanescente do esplancnocrânio forma uma cesta branquial complexa no exterior das brânquias (possivelmente 
em associação com o modo de ventilação das brânquias em marés). Acima do nível das lampreias, o condrocrânio e esplancnocrânio são 
rodeados com um dermatocrânio de ossos dérmicos, como visto nos ostracodermes (c). Nos gnatostomados (d, e) os arcos branquiais dos 
segmentos mandibulares (segundo) e hióideo (terceiro) da cabeça tornaram-se modificados para formar a mandíbula e seus suportes. O 
dermatocrânio é perdido nos peixes cartilaginosos (d), e nos peixes ósseos (e) em um padrão característico ainda visível em nós mesmos, 
incluindo um opérculo ósseo cobrindo as brânquias e auxiliando a ventilação. 

( O esqueleto dérmico ou exoesqueleto 
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A F i g u r a 2 -9 O crânio de um vertebrado vivente sem mandíbula comparado àquele de um vertebrado cartilaginoso e um de mandíbula óssea. 
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Miômeros em 
forma de " V 

Anfioxo 

I / Miômeros em 

i \ forma de "W" 

A F i g u r a 2 - 1 0 Músculos do corpo de um vertebrado (miômeros), contrastando com a forma no anfioxo (cordado não vertebrado), 
lampreia (vertebrado sem mandíbula) e vertebrados mandibulados. 

Locomoção Muitos animais aquáticos pequenos, espe
cialmente formas larvais, locomovem-se por meio de cílios 
(projeções pequenas da superfície da célula) que batem 
contra a água. No entanto, a propulsão ciliar funciona so
mente com tamanho do corpo muito pequeno. Cordados 
maiores usam a contração ciliada de músculos segmen
tares no tronco e cauda para locomoção, possivelmente 
tendo aparecido inicialmente, como respostas reflexas em 
larvas. A notocorda firma o corpo e ele dobra lateralmente 
com a contração dos músculos. Sem a notocorda, a contra
ção destes músculos resultaria apenas no encurtamento do 
corpo e não em propulsão. 

A maioria dos peixes ainda usa este tipo básico de lo
comoção atualmente. As nadadeiras pares dos peixes gna

tostomados geralmente são usadas como leme, freio e para 
promover elevação, mas não para propulsão, exceto em al
guns peixes especializados como raias, que têm nadadeiras 
peitorais semelhantes a asas. 

Aquisição de Energia e Manutenção do Metabolismo 

A energia alimentar retirada do ambiente precisa ser 
processada pelo aparelho digestório para liberar energia e 
nutrientes que, depois, devem ser transportados aos teci
dos. O oxigênio é necessário para o processo de liberação 
de energia e as funções das superfícies de trocas gasosas e 
o sistema circulatório estão intimamente entrelaçados com 
aquelas do aparelho digestório. 
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Alimentação e Digestão A alimentação inclui a apreensão 
do alimento para'o interior da câmara oral (isto é, a boca), 
algum processamento oral ou faríngeo (isto é, mastigação 
no sentido mais amplo - embora atualmente apenas os ma
míferos mastiguem verdadeiramente o seu alimento), e 
deglutição. A digestão inclui a quebra dos compostos com
plexos em moléculas menores que são absorvidas através da 
parede do intestino. Tanto a alimentação como a digestão 
são processos divididos em duas partes; cada um deles tem 
um componente físico e um componente químico, embora 
os componentes físicos dominem o processo de alimentação 
e os componentes químicos dominem o da digestão. 

Os ancestrais dos vertebrados provavelmente filtravam 
pequenas partículas de alimento da água, como ainda é rea
lizado pelo anfioxo e pelas larvas das lampreias. A maioria 
dos vertebrados se alimenta de partículas grandes; ingerem 
seu alimento aos pedaços em forma de bocados em vez de 
diminutas partículas. Os vertebrados têm um volume intes
tinal maior do que o do anfioxo e músculos intestinais que 
movem a comida por contrações musculares rítmicas (pe-
ristaltismo). Vertebrados digerem seu alimento secretando 
enzimas digestivas produzidas pelo fígado e pâncreas para 
dentro do intestino, enquanto o anfioxo digere seu alimento 
no interior das próprias células do intestino. O pâncreas tam
bém secreta o hormônio insulina, envolvido na regulação do 
metabolismo da glicose e dos níveis de açúcar do sangue. 

Na condição dos vertebrados primitivos, não existe estô
mago, nem divisão do intestino em porções delgada e grossa, 
e nem existe um reto distinto. Na maioria dos vertebrados, o 
intestino abre-se na cloaca, uma abertura comum para os ór
gãos urinário e reprodutivos, e o aparelho digestório. 

Respiração e Ventilação Os cordados ancestrais prova
velmente contavam com absorção de oxigênio e perda de 
dióxido de carbono por difusão através de uma pele fina 
(respiração cutânea). Este é o modo de respiração do pe
queno e lento anfioxo. 

A respiração cutânea é importante para muitos vertebra
dos (p. ex., anfíbios modernos), mas a combinação do ta
manho do corpo grande e altos níveis de atividades fazem 
com que estruturas especializadas em trocas de gases sejam 
essenciais para a maioria dos vertebrados. Brânquias são 
efetivas na água, enquanto que pulmões trabalham melhor 
no ar (veja os Capítulos 4 e 11). Tanto brânquias como pul
mões possuem grandes áreas superficiais que permitem que 
o oxigênio se difunda do ambiente circundante (água ou ar) 
para o sangue. 

Sistema Cardiovascular O sangue transporta oxigênio e 
nutrientes pelos vasos até as células do corpo, remove dió
xido de carbono e outros resíduos metabólicos e estabiliza 
o meio interno. O sangue também transporta hormônios de 
seu local de produção para os tecidos alvo. 

O sangue é um tecido fluido composto de um plasma 
líquido e de constituintes celulares conhecidos como células 
sangüíneas vermelhas (eritrócitos) que contêm hemoglo
bina, a proteína rica em ferro, e diversos tipos diferentes de 
células sangüíneas brancas (leucócitos), envolvidas no sis
tema imune de defesa do corpo. Células especializadas para 
promover a coagulação do sangue (trombócitos) estão pre
sentes em todos os vertebrados exceto nos mamíferos nos 
quais são substituídas por plaquetas não-celulares. 

O sangue dos vertebrados está contido no interior de vasos 
e órgãos especializados, em um sistema circulatório fechado; 
isto é, aquele no qual as artérias e veias estão em comunica
ção por meio de capilares. As artérias transportam o sangue 
para longe do coração e as veias retomam sangue ao coração 
(Figura 2-11). A pressão sangüínea é maior no sistema arterial 
do que no venoso e as artérias têm paredes mais espessas do 
que as veias, com uma camada de músculos lisos e uma ca
mada externa de tecido conjuntivo fibroso. 

Entre as menores artérias (arteríolas) e as menores veias 
(vênulas) estão interpostos os capilares que são os locais de 
trocas entre o sangue e os tecidos. Os capilares passam perto 
de todas as células vivas e fornecem uma enorme superfície 
para as trocas de gases, nutrientes e produtos de excreção. 
Suas paredes têm apenas a espessura de uma célula. Os ca
pilares formam densos leitos em tecidos metabolicamente 
ativos e estão esparsamente distribuídos em tecidos com 
baixa atividade metabólica. 

O fluxo sangüíneo através dos leitos de capilares é re
gulado por músculos esfíncteres precapilares. Anastomo
ses arteriovenosas conectam algumas arteríolas diretamente 
com vênulas, permitindo que o sangue evite o leito capilar. 
Normalmente, apenas uma fração dos capilares de um tecido 
contém sangue fluindo através deles. Quando a atividade 
metabólica de um tecido aumenta - quando um músculo se 
toma ativo, por exemplo - resíduos metabólicos estimulam 
os esfíncteres precapilares a se dilatarem, aumentando o 
fluxo de sangue para aquele tecido. 

Veias porta situam-se entre dois leitos capilares. A veia 
porta hepática, presente em todos os vertebrados, situa-se 
entre os leitos capilares do intestino e do fígado (Figura 2-11). 
Substâncias absorvidas do intestino são diretamente trans
portadas para o fígado, onde as toxinas são tomadas inofen
sivas e alguns nutrientes são processados ou removidos para 
armazenagem. A maioria dos vertebrados também apresenta 
uma veia porta renal entre os rins e as veias que retomam 
da parte caudal do tronco e da cauda (Figura 2-11). O sistema 
porta renal não é bem desenvolvido em vertebrados agna-
tos e foi perdido em mamíferos. O sistema porta renal pre
sumivelmente leva os metabólitos que são produzidos nos 
músculos axiais usados na locomoção, ao fígado, onde são 
processados. 
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O coração dos vertebrados é um tubo muscular dobrado 
sobre si mesmo e, primitivamente, dividido em três câmaras 
seqüenciais: o seio venoso, o átrio e o ventrículo. O nosso 
assim chamado coração com quatro câmaras representa a 
combinação de um átrio e um ventrículo, ambos divididos 
em duas metades (esquerda e direita). 

O seio venoso é um saco de paredes finas, com poucas 
fibras musculares cardíacas. Ele é preenchido por pressão 
das veias, juntamente com reduções de pressão pulsáteis na 
cavidade pericárdica quando o coração bate. A sucção pro
duzida por contração muscular impulsiona o sangue para 
frente, para o interior do átrio que possui válvulas em cada 
extremidade e que impedem o retorno do sangue. O ventrí
culo tem paredes espessas e as paredes musculares possuem 
um ritmo pulsátil intrínseco, que pode ser acelerado ou di
minuído pelo sistema nervoso autônomo. A contração do 
ventrículo força o sangue para o interior da aorta ventral. Os 
mamíferos não têm mais uma estrutura distinta identificável 
como seio venoso; ao invés disso está incorporado na pa
rede do átrio direito como um nódulo sinatrial que controla 
o pulso básico da batida do coração. 

O plano circulatório básico dos vertebrados consiste de 
um coração que bombeia sangue para a única aorta ventral 
mediana. Conjuntos pares de arcos aórticos (um de cada par 
suprindo cada lado da cabeça originalmente em número de 
6) ramificam-se da aorta ventral (Figura 2-12). Na circu
lação original dos vertebrados, retida nos peixes, os arcos 

aórticos dirigem-se às brânquias onde o sangue é oxige
nado e retorna pela aorta dorsal. A aorta dorsal é pareada 
acima das brânquias, as porções rostrais dirigem-se para 
frente, para a cabeça como as artérias carótidas. Atrás 
da região branquial, os dois vasos unem-se em uma única 
aorta dorsal que transporta sangue para a parte caudal do 
corpo. 

A aorta dorsal é ladeada por veias cardinais pares que 
retornam o sangue ao coração (Figura 2-11). Veias cardinais 
rostrais (as veias jugulares) drenando a cabeça e veias cardi
nais caudais drenando o corpo unem-se formando uma veia 
cardinal comum que se abre no átrio do coração. O sangue 
também retorna separadamente do intestino e do fígado ao 
coração via sistema porta hepático. 

Sistemas Excretor e Reprodutor Os sistemas excretor e re
produtor são derivados do nefrótomo ou mesoderma interme
diário, que forma a crista néfrica embrionária (Figura 2-13). 
Os rins são segmentares em estrutura enquanto as gônadas 
(os órgãos que produzem gâmetas [células sexuais] - ovários 
em fêmeas e testículos nos machos) não são segmentadas. O 
dueto arquinéfrico drena a urina do rim para a cloaca e dali 
para o mundo externo. Em gnatostomados esse dueto também 
é usado para a liberação do esperma pelos testículos. 

Os rins eliminam produtos residuais, primariamente subs
tâncias nitrogenadas do metabolismo das proteínas e regu
lam a água e os minerais do corpo - especialmente sódio, 

Artérias 
carótidas Artérias mesentéricas 

Veias cardinais craniais Veias cardinais caudais 

Sangue oxigenado (arterial) 

D Sangue não-oxigenado (venoso) 

AFigura 2-11 Diagrama esquemático do sistema cardiovascular de um vertebrado. Todos os vasos são pares na esquerda e na direita do 
corpo, exceto para a aorta ventral e dorsal. Note que as veias cardinais na verdade correm dorsalmente no animal real, ao lado das artérias 
carótidas (cardinais craniais) ou da aorta dorsal (cardinais caudais). 



CAPÍTULO 2 Parentescos e Estrutura Básica dos Vertebrados 

(d) Gnatostomata generalizado 

(c) Lampreia 

Arco 1 perdido 

Fenda branquial / 3 

1 perdida 

Fenda branquial 

Arco aórtico 

Ventrículo 

Artéria carótida 

Aorta ventral 

3 tendas 
branquiais 
e arcos aórticos 
adicionados 
caudalmente 

Átrio 

Aorta dorsal 
Seio venoso 

Arco 1 perdido 
Fenda branquial U+tllll© 
1 convertida em ptEfÜS 
espiráculo 

3 
Fenda branquial 
Arco aórtico 

Ventrículo 

Seio venoso 

Artéria ilíaca (para 
os membros pélvicos 

Artéria caudal 
(para a cauda) 

Artéria carótida 

Aorta ventral 

Artéria subclava 
(para os membros 
peitorais) 

Cone arterial 
(quarta câmara 
do coração) 

Átrio 

Aorta dorsal 

Fim do corpo 
em todos os 
gnatostomados 

(b) Primeiro vertebrado hipotético 

(a) Protovertebrado 

A L 

Fenda 
branquial 

Arco aórtico 

Aorta ventral 
(sob as 
brânquias, 
o sangue flui 
para frente) 

Coração com 
uma única câmara 

Fenda 
branquial 

Arco aórtico 4 

Ventrículo 

Artéria carótida 

Aorta ventral 

Artéria carótida 
(leva o sangue 
ao coração) 

Aortas dorsais pareadas 
(sobre as brânquias, o 
sangue corre para trás) 

Veias cardinais, 
retornam o sangue 
do corpo e da cabeça 
Aorta dorsal 
(para o corpo) 

Átrio 

Seio venoso 

Aorta dorsal 

Sangue oxigenado 

Sangue não oxigenado 



Estrutura Básica dos Vertebrados 37 

cloreto, cálcio, magnésio, potássio, bicarbonato e fosfato. 
Nos tetrápodes, os rins são responsáveis por quase todas 
essas funções, mas em peixes e anfíbios, a pele e as brân
quias desempenham papéis importantes (veja Capítulo 4). O 
papel original dos rins dos vertebrados pode ter sido prima
riamente a regulação de íons bivalentes tais como cálcio e 
fosfato. 

Nos peixes, o rim é uma longa estrutura segmentar que 
se estende ao longo de todo o comprimento da parede dorsal 
do corpo. Em todos os embriões de vertebrados os rins são 
compostos de três porções: pronefros, mesonefros e metane-
fros (Figura 2-13). O pronefro é funcional somente nos em
briões de vertebrados viventes, possivelmente também nas 
feiticeiras adultas. O rim dos peixes e anfíbios adultos inclui 
as porções mesonéfrica e metanéfrica e é conhecido como 
um rim opistonéfrico. O rim compacto com formato de fei
jão é visto em amniotas adultos (o rim metanéfrico) inclui 
apenas o metanefros, drenado por um novo tubo, o ureter, 
derivado da porção basal do dueto arquinéfrico. 

A unidade básica dos rins são estruturas microscópicas 
chamadas néfrons (veja Capítulos 4 e 11). Os rins dos verte
brados trabalham por ultrafiltração: a alta pressão sangüínea 
força água, ions e pequenas moléculas através de minús
culas aberturas nas paredes capilares. Cordados não verte

brados não possuem rins verdadeiros. O anfioxo apresenta 
células excretoras chamadas solenócitos associadas com os 
vasos sangüíneos faríngeos e abrem-se individualmente na 
falsa cavidade do corpo (o átrio). Finalmente, o efluente é 
liberado para o exterior via atrióporo. Os solenócitos, dos 
anfioxos, podem ser homólogos aos podócitos do néfron 
dos vertebrados, que são as células que formam a parede da 
cápsula renal, e esta é uma das razões para considerar o an
fioxo o grupo irmão dos vertebrados. 

Reprodução é o meio pelo qual gâmetas (ovos e esper-
mas) são produzidos, liberados e combinados com gâme
tas de um membro do sexo oposto para produzir um zigoto 
fertilizado. Geralmente os vertebrados têm dois sexos e a 
reprodução sexuada é a norma - embora espécies unissexua-
das ocorram em peixes, anfíbios e lagartos. 

As gônadas são pares e usualmente situam-se na parede 
caudal do corpo, por trás do peritôneo (no teto da cavidade 
do corpo); é somente entre os mamíferos que os testículos 
são encontrados fora do corpo, no interior de um escroto. 
Os ovários contêm grandes células sexuais primárias cha
madas folículos. A medida que amadurecem, a camada de 
células foliculares torna-se maior, nutrindo o óvulo em de
senvolvimento, estimulando a formação de vitelo no ovó-
cito e produzindo o hormônio estrógeno. Quando os óvulos 

< F i g u r a 2 - 1 2 Vista diagramática da forma e da evolução inicial do coração e dos arcos aórticos dos vertebrados. Na condição mais 
primitiva de um vertebrado verdadeiro (b) havia provavelmente 6 pares de arcos aórticos como são vistos nos embriões de todos os 
vertebrados vivos, embora o arco 1 nunca seja visto nos adultos. Estes arcos eram estruturas de alimentação, não usadas para respiração. 
Nas lampreias (c) arcos aórticos adicionais foram somados caudalmente para acomodar aberturas branquiais extras. Nos gnatostomados (d) 
as artérias subclava e ilíaca são adicionadas ao sistema circulatório principal, que suprem os membros peitorais e pélvicos respectivamente. 
Uma quarta câmara também é adicionada ao coração, o conus arteriosus, que amortece o componente pulsátil do fluxo de sangue. 
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amadurecem, os folículos se rompem liberando os óvulos 
completos (ovulação). A produção de óvulos pelo ovário 
pode ser quase contínua (como na espécie humana), sazonal 
(na vasta maioria dos vertebrados) ou ocorrer somente uma 
vez durante a vida em alguns peixes, como a enguia e em 
alguns mamíferos. 

Os testículos são compostos por túbulos seminíferos 
interconectados onde os espermatozóides se desenvolvem. 
Nestes túbulos, os espermatozóides são sustentados e nutri
dos por células - as células de suporte ou de Sertoli - que 
ficam permanentemente presas às paredes dos túbulos. Os 
testículos também produzem o hormônio testosterona. 

Na condição dos vertebrados primitivos, retida em agna-
tos viventes, não há tubo ou dueto especial para a passagem 
dos gâmetas. Ao contrário, o esperma ou ovos movem-se 
através do celoma para poros que se abrem na base dos due
tos arquinéfricos. Entretanto, nos gnatostomados, os gâmetas 
sempre são transportados até a cloaca via duetos especiali
zados (pares, um para cada gônada). Nos machos, os esper
matozóides são liberados diretamente para um dueto que, 
usualmente, é formado a partir do dueto arquinéfrico que 
drenava originalmente o rim, em não amniotas e embriões 
de amniotas. Nas fêmeas, os óvulos ainda são liberados para 
o celoma, mas depois são transportados via uma nova estru
tura, o oviduto. Os ovidutos produzem substâncias associa
das com o ovo, tais como a gema ou a casca. Os ovidutos 
podem se alargar e fundir de várias maneiras para formar um 
útero ou úteros pares nos quais os ovos são armazenados ou 
os jovens se desenvolvem. 

Os vertebrados podem depositar ovos que se desenvol
vem fora do corpo ou reter os ovos no interior do corpo da 

mãe até que o desenvolvimento embrionário esteja com
pleto. Ovos com casca precisam ser fertilizados no oviduto 
antes que a casca e a albumina sejam depositadas. Vertebra
dos que põem ovos com casca e vertebrados que são viví-
paros precisam apresentar algum tipo de órgão intromitente 
- como os clásperes pélvicos de tubarões e o pênis dos am
niotas - pelo qual o esperma é inserido dentro do trato re
produtivo da fêmea. 

Coordenação e Integração 

Os sistemas nervoso e endócrino respondem a condições ex
ternas e internas de um animal, e juntos controlam as ações 
dos órgãos e músculos, coordenando-os para que trabalhem 
em conjunto. 

Aspectos Gerais do Sistema Nervoso A unidade básica do 
sistema nervoso é o neurônio. Nos gnatostomados, os axô-
nios dos neurônios são encerrados por uma capa gordurosa 
isolante, a bainha de mielina, que aumenta a velocidade de 
condução do impulso nervoso. Geralmente, as extensões dos 
neurônios, chamadas axônios, estão reunidas como os ara
mes de um cabo (Figura 2-14). Tais reuniões de axônios no 
sistema nervoso periférico (SNP; isto é, no corpo) são de
nominadas nervos; no interior do sistema nervoso central 
(SNC; isto é, no interior do encéfalo e da medula espinhal) 
são chamados tratos. Um grupo de corpos celulares (a por
ção da célula nervosa que contém o núcleo) é conhecido 
como gânglio no SNP e um núcleo no SNC. Os neurônios 
comunicam-se com outros neurônios através de processos 
chamados dendritos. 

> F i g u r a 2 - 14 Neurônios generalizados de vertebrados. 

Gânglio 
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A medula espinhal (medula neural) é composta por um 
tubo oco contendo corpos celulares (massa cinzenta) do 
lado interno e axônios revestidos com bainhas de mielina 
(massa branca) do lado de fora. Os nervos do SNP são ar
ranjados segmentalmente, saindo da medula espinhal entre 
as vértebras. A medula neural recebe impulsos sensoriais, 
integra-os com outras porções do SNC e envia impulsos que 
fazem com que músculos se contraiam. A medula espinhal 
tem uma considerável autonomia em muitos vertebrados. 
Mesmo tais movimentos tão complexos como os da natação 
são controlados por ela e não pelo encéfalo. Os peixes conti
nuam a apresentar movimentos natatórios coordenados pela 
medula neural quando o encéfalo está injuriado. A conhe
cida reação do reflexo patelar é produzida pela medula neu
ral como um arco reflexo. Da mesma maneira, um reflexo 
espinhal faz com que você afaste a mão de uma superfície 
quente antes que os sinais de dor alcancem o seu encéfalo. 
A tendência na evolução dos vertebrados tem sido a de de
senvolver conexões mais complexas no interior da medula 
neural e entre ela e o encéfalo. 

Os vertebrados são únicos entre os animais em ter um 
tipo duplo de sistema nervoso: o sistema nervoso somático 
(o tão conhecido sistema nervoso voluntário) e o sistema 
nervoso visceral (o tão conhecido sistema nervoso involun
tário). Esse sistema nervoso duplo mimetiza o tipo duplo de 
desenvolvimento da mesoderme. O sistema nervoso somá
tico enerva as estruturas derivadas da porção segmentada 
(os somitos). Isto inclui os músculos estriados que move
mos conscientemente (p. ex., os músculos dos membros), e 
recebe informação de sensações que estamos usualmente re
cebendo (p. ex., de receptores de temperatura e dor na pele). 
O sistema nervoso visceral, os músculos cardíacos e lisos 
que usualmente não movemos conscientemente (p. ex., os 
músculos do intestino e coração) e recebem informações 
das sensações que nós não estamos usualmente conscientes, 
tais como receptores que monitoram os níveis de dióxido de 
carbono no sangue. 

Cada complexo de nervos espinhais é formado por qua
tro tipos de fibras: fibras motoras somáticas para o corpo; fi
bras sensoriais somáticas da parede do corpo; fibras motoras 
viscerais para os músculos e glândulas do trato digestório 
e para os vasos sangüíneos; e fibras sensoriais viscerais da 
parede do trato digestório e dos vasos sangüíneos. A porção 
motora do sistema nervoso visceral é conhecida como sis
tema nervoso autônomo. Em vertebrados mais derivados 
como em mamíferos esse sistema divide-se em duas por
ções: o sistema nervoso simpático (usualmente agindo para 
acelerar coisas) e o sistema nervoso parassimpático (usual
mente agindo para desacelerar coisas). 

Os vertebrados também têm nervos que saem direta
mente do encéfalo, chamados de nervos cranianos (10 
pares na condição dos vertebrados primitivos, 12 nos am
niotas), que os cientistas designam por algarismos romanos. 

Alguns destes nervos, tais como os que suprem o nariz ( o 
nervo olfatório, I) ou os olhos (o nervo óptico, II), não são 
nervos verdadeiros, mas evaginações do encéfalo. Fibras 
motoras somáticas nos nervos cranianos inervam os múscu
los branquioméricos que servem as maxilas e os arcos bran
quiais, e também os músculos que movimentam o globo 
ocular. Também existe um sistema de fibras sensoriais vis
cerais que levam informação das papilas gustativas para o 
cérebro. Não percebemos a maioria das sensações sensoriais 
viscerais, mas o paladar é obviamente um fenômeno cons
ciente. Os nervos sensoriais especiais que suprem a linha la
teral em peixes também podem ser nervos cranianos. 

O nervo vago (nervo craniano X) ramifica-se por todas 
as partes do tronco, exceto para a parte mais caudal, levando 
o suprimento do nervo motor visceral para vários órgãos. 
Pessoas que fraturam seu pescoço podem ficar paralisadas 
abaixo do pescoço (isto é, perdem a função de seus múscu
los esqueléticos), mas ainda podem reter suas funções visce
rais (do trato digestório, coração etc.) porque o nervo vago 
é independente da medula espinhal e emerge acima do local 
da fratura. 

Anatomia e Evolução do Encéfalo O encéfalo de todos 
os vertebrados é uma estrutura tripartida (Figura 2-15). Na 
condição mais simples, o prosencéfalo está associado com 
o olfato, o mesencéfalo com a visão e o rombencéfalo com 
o equilíbrio e a detecção de vibrações (audição no senso 
amplo). Estas porções do encéfalo estão associadas, respec
tivamente, com as cápsulas nasal, ópticas e óticas do con
drocrânio (veja a Figura 2-8). 

O rombencéfalo tem duas partes. A mais caudal, o mie-
lencéfalo ou medula oblonga, controla funções, tais como, 
a respiração e atua como uma estação de relés para células 
receptoras do ouvido interno. A porção rostral do rombencé
falo, o metencéfalo, desenvolve um importante crescimento 
dorsal, o cerebelo - presente como estrutura distinta so
mente nos gnatostomados entre os vertebrados viventes. O 
cerebelo coordena e regula atividades motoras, sejam estas 
reflexas como a manutenção da postura, ou diretas como os 
movimentos de fuga. O mesencéfalo desenvolve-se em con
junto com os olhos e recebe impulsos do nervo óptico, em
bora nos mamíferos o prosencéfalo tenha assumido grande 
parte desta tarefa da visão. 

O prosencéfalo tem duas partes. A região caudal é o dien-
céfalo que atua como uma importante estação de relés entre 
áreas sensoriais e centros mais elevados do encéfalo. A glân
dula pituitária, um importante órgão endócrino, é uma eva-
ginação ventral do diencéfalo. O assoalho do diencéfalo (o 
hipotálamo) e a glândula pituitária constituem o centro primá
rio para a coordenação e integração neuro-hormonal. Outra 
glândula endócrina, o órgão pineal, é uma evaginação dor
sal do diencéfalo. Sua função original era a de um fotorre-
ceptor mediano. Muitos tetrápodes primitivos tinham uma 
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> F i g u r a 2 - 1 5 O encéfalo dos vertebrados. Encéfalo generalizado de vertebrado 

Rombencéfalo Mesencéfalo Prosencéfalo 
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abertura no crânio, sobre a pineal, para admitir luz e esta 
condição ainda é vista hoje em dia em alguns lepidossauros 
(tuatara e alguns lagartos). 

A região mais rostral do prosencéfalo adulto, o telencé-
falo, desenvolve-se em associação com as cápsulas olfató-
rias e coordena a entrada de impulsos de outras modalidades 
sensoriais. Em diferentes grupos de vertebrados, o telen-
céfalo torna-se maior de várias maneiras - na condição na 
qual também é conhecido como cérebro ou hemisférios 
cerebrais. Os tetrápodes desenvolvem uma área chamada 
neocortex ou neopálio: nos mamíferos, esta região torna-se 
o local primário de integração sensorial e controle nervoso. 
Em um ramo diferente da linhagem evolutiva dos verte
brados, nos peixes ósseos também evoluiu um telencéfalo 
maior e mais complexo - no entanto, por um mecanismo 
completamente diferente (veja Capítulo 6). Tubarões e, talvez 
surpreendentemente, as feiticeiras também desenvolveram 
independentemente prosencéfalos relativamente grandes, 
embora um cérebro grande seja primariamente uma caracte
rística de tetrápodes. 

Os Órgãos dos Sentidos Pensamos que os vertebrados 
têm cinco sentidos - paladar, tato, visão, olfato e audição -
mas essa lista não reflete a condição primitiva nem todos os 
sentidos dos vertebrados viventes. Órgãos sensoriais multi-
celulares complexos, formados a partir de placodes epidér
micos e sintonizados com os mundos sensoriais da espécie 
que os possui, é um caráter derivado de vertebrados. Agua e 
ar têm propriedades físicas diferentes, e os sistemas senso
riais de vertebrados aquáticos e terrestres são corresponden
temente diferentes (veja Capítulos 4 e 8). 

Os sentidos do olfato e do paladar implicam, ambos, 
na detecção de moléculas dissolvidas por receptores espe

cializados. Pensamos que estes dois sentidos estão intima
mente interligados; por exemplo, nosso sentido do paladar 
é mais fraco quando nosso sentido do olfato está bloqueado 
por um resfriado. No entanto, os dois sentidos são, em ver
dade, muito diferentes em suas inervações. O olfato é um 
sentido sensorial somático - percebendo itens à distância, 
sendo as sensações projetadas para o prosencéfalo. O pala
dar é um sistema sensorial visceral - percebendo itens ao 
contato direto e as sensações são inicialmente projetadas 
para o rombencéfalo. 

O campo receptor do olho dos vertebrados está disposto 
em uma camada hemisférica, a retina, que se origina como 
uma evaginação do encéfalo. A retina contém dois tipos de 
células sensíveis à luz, cones e bastonetes, que se distinguem 
entre si pela morfologia, fotoquímica e conexões neurais. 

A capacidade de perceber impulsos elétricos gerados 
pelos músculos de outros organismos também é uma forma 
de recepção à distância, mas também estranha para a maio
ria dos animais terrestres. A eletrorrecepção provavelmente 
foi um aspecto importante dos vertebrados primitivos e, hoje 
em dia, ocorre primariamente em peixes. Relacionada com 
a eletrorrecepção está a capacidade de muitos peixes atuais 
produzirem descargas elétricas para comunicação com outros 
indivíduos ou para proteção de predadores (veja o Capítulo 4). 

Originalmente, a orelha interna detectava a posição de 
um animal no espaço e retém esta função até hoje tanto em 
vertebrados aquáticos como terrestres. A orelha interna tam
bém é usada para ouvir (recepção de ondas sonoras) em te
trápodes e em alguns peixes derivados (veja o Capítulo 6). 
As células sensoriais básicas da orelha interna são as célu
las ciliadas, mecanorreceptores que detectam o movimento 
de um fluido, resultante de uma mudança de posição ou do 
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impacto de ondas sonoras. No sistema da linha lateral de 
peixes e anfíbios aquáticos, as células ciliadas agregam-se 
formando órgãos neuromastes que detectam o movimento 
de água em tomo do corpo (veja o Capítulo 4). 

A orelha interna contém o aparelho vestibular (tam
bém conhecido como labirinto membranoso) que inclui 
os órgãos de equilíbrio e, somente nos tetrápodes, a cóclea 

(o órgão auditivo). O aparelho vestibular está encerrado no 
interior da cápsula ótica do crânio e compreende uma série 
de sacos e túbulos contendo um fluido, chamado endolinfa. 
Ondas sonoras são transmitidas para a orelha interna, onde 
criam ondas de compressão que passam através da endo
linfa. Estas ondas estimulam as células vestibulares senso
riais que são variantes das células ciliadas básicas. 

As partes inferiores do aparelho vestibular, o sáculo e o 
ufrículo, abrigam órgãos sensoriais chamados máculas que 
contêm diminutos cristais de carbonato de cálcio apoiados 
sobre as células ciliadas. As sensações das máculas contam 
ao animal o que está em cima e detectam aceleração linear. 
A parte dorsal do aparelho vestibular contém os canais se
micirculares. Áreas sensoriais nas ampolas destes canais 
detectam aceleração angular por meio de suas cristas, cé
lulas ciliadas envoltas em uma substância gelatinosa, pelo 
monitoramento do deslocamento da endolinfa durante o 
movimento. Muitos peixes e anfíbios têm um dueto endolin-
fatico que se abre para fora por um poro do lado da cabeça. 
Os gnatostomados possuem três canais semicirculares em 
cada lado da cabeça, feiticeiras possuem somente um e as 
lampreias e agnatos fósseis possuem dois (Figura 2-16). 

Freqüentemente deixamos de perceber, em nós mesmos, 
a importância dos sentidos vestibulares uma vez que geral
mente dependemos da visão para determinar nossa posição. 
No entanto, às vezes podemos ser enganados, como quando 
estamos sentados em um trem ou carro parado e pensar que 
estamos nos movendo; em verdade, faltou um impulso de 
nosso sistema vestibular para que percebêssemos que o veí
culo perto do nosso é que está se movendo. 

O Sistema Endócrino O sistema endócrino transfere in
formação de uma parte do corpo para outra via liberação 
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A Figura 2-16 Plano do aparelho vestibular em peixes. 

de um mensageiro químico (hormônio) que produz uma 
resposta nas células-alvo. O tempo necessário para uma res
posta endócrina varia de segundos até horas. Os hormônios 
são produzidos em glândulas endócrinas distintas, cuja função 
primária é a produção e liberação destas substâncias (p. ex., a 
pituitária, a tireóide, o timo e as adrenais) e por órgãos com 
outras funções importantes no corpo - tais como as gôna-
das, os rins e o trato gastrointestinal. 

A tendência na evolução de glândulas endócrinas nos 
vertebrados tem sido a consolidação de um grupo espalhado 
de células ou pequenos órgãos em peixes, formando órgãos 
maiores e melhor definidos nos amniotas. As secreções en
dócrinas estão predominantemente envolvidas no controle e 
regulação do uso, do armazenamento e da liberação de ener
gia, bem como em alocar energia para funções especiais em 
épocas críticas. 

Resumo 

Vertebrados são membros do filo Chordata, um grupo de 
animais cujos outros membros, tunicados e cefalocordados 
(anfioxo) são bastante diferentes dos mais modernos verte
brados, sendo pequenos, marinhos, lentos ou inteiramente 
sésseis como adultos. Os Chordata compartilham com muitos 
filos animais derivados os caracteres de serem bilateralmente 
simétricos, possuindo uma cabeça e extremidade caudal dis
tintas. Evidências moleculares e embriológicas mostram que 
os cordados são relacionados com outros animais marinhos e 
sésseis, tais como equinodermos (estrelas-do-mar etc). 

Os Chordata geralmente distinguem-se de outros ani
mais pela presença de uma notocorda, de um tubo neural 
dorsal oco, de uma cauda pós-anal e de um endóstilo (glân
dula tireóide). Os vertebrados parecem ser mais intimamente 
aparentados com os anfioxos (cefalocordados) entre os cor
dados não-vertebrados e a maioria das diferenças estruturais 
e fisiológicas entre anfioxos e vertebrados primitivos parece 
refletir uma modificação evolutiva para um tamanho maior 
do corpo, um maior nível de atividade e um salto da alimen
tação por filtração para a predação. 
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Os vertebrados apresentam os caracteres peculiares de 
uma cabeça expandida, com órgãos sensoriais multicelulares 
e um crânio encerrando um grande encéfalo tripartido. Os 
caracteres que distinguem os vertebrados de outros corda
dos parecem estar relacionados com duas inovações embrio
nárias críticas: uma duplicação do complexo do gene Hox e 
o desenvolvimento do tecido da crista neural. As complexas 
atividades de vertebrados são sustentadas por uma complexa 
morfologia. Estudos da embriologia podem esclarecer como 
complexas estruturas são formadas e desenvolvidas. As cé
lulas da crista neural, peculiares dos vertebrados, formam 
muitos dos caracteres derivados de vertebrados, especial
mente aqueles da nova porção rostral da cabeça. 

Um vertebrado adulto pode ser considerado como sis
temas interatuantes envolvidos em proteção, sustentação e 
movimento, aquisição de energia, excreção, reprodução, 
coordenação e integração. Estes sistemas sofreram profun
das modificações funcionais e estruturais em diversos pon-
tos-chave na evolução dos vertebrados. A transição mais 
importante é a da condição pré-vertebrada, como represen
tada hoje pelo anfioxo, para a condição vertebrada apresen
tada pelos agnatos viventes. Outras transições importantes, 
a serem consideradas em diversos capítulos, incluem a mo
dificação de vertebrados agnatos para gnatostomados e dos 
peixes para os tetrápodes. 
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CAPITULO 

Os Primeiros Vertebrata: Vertebrados Agnatos \ 3 
e a Origem dos Vertebrados Gnatostomados 

Os primeiros Vertebrata representaram um importante avanço em relação aos Chordata filtradores não-ver
tebrados. Seu aspecto novo mais conspícuo foi uma extremidade cefálica distinta contendo um encéfalo 
tripartido envolto por um crânio cartilaginoso e complexos órgãos sensoriais (olhos, nariz). Eles usavam a 
musculatura faríngea, recentemente adquirida, para introduzir água na boca e sobre as brânquias, que é utili
zada agora para a respiração em vez de na alimentação por filtração. Os primeiros vertebrados eram predado
res ativos e não filtradores sésseis. Muitos deles também apresentavam uma armadura externa óssea composta 
de osso e outros tecidos mineralizados. 

Conhecemos uma notável quantidade de dados sobre a anatomia de alguns destes vertebrados primitivos 
porque a estrutura interna de sua armadura óssea revela as posições e formas de muitas partes da anatomia de 
suas estruturas moles. Os gnatostomados representaram mais um avanço no padrão dos Vertebrata, dirigido 
para altos níveis de atividade e predação. As próprias maxilas são homólogas das estruturas que formam os 
arcos branquiais e provavelmente evoluíram primeiro como instrumentos para aumentar a força e a efetividade 
da ventilação branquial. Mais tarde, eles foram modificados para agarrar e segurar presas. Neste capítulo, se
guimos os primeiros passos da irradiação dos Vertebrata iniciada há cerca de 500 milhões de anos, discutimos 
a biologia tanto dos agnatos da Era Paleozóica (os ostracodermes) e das formas atuais (feiticeiras e lampreias). 
Também consideramos a transição da condição agnata para a gnatostomada e a biologia de alguns dos primei
ros tipos de peixes gnatostomados que não sobreviveram além da Era Paleozóica (placodermes e acantódios). 

3.1 Reconstruindo a Biologia dos Primeiros 
Vertebrata 

A Primeira Evidência de Vertebrados 

Até bem recentemente, nossa evidência mais antiga de ver
tebrados consistia de fragmentos da armadura dérmica dos 
vertebrados agnatos conhecidos como ostracodermes. Estes 
animais eram muito diferentes de qualquer vertebrado que 
vive atualmente. Essencialmente, eram peixes encerrados 
numa armadura óssea (grego ostrac = casca e derm = pele), 
bem diferentes dos vertebrados agnatos viventes que per
deram completamente os ossos. Fragmentos de ossos são 
conhecidos do Ordoviciano, há cerca de 480 milhões de 
anos. Isso foi mais ou menos 80 milhões de anos antes que 
fósseis inteiros de vertebrados se tomassem abundantes no 
Siluriano Superior. Outros fósseis recentes incluem tecidos 
mineralizados, possivelmente de vertebrados do Cambriano 

Superior da América do Norte e da Austrália, que se fossili
zaram há cerca de 500 milhões de anos. 

Achados mais recentes de vertebrados primitivos do 
Cambriano Inferior da China (Shu et al. 1999) estendem 
o registro fóssil mais para trás por cerca de 40 milhões de 
anos. Dois tipos diferentes de vertebrados do Cambriano In
ferior, Myllokumingia e Haikouichthys, são encontrados no 
mesmo depósito fóssil. Ambos eram pequenos, com cerca 
de 3 centímetros de comprimento, e tinham forma seme
lhante à de peixes (Figura 3-la). A evidência de um crânio e 
miômeros em forma de W caracterizam estes animais como 
Vertebrata verdadeiros. No entanto, diferentemente dos os
tracodermes, não apresentam qualquer evidência de osso 
ou de escamas mineralizadas. Ambos os animais apresenta
vam uma nadadeira dorsal e nadadeiras ventrolaterais pares 
em forma de fita. Apesar da antiguidade destes vertebrados 
primitivos, evidentemente eram mais derivados do que as 
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Nadadeira dorsal 

/ 1 — i — 1 

Olho 10 mm 
(b) 

A Figura 3-1 Alguns dos primeiros vertebrados, (a) Myllokumingia do Cambriano Inferior da China, (b) Astraspis, ostracodermo 
pteraspido do Ordoviciano da América do Norte. 

feiticeiras atuais, como é mostrado pela presença de uma 
nadadeira dorsal. Isso sugere que a linhagem dos vertebra
dos diversificou-se consideravelmente antes dessa época. 
Haikouichthys, parece ter tido suportes branquiais cartilagi
nosos como os das lampreias (um cesto branquial) e pode 
ser o táxon irmão das lampreias. 

A próxima boa evidência de vertebrados primitivos é do 
Ordoviciano Inferior; diversos locais do planeta apresentam 
fósseis de vertebrados na forma de fragmentos ósseos, suge
rindo que, nesta época, os ostracodermes eram diversifica
dos e tinham uma ampla distribuição mundial. Os primeiros 
Vertebrata representados por fósseis completamente articu
lados datam do Ordoviciano Superior da Bolívia, Austrália 
e América do Norte. São peixes com armadura, agnatos e 
em forma de torpedo, variando entre 12 e 35 centímetros 
de comprimento. Estes peixes primitivos tinham uma ar
madura externa constituída por muitas pequenas placas ós
seas poligonais, intimamente ajustadas entre si e com 3 a 5 
milímetros de comprimento. Estas placas estão em contato 
entre si na cabeça e na região das brânquias formando um 
escudo cefálico. Mais caudalmente, elas imbricam-se, como 
o fazem as escamas dos peixes atuais. Estas placas ósseas 

mostram a presença de canais sensoriais, uma proteção es
pecial em torno dos olhos e - na reconstrução de Astras
pis da América do Norte (Figura 3-lb) - tantas quanto oito 
aberturas branquiais em cada lado da cabeça. 

O Ordoviciano também foi o Período de uma grande ir
radiação e diversificação de invertebrados marinhos, depois 
das extinções do final do Cambriano. A primeira irradiação 
dos Vertebrata envolveu tanto grupos gnatostomados como 
agnatos. Com base na evidência fornecida pelos tipos de 
escamas encontrados, os primeiros ostracodermes ocorre
ram no Ordoviciano Inferior e os primeiros peixes gnatos
tomados apareceram um pouco mais tarde - no Ordoviciano 
Médio. Tipos similares de vertebrados primitivos conheci
dos atualmente por uma maior variedade de fósseis de corpo 
inteiro, são encontrados em formações do Siluriano Supe
rior, no Reino Unido, Noruega, Spitzbergen e América do 
Norte datando de cerca de 400 milhões de anos atrás. 

O Problema dos Conodontes 

Microfósseis curiosos, conhecidos como elementos conodon
tes, são amplamente distribuídos e abundantes em depósitos 
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marinhos do Cambriano Superior até o Triássico Superior. 
Elementos conodorites são pequenas estruturas (geralmente 
com menos de 1 milímetro de comprimento) semelhantes a 
espinhos ou pentes compostos de apatita (um composto de 
cálcio mineralizado particular que é característica de tecidos 
duros de vertebrados). Eles já foram descritos como partes 
esqueléticas de algas marinhas ou invertebrados marinhos. 
No entanto, estudos recentes de tecidos mineralizados de 
conodontes mostraram que sua microestrutura é similar à 
dentina que é um tecido peculiar dos vertebrados. Assim, 
os elementos conodontes são considerados estruturas seme
lhantes a dentes dos verdadeiros vertebrados. Esta interpre
tação tem sido confirmada pela descoberta de impressões 
desses animais completos, com os elementos dos conodon
tes dispostos no interior da faringe num aparato complexo 
(Figura 3-2). 

Os conodontes parecem ter tido uma notocorda, um 
crânio, miômeros, raios de nadadeira e grandes olhos, há 
evidências de músculos oculares extrínsecos para mover 
os olhos. Embora a faringe possa ter sido muscular para 

10 mm 

(b) 

A Figura 3-2 Conodontes. (a) Clydagnathus. (b) Detalhe do apa
relho usado na alimentação (elementos conodontes) no interior da 
cabeça de Idiognathus. Os elementos S, mais craniais, parecem 
designados para agarrar e os elementos P, mais caudais, parecem ser 
designados para quebrar. 

operar o aparelho conodonte, não existem vestígios de fen
das branquiais. 

No entanto, com seu tamanho muito pequeno (40 milí
metros de comprimento), a respiração pode ter sido reali
zada por difusão de gases pela superfície do corpo. Assim, 
assumindo que seus ancestrais (como vertebrados verdadei
ros) possuíssem brânquias, estas estruturas podem ter sido 
desnecessárias para os diminutos conodontes e, portanto, 
foram perdidas. 

A aceitação dos conodontes como vertebrados modificou 
nossas idéias sobre as relações entre os primeiros Vertebrata, 
particularmente a importância - na hierarquia evolutiva - de 
possuir tecidos mineralizados. As estruturas semelhantes a 
dentes dos conodontes e esqueletos ósseos dérmicos de ostra
codermes são os motivos para considerar estes animais como 
tipos mais derivados de vertebrados do que os peixes agnatos, 
de corpo mole, que vivem atualmente (veja a Figura 3-3). 

A Origem do Osso e de Outros Tecidos Mineralizados 

Tecidos mineralizados compostos de uma mistura de car
bonato de cálcio e fosfato de cálcio (apatita) - como osso, 
dentina e esmalte - constituem um importante aspecto novo 
dos Vertebrata (tecidos mineralizados dos Vertebrata foram 
discutidos no Capítulo 2). Esmalte (ou enamelóide) e den
tina são muito mais mineralizados do que osso. Estes teci
dos, que ocorrem principalmente nos dentes dos vertebrados 
atuais, são pelo menos tão antigos como o osso e foram en
contrados originalmente em íntima associação com osso na 
armadura dérmica dos ostracodermes. 

A origem dos tecidos mineralizados dos Vertebrata per
manece um enigma: os tipos conhecidos mais antigos não 
tinham estruturas tão complexas como as dos tecidos minera
lizados dos vertebrados atuais. As unidades básicas de tecido 
mineralizado parecem ser os odontóides, pequenos elementos 
na forma de dentes gerados na pele. Consistem de projeções 
de dentina, cobertas em alguns casos por uma camada externa 
de enamelóide com uma base óssea. Nossos próprios dentes 
são muito semelhantes a estas estruturas e provavelmente são 
homólogos a elas (veja a Figura 2-6 no Capítulo 2). 

Odontódios ocorrem numa forma quase não modificada 
como os agudos dentículos do tegumento de tubarões - e as 
escamas, placas e escudos maiores da cabeça de muitos ostra
codermes e peixes ósseos primitivos são interpretados como 
agregações destas unidades. Note que estes elementos ósseos 
não teriam sido externos ao tegumento, como a concha de um 
caramujo. Em vez disso, eram formados no interior da derme 
e eram recobertos por uma camada de epiderme, assim como 
ocorre com nossos ossos do crânio. A condição primitiva para 
o osso dos vertebrados é a de não apresentar células na forma 
adulta. Este tipo de osso acelular também é conhecido como 
aspidina. Osso celular somente é encontrado em gnatostoma
dos e em alguns ostracodermes derivados (osteóstracos). 
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Recente 

Chordata 

_j-3. Vertebrata (Craniata) 

A F i g u r a 3 - 3 Relações filogenéticas dos vertebrados dentro dos Chordata. Este diagrama representa parentescos prováveis entre 
vertebrados primitivos, incluindo vertebrados agnatos viventes e extintos e os primeiros vertebrados com maxilas. As aspas indicam grupos 
parafiléticos. As linhas pretas mostram apenas o grau de parentesco; elas não indicam as épocas de divergência nem a presença não verificada 
de táxons no registro fóssil. As barras levemente sombreadas indicam os limites de tempo quando o táxon é reconhecido como presente, mas 
não foi encontrado (ou pouco encontrado) no registro fóssil. Os números indicam caracteres derivados que distinguem as linhagens. 

Legenda: 1 . Chordata - Notocorda; tubo nervoso dorsal oco; cauda 
pós-anal; faixas musculares segmentares pelo menos na região 
caudal; endóstilo. 2. Miômeros nas regiões do tronco e da cauda; 
sistema excretor com células do tipo podócito; mesoderma da 
placa lateral; indução embriológica de tecidos nervosos pela no
tocorda; dobra da nadadeira caudal, ventral ao padrão dorsal da 
circulação sangüínea através das brânquias; encéfalo de algum 

tipo na extremidade do tubo nervoso. 3. Craniata (= Vertebrata em 
sentido amplo) - Crânio incorporando à extremidade anterior da 
notocorda e encerrando o encéfalo e órgãos sensoriais pares; re
gião cefálica distinta com estes caracteres - divisão tripartida do 
encéfalo com um telencéfalo e nervos cranianos diferenciados do 
tubo nervoso, órgãos ópticos, auditivos e, provavelmente, olfa-
tórios pares, um ou mais canais semicirculares; células da crista 
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Ainda não cornpreendemos como os dentes conodontes 
se encaixam neste quadro evolutivo. Podem representar um 
experimento primitivo em mineralização de tecidos antes da 
evolução do esqueleto dérmico em outros Vertebrata. Estru
turas faríngeas semelhantes a dentes também têm sido rela
tadas para os telodontes, ostracodermes pouco conhecidos, 
que não possuem um esqueleto bem mineralizado. A capaci
dade de formar tecidos mineralizados na pele pode ser uma 
característica Vertebrata primitiva, mas a produção de dentes 
ou estruturas semelhantes a dentes pode ter evoluído indepen
dentemente em diferentes momentos entre os vertebrados. 
Por exemplo, evidências recentes sugerem que os dentes evo
luíram duas vezes nos vertebrados gnatostomados: uma vez 
no ancestral de todos os peixes atuais e outra entre os mem
bros mais derivados de um grupo primitivo de peixes gna
tostomados chamado placodermes, os quais serão estudados 
mais adiante neste capítulo (Smith e Johanson 2003). 

Qual poderia ter sido a vantagem seletiva original dos te
cidos mineralizados nos Vertebrata? Originalmente, os escu
dos cefálicos dos ostracodermes foram considerados como 
estruturas defensivas contra o ataque de predadores - par
ticularmente as grandes criaturas semelhantes a escorpiões 
conhecidos como euripterídeos. Entretanto, a estrutura deta
lhada dos tecidos ósseos sugere que eles tinham uma função 
mais complexa do que a mera proteção. A dentina do escudo 
cefálico tinha um característico sistema de poros e peque
nas projeções, sugerindo que o tecido também tinha uma 
função sensorial. O escudo cefálico ósseo pode ter surgido 
como um revestimento protetor e eletricamente isolante em 
torno de eletrorreceptores que propiciavam a detecção de 
suas presas. Subseqüentemente, a regulação do fósforo, um 
elemento relativamente raro em ambientes naturais, pode ter 
sido uma das primeiras forças seletivas envolvidas na evo
lução do osso. Embora pensemos em osso como sendo prin
cipalmente como sustentador e protetor, ele também serve 
como uma reserva de cálcio e fósforo. A regulação mineral 

envolve deposição e mobilização de íons cálcio e fósforo. 
Os vertebrados dependem de um metabolismo anaeróbio 
durante a atividade, produzindo ácido lático que diminui o 
pH do sangue. Um esqueleto constituído de hidroxiapatita 
pode ser mais resistente à acidez do sangue durante o me
tabolismo anaeróbio do que um formado por carbonato de 
cálcio (calcita), que forma as conchas dos moluscos (Ruben 
e Bennett 1987). 

As explicações propostas para a origem do osso e outros 
tecidos mineralizados - proteção, eletrorrecepção e armaze
nagem de minerais - não são mutuamente exclusivas. Todas 
elas podem ter estado envolvidas na origem evolutiva deste 
tecido complexo. 

O Ambiente do Início da Evolução dos Vertebrata 

Durante o Siluriano Superior, os ostracodermes e os primei
ros peixes com maxilas eram abundantes tanto em ambientes 
de água doce como marinhos. Sob quais condições evoluíram 
os primeiros vertebrados? Originalmente, os pesquisadores 
supunham que os vertebrados teriam surgido na água doce. 
Essa opinião se baseou no rim dos vertebrados que é cla
ramente vantajoso neste habitat, atuando na rápida elimina
ção do excesso de água que entra no corpo por osmose. No 
entanto, agora se aceita amplamente uma origem marinha 
dos vertebrados; considera-se que, por acaso, o rim foi pré-
adaptado para esta função na água doce em vez de ter evo
luído especificamente para este propósito. 

A primeira linha de evidência para uma origem marinha 
dos vertebrados é paleontológica - os primeiros fósseis de 
vertebrados são encontrados em sedimentos marinhos. A se
gunda linha de evidência provém da fisiologia comparada -
todos os cordados não-vertebrados e os filos de invertebrados 
deuterostômios são exclusivamente formas marinhas, tendo a 
mesma concentração dos líquidos do corpo como a de seu am
biente. Assim, os líquidos concentrados do corpo das feiticei-

neural e estruturas derivadas destes tecidos (incluindo o esqueleto 
branquial cartilaginoso); miômeros em forma de W; glândulas endó
crinas distintas; sistema da linha lateral; coração bem desenvolvido; 
rins pares. 4. Nadadeira dorsal. 5. Vertebrata (no sentido mais res
trito, talvez devesse ser colocado no nó de número 4) - Presença 
de arcuália (rudimentos vertebrais circundando o tubo nervoso); 
olhos bem desenvolvidos com musculatura ocular extrínseca; 
olho pineal; nervo hipoglosso; neurônios mauterianos (= de Mau-
thner) no tronco encefálico; neuromastos na linha lateral; linhas 
sensoriais na cabeça e no corpo; capacidade de eletrorrecepção; 
dois canais semicirculares; inervação autônoma do coração; due
tos renais coletores; baço ou tecido esplénico; três (versus um) 
tipos de células sangüíneas granulares brancas; líquidos do corpo 
diluídos; o sangue compreende mais de 10 por cento do volume 
do corpo; transporte de íons nas brânquias; taxa metabólica mais 

elevada; controle de células pigmentares e da gametogênese pela 
pituitária. 6. Capacidade fisiológica para formar tecidos minera
lizados na derme; dentes córneos perdidos. 7. Escudo cefálico de 
ossos dérmicos; trato olfatório; encéfalo com cerebelo. 8. Pteras-
pida - Aberturas nasais pares; esqueleto dérmico com três camadas 
características, incluindo osso esponjoso. 9 . Myopterygii - Dobras 
pares das nadadeiras laterais, nadadeiras dorsal e anal; dueto en-
dolinfático na orelha interna abre-se para a superfície (perdido nos 
gnatostomados acima do nível dos Chondrichthyes). 10. Ossículos 
escleróticos. 11. Osso pericondral (pelo menos na cabeça); cartila
gem calcificada; osso dérmico celular; exoesqueleto com três ca
madas; nadadeiras peitorais com uma base estreita e concentrada 
(perdida nos galeaspídeos); órbitas grandes; grande veia cefálica 
(jugular dorsal). 12. Gnathostomata - maxilas e muitos outros ca
racteres derivados (veja o texto), incluindo aberturas nasais pares. 
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ras muito primitivas provavelmente representam a condição 
original dos vertebrados. 

3.2 Peixes Agnatos Atuais 

Os Vertebrata agnatos atuais - feiticeiras e lampreias - durante 
muito tempo foram classificados junto com os ostracodermes 
na classe "Agnatha" porque não possuem as características 
dos gnatostomados, as maxilas e dois conjuntos de nadadei
ras pares. Eles também tem outras características primitivas. 
Em particular não possuem dutos reprodutivos especializa
dos; óvulos e espermatozóides são liberados no interior do 
celoma, e contrações da parede do corpo expelem as células 
sexuais através de poros que se abrem na porção caudal do 
dueto arquinéfrico (dueto que drena do rim). Tanto feiticeiras 
como lampreias tem fecundação externa. 

No entanto, os sistematas filogenéticos não mais agrupam 
organismos com base em caracteres primitivos compartilhados 
e agora está claro que os "Agnatha" constituem um grupo para-
filético. Os agnatos atuais muitas vezes têm sido reunidos como 
ciclóstomos porque possuem boca circular e sem maxilas. 

Entretanto, este agrupamento também é parafilético 
porque as lampreias parecem ser mais proximamente apa
rentadas com os gnatostomados do que as feiticeiras (Fi
guras 3-3 e 3-4). Tanto feiticeiras como lampreias parecem 
ser mais primitivas do que os ostracodermes com armadura 
da Era Paleozóica e, assim, trataremos primeiro delas antes 
de considerarmos os agnatos extintos. O registro fóssil dos 
tipos modernos de vertebrados agnatos é esparso. Lampreias 

são conhecidas do Carbonífero - Hardistiella de Montana e 
Mayomyzon de Illinois. Myxinikela, uma feiticeira inconteste 
e um segundo parente possível, Gilpichthys, têm sido encon
trados nos mesmos depósitos, como também Mayomyzon. 

Feiticeiras - Myxinoidea 

Existem cerca de 40 espécies reconhecidas de feiticeiras, dis
tribuídas em dois grandes gêneros (Eptatretus e Myxiné). Fei
ticeiras adultas (Figura 3-5) geralmente têm menos de 1 metro 
de comprimento, são alongadas, sem escamas e de coloração 
rósea a púrpura. As feiticeiras são inteiramente marinhas, 
tendo uma distribuição praticamente cosmopolita - com ex
ceção das regiões polares. Principalmente, são habitantes de 
águas profundas e frias. São os principais carniceiros do as
soalho de mares profundos, chegando em grande número às 
carcaças por meio de seu sentido do olfato. 

Um caráter peculiar das feiticeiras é o das grandes glân
dulas de muco que se abrem para o exterior na parede do 
corpo. As assim chamadas glândulas de muco secretam 
enormes quantidades de muco e filamentos proteicos fir
memente enrolados. Os filamentos estendem-se em contato 
com a água do mar para manter o muco viscoso perto do 
corpo da feiticeira. Uma feiticeira adulta consegue produzir 
muco suficiente em alguns poucos minutos para transformar 
o volume de água equivalente ao de um balde numa massa 
gelatinosa (Martini 1998). 

Esse comportamento repugnante é aparentemente um 
meio de intimidação para os predadores. Quando o perigo 

> F i g u r a 3-4 Cladograma simplificado dos CHORDATA 
Vertebrata dentro dos Chordata, mostrando os i — 

táxons viventes e somente os principais grupos CRANIATA (vertebrados no senso amplo) 
extintos. As aspas indicam grupos parafiléticos. j 
Uma adaga (f) indica um táxon extinto. VERTEBRATA (vertebrados no senso estrito) 

1 "AGNATHA" (vertebrados sem maxilas) 

" C YC LOSTO MATA" 
i 1 *s 
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A F i g u r a 3 - 5 Feiticeiras. 

passou, a feiticeira dá um nó em seu corpo, raspando a massa 
de muco e depois espirra fortemente para deixar livres suas 
passagens nasais. 

As feiticeiras não apresentam qualquer vestígio de vérte
bras, motivo para que sejam consideradas como gmpo irmão 
de todos os outros Vertebrata. Sua anatomia interna possui 
muitos aspectos primitivos adicionais. Por exemplo, os rins 
são simples e existe apenas um canal semicircular em cada 
lado da cabeça. As feiticeiras têm uma única abertura nasal 
terminal que se conecta com a faringe via um largo tubo. 
Os olhos são degenerados ou rudimentares, recobertos com 
uma espessa pele. A boca é circundada por seis tentáculos 
que podem ser estendidos e movimentados de cá para lá por 
meio de movimentos da cabeça quando a feiticeira está pro
curando alimento. Na boca existem duas placas contendo 
estruturas agudas, córneas (queratinizadas), semelhantes a 
dentes. Estas placas com dentes situam-se a cada lado de 
uma língua protrátil e se afastam entre si quando a língua 
está protraída. Quando a língua é retraída, as placas dobram-se 
de forma a interdigitar seus dentes numa ação semelhante 
à de uma pinça. O aparato alimentar de feiticeiras tem sido 
descrito como "extremamente eficiente para estes vermes 
alongados porque as placas de queratina entram e saem al
ternadamente da cavidade oral" (Mallatt 1985). 

Feiticeiras também se alimentam de vertebrados mortos 
ou moribundos. Uma vez fixas à presa, elas conseguem dar 
um nó em sua cauda e deslocá-lo para frente ao longo de seu 
corpo até que estejam firmemente agarradas à presa, obtendo 
bocados de came à medida que a beliscam. Freqüentemente, 
esses animais iniciam sua alimentação consumindo apenas a 
came externa da presa o suficiente para penetrar na cavidade 
celômica onde se alimentam das partes mais macias. Uma vez 
que uma parcela de alimento tenha atingido o trato digestório 
da feiticeira, ela é envolvida por uma bolsa mucóide, secre-
tada pela parede intestinal. Esta membrana é permeável a en
zimas digestivas e os produtos da digestão difundem-se para 
fora e são absorvidos pelo intestino. As partes indigeriveis da 
presa são eliminadas ainda envolvidas pela bolsa mucóide. O 
significado funcional desta curiosa estrutura é desconhecido. 

Diferentes gêneros e espécies de feiticeiras têm um nú
mero variável de aberturas branquiais externas. Ocorrem de 
1 a 15 aberturas em cada lado. As aberturas externas ocorrem 
mais caudalmente, até a região mediana do corpo, embora as 
câmaras branquiais, em forma de bolsas, existam imediata
mente atrás da cabeça. Em alguns gêneros, os longos tubos 
que saem das brânquias fundem-se reduzindo o número de 
aberturas externas. A posição mais caudal das aberturas bran
quiais pode estar relacionada ao hábito escavador. 
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Feiticeiras possuem grandes seios sangüíneos e uma 
pressão sangüínea muito baixa. Contrastando com todos os 
outros Vertebrata, as feiticeiras possuem corações acessórios 
no fígado e na região caudal, além do coração verdadeiro 
situado perto das brânquias. Os vários corações das feiticei
ras não são inervados, o que significa que seu ritmo bom-
beador é intrínseco aos próprios corações e não coordenado 
pelo sistema nervoso central. O sistema vascular sangüíneo 
demonstra poucas das reações imunes características de ou
tros Vertebrata. Por todas estas características, as feiticeiras 
assemelham-se à condição primitiva do anfioxo - embora, 
assim como outros vertebrados, seu sangue contenha células 
sangüíneas vermelhas com hemoglobina e o coração verda
deiro tem três câmaras. 

Na maioria das espécies, as fêmeas de feiticeiras são mais 
numerosas do que os machos numa proporção de cem para 
um; o motivo para esta estranha razão sexual é desconhe
cido. O exame das gônadas sugere que, pelo menos algumas 
espécies são hermafroditas, mas nada se conhece a respeito 
do acasalamento. Os ovos ricos em vitelo, que são ovais e 
possuem mais de um centímetro de comprimento, estão en
cerrados numa casca resistente e clara, afixada ao substrato 
por meio de ganchos. Acredita-se que eclodam pequenas 
feiticeiras completamente formadas, não apresentando um 
estágio larval. Infelizmente, quase nada se conhece da em
briologia ou da biologia dos primeiros estágios da vida de 
qualquer feiticeira. Desde o século XIX, não se tem encon
trado ovos fertilizados para que se pudesse estudar o desen
volvimento da anatomia das feiticeiras! 

Feiticeiras nunca têm sido capturadas muito acima do 
assoalho do oceano e, freqüentemente, são encontradas 
em regiões profundas da plataforma continental. Algumas 
vivem em colônias, cada indivíduo vive em uma galeria es
cavada no lodo, cuja entrada é marcada por uma elevação 
semelhante a um vulcão em algumas espécies. As feiticeiras 
vivem de maneira semelhante à das toupeiras, encontrando 
suas presas no interior e na superfície do sedimento. Elas pa
recem ser ativas quando fora de suas galerias porque são ra
pidamente atraídas para iscas e peixes apanhados em redes. 
A pequena quantidade de diferenças morfológicas entre po
pulações indica que as feiticeiras não têm ampla distribui
ção, tendendo a viver e procriar em locais restritos. 

Durante as duas últimas décadas tem havido um aumento 
na interação econômica entre as feiticeiras e os humanos, 
o que é um exemplo de como espécies de vertebrados são 
ameaçadas pela sociedade humana, burguesa e altamente 
consumidora. Pescadores que usam armadilhas fixas há 
muito tempo vêm capturando peixes danificados por feiti
ceiras carniceiras, impedindo sua venda. Não é surpreen
dente que os pescadores tenham respondido rapidamente 
quando o uso de peles de feiticeiras como couro tomou estes 
peixes tão valiosos como aqueles peixes que procuravam 
previamente. Quase todos os produtos de couro denomina

dos couro de enguias são manufaturados a partir da pele de 
feiticeiras. A demanda internacional para este tipo de couro 
levou à erradicação de populações economicamente acessí
veis em águas da Ásia e em alguns locais ao longo da costa 
oeste da América do Norte. Esforços recentes de pesca estão 
voltados para a América do Sul e o Atlântico Norte, onde as 
feiticeiras ainda possam ser altamente abundantes. Por uma 
estimativa, o Golfo de Maine contém uma densidade popu
lacional de feiticeiras de 500.000 por quilômetro quadrado 
(Martini 1998). 

A exploração de recursos naturais pelo homem, tal como 
a pesca, esgota tipicamente os estoques porque não é dada a 
devida atenção à biologia do recurso e às características de 
sustentação e renovação. Por exemplo, não sabemos quanto 
tempo às feiticeiras vivem; qual a sua idade quando come
çam a reproduzir-se; exatamente como, quando ou onde 
procriam; onde vivem as formas mais juvenis; quais são as 
dietas e as necessidades energéticas de feiticeiras de vida 
livre; ou virtualmente qualquer outra informação necessária 
para um bom manejo. Como resultado, artefatos de couro de 
enguia provavelmente se tomarão tão raros quanto os con
feccionados com barbatanas de baleias, cascos de tartaruga 
e marfim. 

Lampreias - Petromyzontoidea 

Existem cerca de 40 espécies de lampreias distribuídas em 
dois grandes gêneros (Petromyzon e Lampetrá). Embora as 
lampreias sejam semelhantes às feiticeiras quanto ao tama
nho e à forma (Figura 3-6), elas são radicalmente diferentes 
quanto a outros aspectos. Elas possuem muitas características 
ausentes nas feiticeiras, mas compartilhadas com os gnatosto
mados. Talvez o caráter mais importante seja o de possuírem 
estruturas vertebrais (arcuália) - embora estes elementos es
queléticos cartilaginosos sejam diminutos e somente homólo
gas aos arcos neurais das vértebras dos gnatostomados. 

A maioria das lampreias é parasita de outros peixes 
embora algumas espécies pequenas de água doce possuem 
adultos que não se alimentam. Fixam-se ao corpo de outro 
vertebrado (geralmente um peixe ósseo maior) por meio de 
sucção e raspam uma ferida rasa exsudante no tegumento 
do hospedeiro. A boca circular e o pequeno esôfago locali
zam-se no fundo de um grande funil carnoso (o funil oral), 
cuja superfície interna está guarnecida com espinhos có
nicos córneos. A estrutura protrátil, semelhante a uma lín
gua, é recoberta com espinhos similares e estas estmturas, 
em conjunto, permitem uma firme fixação e rápida abrasão 
do tegumento do hospedeiro. Esta língua não é homóloga à 
língua dos gnatostomados porque ela é inervada pelo nervo 
craniano diferente (o nervo trigêmeo, V no lugar do nervo 
hipoglosso, XII). Uma glândula oral secreta um anticoagu
lante que impede a coagulação do sangue da vítima. Pro
vavelmente a alimentação é contínua quando uma lampreia 
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está afixada a seu hospedeiro. A principal parte da dieta de 
uma lampreia adulta consiste de líquidos do corpo de peixes. 
O trato digestório é reto e simples, como se esperaria de um 
animal que se alimenta de uma tão rica e facilmente digerível 
dieta, como sangue e líquidos teciduais. As lampreias geral
mente não matam seus hospedeiros, mas abandonam um ani
mal debilitado e com uma ferida aberta. No mar, as lampreias 
alimentam-se de diversas espécies de baleias e golfinhos, 
além de peixes. Pessoas que nadaram nos Grandes Lagos, de
pois que estiveram na água durante um tempo suficiente para 
que a temperatura de sua pele diminuísse, reportaram que 
lampreias fizeram tentativas para atacar seu corpo. 

As lampreias são peculiares entre os Vertebrata viven
tes por apresentar uma única narina situada no topo da ca
beça, combinada com um dueto que se dirige à hipófise 
(pituitária) e conhecida como abertura naso-hipofisária. O 
desenvolvimento desta estrutura envolve distorção da parte 
cranial da cabeça e sua função não é conhecida. Diversos 
gmpos de ostracodermes possuíam uma estrutura aparen
temente similar que pode ter evoluído convergentemente 
nestes gmpos. Os olhos das lampreias são grandes e bem 
desenvolvidos, assim como o corpo pineal situado sob uma 
tênue mancha atrás da abertura nasal. Em contraste com as 
feiticeiras, as lampreias possuem dois canais semicircula
res em cada lado da cabeça - uma condição compartilhada 
com os extintos ostracodermes. Além disso, o coração não 
é aneural como nas feiticeiras, mas é inervado pelo sistema 
nervoso parassimpático (nervo vago). Células cloragógenas 
nas brânquias e rins bem desenvolvidos regulam íons, água 
e resíduos nitrogenados regulando a concentração dos líqui
dos corpóreos, permitindo a existência da lampreia em uma 
variedade de salinidades. 

As lampreias possuem sete pares de bolsas branquiais 
que se abrem para o exterior logo atrás da cabeça. A ven
tilação destas brânquias difere da condição existente em 
todos os outros vertebrados nos quais a água entra pela boca 
e depois é bombeada para fora sobre as brânquias numa 
ventilação de fluxo contínuo. Lampreias adultas passam 
grande parte do tempo afixadas aos corpos de outros peixes 
por meio de suas bocas semelhantes a ventosas e, durante 
este tempo, elas não seriam capazes de ventilar as brânquias 
usando este modo de fluxo contínuo. Em vez disso, em
pregam a ventilação intermitente; a água entra e sai pelas 
fendas branquiais. Uma dobra, chamada véu, impede que a 
água saia do tubo respiratório e entre na boca. O modo de 
ventilação das lampreias não é muito eficiente quanto à ex
tração de oxigênio; no entanto, é um ajuste necessário tendo 
em vista o modo parasita especializado de alimentação. 

As lampreias são encontradas principalmente nas regiões 
temperadas de latitude norte, embora umas poucas espécies 
são conhecidas em latitudes temperadas sul. Quase todas as 
lampreias são anádromas. isto é, vivem como adultos nos 
oceanos ou em grandes lagos, subindo os rios para repro

duzir-se. Algumas das espécies mais especializadas somente 
são conhecidas da água doce, onde os adultos não se alimen
tam nem migram, atuando somente como um estágio repro
dutivo da história da vida da espécie. Espécies anádromas 
que passam parte de sua vida no mar atingem um tamanho 
grande, embora um metro seja mais ou menos o compri
mento máximo. As menores espécies têm menos do que um 
quarto deste tamanho. Pouco se sabe dos hábitos de lam
preias adultas porque, geralmente, são observadas somente 
durante atividades reprodutivas ou quando capturadas jun
tamente com seu hospedeiro. Apesar de seus sentidos ana
tomicamente bem desenvolvidos, não existe uma idéia clara 
sobre a maneira pela qual uma lampreia localiza ou fixa-se 
inicialmente a sua presa. Em cativeiro, lampreias nadam es
poradicamente por meio de ondulações laterais exageradas 
e desajeitadas. 

Lampreias fêmeas produzem de centenas a milhares de 
ovos com cerca de um milímetro de diâmetro e desprovi
dos de qualquer revestimento especializado, como aquele 
encontrado nas feiticeiras. Lampreias liberam gâmetas após 
uma migração, engatilhada pela temperatura, até as cabe
ceiras de riachos onde o fluxo da corrente é moderado e o 
fundo é composto de pequenas pedras e cascalho. Machos 
e fêmeas de lampreias constroem um ninho fixando-se pela 
boca a grandes pedras e agitando violentamente o corpo. Pe
dras menores são deslocadas e carregadas pela correnteza. 
O ninho está completo quando a escavação é marginada por 
grandes pedras voltadas contra o fluxo do rio, e por uma por
ção de pedras menores e areia na margem oposta do ninho, 
o que produz redemoinhos. A água é oxigenada por esta tur
bulência, mas não flui fortemente em uma única direção. A 
fêmea prende-se a uma das pedras rio acima, desovando, e 
o macho enrola-se nela, fertilizando-os à medida que são li
berados, esse processo pode durar até dois dias. Lampreias 
adultas morrem após terem se reproduzido uma única vez. 

As larvas eclodem em cerca de 2 semanas. Estas são ra
dicalmente diferentes de seus pais e, originalmente, foram 
descritas em um gênero distinto, Ammocoetes (Figura 3-6c). 
Este nome tem sido retido como nome vernacular para a 
forma larval. Uma semana até 10 dias após a eclosão, os 
diminutos amocetes de 6 a 10 milímetros de comprimento, 
abandonam o ninho. São organismos vermiformes, com um 
grande funil oral carnoso e com olhos não funcionais, es
condidos profundamente no interior do tegumento. Corren
tes levam os amocetes rio abaixo até remansos e margens 
calmas onde se enterram no lodo ou areia e passam três a 
sete anos vivendo como filtradores sedentários. O funil 
oral protraído faz com que a água entre e passe pela faringe 
muscular onde as partículas alimentares são aprisionadas 
em muco e levadas até o esôfago. Um amocete pode passar 
toda a sua vida larval no mesmo leito de sedimento sem que 
ocorram grandes modificações morfológicas ou comporta
mentais até que tenha 10 centímetros ou mais de compri-
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mento e diversos anos de idade. A metamorfose inicia-se no 
meio do verão e produz um juvenil cinza prateado, pronto 
para iniciar sua vida como parasita. A migração rio abaixo 
até um lago ou até o mar pode não ocorrer até a primavera 
seguinte à metamorfose. A vida adulta geralmente não ultra
passa dois anos e muitas lampreias voltam após um ano para 
liberar gâmetas. Em algumas espécies não existem adultos 
parasitas: quando as larvas destas espécies sofrem metamor
fose e os jovens adultos abandonam suas galerias para re
produzir-se imediatamente e morrer. 

Durante os últimos 100 anos, o homem e as lampreias 
têm estado cada vez mais em disputa. Embora a lampreia 
marinha, Petromyzon marinus, pareça ter sido endêmica do 
Lago Ontário, ela foi desconhecida nos outros Grandes Lagos 
da América do Norte até 1921. O rio St. Lawrence - fluindo 
do Lago Ontário para o Oceano Atlântico - não constituiu 
uma barreira para a colonização por lampreias marinhas e 
os rios e riachos que desaguam no Lago Ontário mantiveram 
populações cercadas por terra. Durante suas migrações re
produtivas, as lampreias transpõem quedas d'agua rastejando 
lentamente para cima com o auxílio de sua boca sugadora, 
mas os 50 metros de altura das Cataratas de Niagara (entre 
o Lago Ontário e o Lago Erie) são demais até mesmo para 
as lampreias mais apaixonadas. Mesmo depois que o Canal 
Welland conectou os Lagos Erie e Ontário em 1829, as lam
preias não invadiram imediatamente o Lago Erie; levou um 
século para que as lampreias se estabelecessem na bacia dre
nada por esse lago. 

De 1920 a 1950, as lampreias dispersaram-se rapidamente 
por toda a bacia dos Grandes Lagos. O fato surpreendente 
não é o de invadir as partes superiores dos Grandes Lagos, 
mas sim que levaram tanto tempo para iniciar a invasão. 
No entanto, uma vez alcançada a extremidade superior do 
Lago Erie, as lampreias conseguiram rápido acesso para os 
outros lagos. Lá elas encontraram condições adequadas e, 
por volta de 1946, habitavam todos os Grandes Lagos. As 
lampreias foram capazes de se dispersar sem restrições até 
que os interesses esportivos e comerciais se alarmaram com 
a redução do número de indivíduos de espécies economica
mente importantes de peixes, tais como a truta, o bacalhau 
de água doce e a pescada branca de água doce. Lamprei-
cidas químicos assim como barreiras elétricas e mecânicas 
nas desembocaduras de riachos usados para a reprodução, 
têm sido empregados para promover a queda das populações 
de lampreias dos Grandes Lagos aos níveis atuais. Embora 
as populações de grandes peixes gnatostomados, incluindo 
os de valor comercial, estejam se recuperando, nunca será 
possível descuidar destas medidas contra as lampreias. O 
manejo incorreto (ou a falta de manejo inicial) das lam
preias tem contribuído para nossa desvantagem. A história 
da diminuição da pesca nos Grandes Lagos é mais uma das 
centenas na história recente da vida dos Vertebrata na qual 
a falha humana em compreender e avaliar o entrosamento 
natural da biologia de nossos parentes mais próximos tem 

levado a mudanças graves em nosso ambiente. A introdução 
de espécies exóticas (= não indígenas) é a principal causa 
do declínio, em todo o mundo, de muitas espécies de verte
brados, especialmente nos habitats aquáticos. 

A Importância dos Vertebrados Primitivos Atuais 
para a Compreensão dos Antigos 

O registro fóssil dos primeiros Vertebrata revela pouco 
sobre sua evolução pré-Siluriana e não fornece indícios 
incontestáveis sobre a evolução da organização dos Ver
tebrata a partir da condição de Chordata não-vertebrados. 
Entretanto, feiticeiras e lampreias são exemplos de verte
brados primitivos sobreviventes, representantes da primeira 
irradiação de vertebrados agnatos. 

Embora a biologia e o desenvolvimento de feiticeiras 
sejam menos conhecidos do que os de lampreias, as feiticei
ras são especialmente importantes para nossa compreensão 
da primeira condição dos Vertebrata. Feiticeiras retêm mais 
caracteres primitivos do que qualquer vertebrado conhecido, 
vivente ou fóssil. Em contraste, alguns pesquisadores ainda 
preferem unir feiticeiras e lampreias como táxons irmãos, 
quer por motivos moleculares ou morfológicos. Jon Mallatt 
(1996 e Mallatt e Sullivan 1998) aponta especialmente tanto 
em feiticeiras como em lampreias a similaridade da cavidade 
faríngea alongada, alojando uma poderosa língua muscular 
sustentada por um aparato lingual cartilaginoso e contendo 
uma dobra respiratória chamada véu. Uma interpretação al
ternativa é aquela de que estes caracteres orais evoluíram con
vergentemente ou, talvez, representem um aspecto primitivo 
retido, herdado dos primeiros vertebrados. Ou eles podem ter 
evoluído convergentemente em associação com a aquisição 
de uma forma corpórea alongada. Esta forma alongada por 
sua vez pode estar relacionada a demandas locomotoras de 
uma natação ativa sem nadadeiras pares ou a um escudo dér
mico para estabilizar a extremidade da cabeça do animal. 

Myxine e seus parentes parecem ser consideravelmente 
mais derivados do que outras feiticeiras. Estudos compara
tivos fornecem o caminho mais promissor para entender o 
que é primitivo em feiticeiras e o que não é. A Tabela 3.1 
descreve algumas características de feiticeiras que são mais 
primitivas do que aquelas de outros vertebrados viventes, 
incluindo as lampreias. Muitos caracteres aparentemente pri
mitivos de feiticeiras, tais como sua virtual ausência de olhos, 
provavelmente são caracteres secundários associados ao 
hábito escavador em lodo, mas duas características fisioló
gicas das feiticeiras sugerem que elas ocupam uma posição 
filogenética muito primitiva. Primeiro, os líquidos do corpo 
de feiticeiras são isosmóticos em relação à água do mar, en
quanto outros craniotas viventes possuem líquidos do corpo 
diluídos. Líquidos do corpo, tão concentrados como a água 
do mar, poderiam impossibilitar a sobrevivência em habitats 
de água doce, mas todos os grandes grupos de ostracoder
mes têm representantes de água doce - indicando que eles 
também tinham líquidos do corpo diluídos. 
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1. Têm olhos pares muito pequenos; perderam o olho pineal; músculos oculares extrínsecos e nervos cranianos as
sociados para mover os olhos estão ausentes (mas devem representar perda secundária relacionada ao hábito 

de vida escavador). 
2. Crânio constituído por uma bainha de tecido-fibroso em vez de cartilagem. 
3. Perda da eletro-recepção e perda aparentemente do sistema da linha-lateral, mas canais sem neuromastos estão 

presentes na cabeça de algumas espécies. 
' Apenas um único canal semicircular (órgãos de equilíbrio, um em cada lado da cabeça) na orelha interna (no 

lugar de dos dois nas lampreias e ostracodermes, e três nos gnatostomados). 
Nervo hipoglosso ausente (que carreia nervos motores para a língua); neurônios de mauterianos (= de Mauthener) 
situados no tronco encefálico (responsáveis pelas rápidas "resposta iniciadoras") e inervação autônoma do coração. 

6. Sistema sensorial receptor da gustação diferente do dos outros vertebrados. 
7. O sistema circulatório retém "corações" acessórios e somente um tipo de célula sangüínea granular branca (três 

tipos em lampreias e gnatostomados). 
8. Sem qualquer tipo de baço ou de um precursor deste órgão. 
9. Ausência de elementos vertebrais cartilaginosos e de musculatura nas nadadeiras medianas. 

10. Sem duetos renais coletores no rim. 
11. Possuem uma conexão aberta entre a cavidade pericárdica e o celoma (fechada em lampreias e gnatostomados). 

12. Fluidos corpóreos com a mesma concentração da água do mar. 

5. 

Uma segunda característica primitiva é o sistema sen
sorial gustativo. Nas lampreias e gnatostomados os botões 
gustativos estão situados no epitélio orofaríngeo e inervados 
pelos nervos cranianos VII, IX e X. Nas feiticeiras, entre
tanto, botões sensoriais especializados são encontrados na 
epiderme e são inervados principalmente pelo nervo cra
niano V e por nervos espinhais, e a área do encéfalo que 
recebe os impulsos nervosos provenientes dos botões senso
riais gustativos também é diferente nas feiticeiras. O sistema 
das feiticeiras deve ter evoluído independentemente do sen
tido da gustação em lampreias e gnatostomados, sugerindo 
uma divergência precoce para a linhagem das feiticeiras. 

3.3 A Irradiação de Vertebrados Agnatos 
da Era Paleozóica - "Ostracodermes" 

Ostracodermes compreendem diversas linhagens distintas, 
mas nosso conhecimento da exatidão como essas diferentes 
linhagens estão relacionadas umas com as outras e com os 
vertebrados atuais está em um considerável estado de fluxo 
(Janvier 1996, Maisey 1996, Donoghue et al. 2000). Todos 
os ostracodermes são caracterizados pela presença de um re
vestimento de ossos dérmicos, geralmente na forma de uma 
extensa armadura ou carapaça, mas às vezes na forma de 
placas menores ou escamas. 

Os ostracodermes representam um conjunto parafilético 
porque alguns tipos mais derivados são claramente mais 
intimamente aparentados com os gnatostomados (vertebra
dos com maxilas) do que outros (veja a Figura 3-3). Os os
tracodermes são mais derivados do que os agnatos amais: 

apresentavam ossos dérmicos; e impressões na face interna 
do escudo cefálico dorsal sugerem que possuíam um trato 
olfatório conectando o bulbo olfatório com o prosencéfalo, 
além de terem um cerebelo no rombencéfalo. Os agnatos vi
ventes não possuem cerebelo e seus bulbos olfatórios estão 
incorporados junto com o restante do prosencéfalo em vez 
de estarem localizados mais na frente e ligados à cabeça via 
trato olfatório (= nervo craniano I). 

Os Ostracodermes variavam em comprimento desde cerca 
de 10 centímetros até mais do que 50 centímetros. Embora 
não tivessem tido maxilas, aparentemente alguns possuíam di
versos tipos de placas orais móveis e, em qualquer vertebrado 
vivente, não há análogas destas. Estas placas eram dispostas 
em tomo de uma pequena boca circular que parecia estar loca
lizada mais na frente na cabeça do que uma boca maior capaz 
de se abrir muito dos vertebrados gnatostomados. Talvez esses 
agnatos fossem filtradores, mas algumas espécies provavel
mente se alimentavam de presas de pequeno tamanho e corpo 
mole. Apesar da maioria dos ostracodermes ter tido algum 
tipo de nadadeira dorsal mediana, somente as formas mais 
derivadas apresentavam alguma forma de apêndices pares la
terais, e são conhecidas apenas as nadadeiras peitorais. Assim 
como nos vertebrados agnatos viventes, a notocorda deve ter 
sido o principal suporte axial durante toda a vida adulta. A Fi
gura 3-7 mostra alguns ostracodermes típicos. 

Durante o Siluriano Superior e o Devoniano, a maioria 
dos principais gmpos conhecidos de agnatos extintos coe
xistiu com os primeiros gnatostomados. Aproximadamente 
50 milhões de anos de coexistência fazem com que seja al
tamente improvável que os ostracodermes fossem levados 

Características das Feiticeiras, que São Mais Primitivos do que Aquelas de Lampreias e 

Gnatostomados 
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p heteróstraco Pteraspis (Siluriano Superior) 

Nadadeira 
hipocerca 

Abertura branquial 

O anaspídeo (Cephalaspida) 
Pharyngolepis (Siluriano Superior) 

O heteróstraco psamosteídeo (Pteraspida) 
Drepanaspis (vista dorsal) (Devoniano Inferior) 

Boca 

10 mm Placa orbital 

Olho 

Aberturas 
branquiais Espinho lateral Espinho anal 

10 mm 

Nadadeira hipocerca 

Thelodontes do Siluriano Superior 

Phlebolepsis 

SÉalBl 
O osteóstraco Hemicyclaspis 

(Cephalaspida) (Devoniano Superior) 

Escamas dorsais = 
nadadeira dorsal cranial 

Nadadeira dorsal caudal ( 1 a N a d a d e j r a dorsal) 
(2.a Nadadeira dorsal) 

M 

10 mm 

Cauda 
heterocerca 

Lobo hipocordal 
Area sensorial? 

Nadadeira peitoral 

Loganellia (uma cauda furcada) 

Galeaspida (Cephalaspida) 
do Devoniano Inferior voniano 

10 mm 

Pituriaspida (Cephalaspida) 
do Devoniano 

10 mm 

A F i g u r a 3 - 7 Diversidade dos Ostracodermes 1: Pteraspida e Cephalaspida comum. 
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à extinção pela,irradiação dos gnatostomados. Vertebrados 
agnatos e gnatostomados parecem representar dois diferen
tes tipos básicos de animais, provavelmente explorando di
ferentes tipos de recursos. A redução inicial da diversidade 
dos ostracodermes no final do Devoniano Inferior pode estar 
relacionada ao rebaixamento do nível do mar, resultando na 
perda de habitats marinhos costeiros. A extinção dos ostra
codermes no Devoniano Superior ocorreu juntamente com 
as extinções em massa de muitos invertebrados marinhos e, 
provavelmente, foi um evento ao acaso. Os gnatostomados 
também sofreram extinções em massa no Devoniano Supe
rior sendo que uma linhagem inteira (os placodermes) extin
guiu-se no final do Devoniano. 

3.4 A Transição de Vertebrados Agnatos 
para Gnatostomados 

Os gnatostomados já foram considerados como uma irra
diação completamente distinta da dos agnatos, mas agora 
consideramos que eles se originaram dentro da irradiação 
dos agnatos. Os gnatostomados são consideravelmente mais 
derivados do que os agnatos, não apenas na posse de maxi
las mas também em muitos outros aspectos. 

Alfred Sherwood Romer (1967) propôs que "talvez o 
maior de todos os avanços na história dos Vertebrata tenha 
sido o desenvolvimento de maxilas e a conseqüente revo
lução no modo de vida dos peixes primitivos". Maxilas 
permitem uma variedade de novos comportamentos alimen
tares, incluindo a capacidade de agarrar firmemente objetos 
e, juntamente com os dentes, possibilitam ao animal cortar 
o alimento em pedaços suficientemente pequenos para que 
possam ser deglutidos ou, ainda, de moer alimentos duros. 
Novos recursos alimentares tornaram-se disponíveis quando 
os vertebrados evoluíram as maxilas: a herbivaria agora é 
possível, e muitos gnatostomados tornaram-se maiores 
do que os vertebrados agnatos contemporâneos. Maxi
las móveis que agarram também permitem a manipulação 
de objetos: maxilas são usadas para escavar galerias, para 
transportar seixos e vegetação para a construção de ninhos 
e para agarrar parceiros durante a corte e juvenis durante o 
cuidado parental. Mais adiante neste capítulo, discutiremos 
a proposta de que as maxilas evoluíram originalmente para 
uma ventilação mais poderosa das brânquias. 

No Capítulo 2 vimos como os arcos branquiais são uma 
característica fundamental do crânio dos vertebrados que 
promove suporte para as brânquias. As maxilas dos gna
tostomados parecem ser homologas com esses arcos bran
quiais e constituídos do mesmo material embriológico (crista 
neural). Nenhum vertebrado vivente tem um par de arcos 
branquiais em uma posição tão rostral como as maxilas. En
tretanto, todos os vertebrados têm a mesma estrutura nesta 
posição que parece representar a modificação de um par de 
arcos branquiais rostrais; maxilas nos gnatostomados, carti
lagens velar (= suporte do véu) nas lampreias e feiticeiras. 

Deste modo tem sido proposto que o ancestral comum dos 
vertebrados atuais tinham um par de arcos branquiais não 
modificados nesta posição. A Figura 3-8 resume as diferen
ças entre os arcos braquiais dos vertebrados gnatostomados 
e seus presumíveis ancestral agnato, e ilustra os principais 
componentes das articulações dos arcos branquiais dos gna
tostomados (veja os arcos 3 a 7). Uma hipótese um pouco 
diferente da origem das maxilas a partir de uma estrutura se
melhante ao véu encontrado nas lampreias, é discutido mais 
adiante neste capítulo. 

O Padrão Básico dos Gnatostomatos 

Os primeiros gnatostomados indiscutivelmente reconheci
dos são do Siluriano Inferior, mas escamas, semelhantes às 
de tubarões, sugerem que eles tenham se originado antes, 
no Ordoviciano Médio. Tradicionalmente, a diferença entre 
gnatostomados e agnatos é descrita como os primeiros pos
suindo maxilas, que apresentam dentes na maioria das for
mas, além de dois conjuntos de apêndices ou nadadeiras 
pares (peitorais e pélvicas). O plano do corpo dos gnatos
tomados (Figura 3-9) revela que eles são caracterizados por 
muitos outros aspectos, o que implica que os gnatostomados 
representam um passo básico mais elevado nos níveis de 
atividade e de complexidade a partir de vertebrados agnatos 
(Tabela 3.2). Estes aspectos incluem progressos nas capaci
dades locomotoras e predatórias, e nos sistemas sensorial e 
circulatório. Assim como a transição de Chordata não-verte
brados para vertebrados foi caracterizada por uma duplica
ção do complexo do gene Hox, a transição entre vertebrados 
agnatos para gnatostomados pode ter envolvido um segundo 
evento de duplicação (Monastersky 1996). A duplicação do 
gene poderia ter resultado em uma maior quantidade de ma
terial genético, talvez necessário para construir um tipo mais 
complexo de animal. 

As maxilas dos gnatostomados possuem dentes, mas os 
dentes devem ter evoluído depois que as maxilas estavam 
no lugar, porque os primeiros membros dos peixes gnatosto
mados mais primitivos - os placodermes - não tinham den
tes (veja a Seção 3.5). Peixes ósseos e tetrápodes têm dentes 
embutidos diretamente nos ossos das maxilas (Figura 3-10). 
No entanto, porque os dentes se formam a partir de uma pa
pila dérmica, eles só podem estar embutidos em ossos dér
micos. Os peixes cartilaginosos, tais como tubarões e raias, 
perderam os ossos dérmicos e seus dentes se formam no in
terior da pele resultando em uma espiral de dentes que está 
sobre as maxilas, mas atualmente não está embutida nelas. 
Essa condição é provavelmente a primitiva para todos os 
gnatostomados mais derivados do que placodermes, porque 
ela também é observada nos acantódios extintos que são o 
grupo irmão dos peixes ósseos (veja Seção 3.5). 

A adição de maxilas e músculos hipobranquiais (iner-
vados por nervos espinhais) aos músculos branquioméricos 
existentes (inervados por nervos cranianos) permitiu aos 
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Condição dos Agnatha 

Primeira fenda branquial 

Caixa craniana 

1° Arco branquial 

2° Arco branquial 

Condição dos Gnathostomata 

Vista lateral 

Palatoquadrado Espiráculo 
(maxila superior = (= \ » Fenda branquial) 

/ 

Mandíbula 
(Maxila inferior = 
1 ° arco branquial) 

Arco hióideo 

Faringobranquial 

Notocorda 

Epibranquial 

Ceratobranquial 

(= 2.° arco branquial) 
Hipobranquial Basibranquial 

Vista frontal 
(forma dos arcos branquiais 3-7) 

Faringobranquial 

Epibranquial 
Ceratobranquial 

Hipobranquial 

Basibranquial 

A Figura 3-8 Evolução das maxilas dos Vertebrata a partir dos arcos branquiais mais craniais. As barras indicam elementos do 
esplancnocrânio (arcos branquiais e seus derivados). 

vertebrados adicionar uma sucção poderosa aos seus meca
nismos de alimentação (Figura 3-1 la). Outra característica 
dos gnatostomados é a presença de dois bulbos olfatórios 
distintos, direcionados para cada uma das duas narinas. Ge
ralmente os agnatos possuem apenas uma única abertura 
nasal posicionada na frente da cabeça (como nas feiticeiras) 
ou no topo da cabeça (como nas lampreias e Cephalaspida). 
(Os Heterostracos também tinham duas narinas, mas essa 
condição não é idêntica àquela dos gnatostomados tendo 
derivado independentemente nos dois táxons). O crânio dos 
gnatostomados também sofreu um alongamento crânio-cau-
dal em relação à condição agnata e há o desenvolvimento de 
um processo pós-orbital que encapsulou os olhos isolando-os 
das ações das maxilas. 

Vértebras progressivamente mais complexas é uma carac
terística dos gnatostomados. Inicialmente as vértebras con
sistiam de arcos neurais flanqueando o tubo neural (= arcos 
neurais, homólogos aos arcualia das lampreias) com arcos 
correspondentes abaixo da notocorda (= arcos hemáticos 
os quais podem estar presentes apenas na região da cauda). 
(Veja a região caudal do tronco na Figura 3-10). Gnatostoma
dos mais derivados tinham um centro ou elementos centrais 

fixos a costelas (Figura 3-1 lb). Vértebras mais completas 
sustentavam a notocorda e, eventualmente substituíram-na 
como um bastonete de suporte para os músculos axiais refor
çados, usados para a locomoção (principalmente nos tetrápo
des). Observe que centros bem desenvolvidos não foram uma 
característica dos primeiros peixes gnatostomados e nunca 
foram observados em dois gmpos extintos de peixes - placo-
dermes e acantódios. 

As costelas são outra uma característica nova nos gnatos
tomados. Elas situam-se no tecido conjuntivo entre músculos 
segmentares sucessivos fornecendo aumento na ancoragem 
dos músculos axiais. Existe agora uma clara distinção entre 
os blocos epi-axiais e os hipo-axiais dos músculos axiais, di
vididos por um septo horizontal composto por tecido fibroso 
delgado que se estende ao longo do comprimento do animal. 
O canal da linha lateral - contendo os órgãos que percebem 
vibrações na água circundante (veja Capítulo 4) - situa-se no 
plano deste septo, refletindo talvez um aumento de integração 
entre a locomoção e retro-alimentação sensorial. No interior 
da orelha interna existe um terceiro canal semicircular (hori
zontal), que pode refletir uma habilidade melhor de navega
ção e orientação em três dimensões. 
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Tubo 9 Nadadeira Músculos axiais 
nervoso | dorsal ^ segmentares Arco neural 

Nadadeira caudal 

Nadadeira anal 
Nadadeiras 
pélvicas 

Nadadeiras peitorais 

A F i g u r a 3 - 9 Vertebrado generalizado com maxilas (gnatostomado) mostrando aspectos derivados comparados com a condição dos 
vertebrados sem maxilas (agnatos). 

Legenda: 1 . Maxilas (contendo dentes) formadas a partir do arco 
branquial mandibular. 2. Esqueleto branquial consiste de arcos 
branquiais articulados e contém rastros branquiais internos que 
impedem a entrada de partículas alimentares nas brânquias. A 
musculatura branquial também é mais robusta. 3. A musculatura 
hipobranquial permite uma forte sucção durante a inalação e ali
mentação por sucção. 4. Dois bulbos olfatórios extintos direcio
nadas para duas narinas distintas. 5. A primeira fenda branquial é 
empurrada para formar o espiráculo situado entre os arcos man
dibular e hióideo. 6. Três canais semicirculares a orelha interna 
(adição de um canal horizontal). 7. Adição de um cone arterial ao 

coração, entre o ventrículo e a aorta ventral, (note que a posição do 
coração, na verdade, é mais cranial do que a mostrada aqui, logo 
atrás do arco branquial mais caudal). 8. O septo horizontal divide 
os músculos do tronco em porções epi-axiais (dorsais) e hipo-axiais 
(ventrais). Ele também marca a posição do canal da linha lateral 
contendo os órgãos sensoriais do tipo neuromastos. 9 . As vértebras 
agora possuem centros (elementos que circundam a notocorda) e 
costelas, porém note que os primeiros gnatostomados apresenta
ram apenas arcos neurais e hemáticos, como é mostrado na parte 
caudal do tronco. 

Caracteres como as maxilas e costelas podem ser obser
vados em fósseis, até o que conhecemos são exclusivos dos 
gnatostomados. No entanto, não podemos saber com certeza 
se outras novas características da anatomia das estruturas in
ternas e moles eram características apenas dos gnatostomados 
ou se elas foram adotados em alguma das linhagens dos os
tracodermes. Podemos supor que alguns aspectos do sistema 
nervoso, encontrados somente em gnatostomados entre os 
vertebrados viventes, foram adquiridos pelos primeiros ostra
codermes. Por exemplo, impressões da superfície interna do 
escudo cefálico dérmico revelam a presença de um cerebelo 
no encéfalo e de um trato olfatório, embora apenas os gnatos
tomados tenham dois tratos olfatórios distintos direcionados 
para bulbos olfatórios bem separados. Outros aspectos novos 
do sistema nervoso de gnatostomados existentes incluem bai
nhas isolantes de mielina nas fibras nervosas e que aumentam 
a velocidade dos impulsos nervosos; um tubo nervoso espesso 
com uma massa cinzenta central com expansões; e os nervos 
que ao sair da coluna vertebral unem-se formando um nervo 
segmentar (diferente do que ocorre nos agnatos onde as raízes 

dorsal e ventral são separadas entre si). Os olhos têm muscu
latura intrínseca para a acomodação da lente, permitindo uma 
focalização melhor e os elementos sensoriais do sistema da 
linha lateral. Situam-se no interior de canais circundados por 
escamas especializadas. E improvável que um dia saibamos 
se qualquer uma dessas características foi compartilhada com 
algum dos Ostracodermes. 

Também existem novas características internas do sistema 
circulatório, aparelho digestório e órgãos urinários e geni
tais. O coração dos gnatostomados apresenta uma pequena 
câmara adicional cranial ao ventrículo bombeador, o cone 
arterial, que atua como um reservatório elástico. Provavel
mente, sua presença se deve ao forte bombeamento ventri
cular e às altas pressões sangüíneas dos gnatostomados, e à 
necessidade de uniformizar a natureza pulsante do fluxo de 
sangue. Os gnatostomados também possuem uma veia porta 
renal. Um estômago verdadeiro é uma característica nova dos 
gnatostomados entre os vertebrados viventes, mas alguns os
tracodermes também parecem ter tido um estômago. Os gna
tostomados também possuem um baço distinto, um pâncreas 
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Caracteres Derivados dos Gnatostomados 

Caracteres Cranianos 

1. Crânio aumentado na parte rostral, terminando em uma fontanela pré-cerebral. 
2. Crânio alongado na parte caudal, sendo que um ou mais arcos neurais occipitais estão incorporados na parte de 

trás da caixa craniana. 
3. Desenvolvimento de um processo pós-orbital no crânio, separando as funções de sustentação das maxilas e iso

lamento dos olhos. 
4. Musculatura intrínseca no olho para a acomodação da lente. 

Caracteres Anatômicos Internos 

5. O átrio situa-se caudo-dorsalmente (versus lateralmente) ao ventrículo. 
6. Veia porta renal presente. 
7. Primitivamente, intestino contendo válvula espiral. 
8. Pâncreas tanto com funções endócrina como exócrina. 
9. Baço distinto. 

10. No adulto, os rins são formados somente pelas secções mais caudais (mesonefros e metanefros). 
11. Gônadas masculinas unidas por duetos ao dueto excretor (arquinéfrico). 
12. Gônadas femininas com ovidutos distintos. 
13. Duas (versus uma) proteínas contrateis de actina (uma específica para músculos estriados e outra específica para 

músculos lisos). 

Caracteres Sensoriais 

14. Nervos encerrados em bainhas mielínicas. 
15. Grande e distinto cerebelo no rombencéfalo. 
16. Dois distintos tratos olfatórios dirigindo-se a bulbos olfatórios amplamente separados. 
17. Medula espinhal mais espessa contendo "cornos" de substância cinzenta em cortes transversais. 
18. Raízes nervosas espinhais dorsais e ventrais ligadas para formar nervos espinhais compostos. 
19. Padrão peculiar e evolutivamente conservativo de canais da linha lateral na cabeça (perdidos em anfíbios adultos 

e nos amniotas). 
20. Linha lateral no tronco flanqueada ou encerrada por escamas especializadas (linha lateral perdida em anfíbios 

adultos e nos amniotas). 
21. Terceiro canal semi-circular (horizontal) 

definido (diferente do tecido pancreático dos agnatos), e uma 
válvula espiral no intestino para aumentar a superfície dispo
nível para a absorção do alimento. As gônadas agora possuem 
duetos distintos ligando-as com a cloaca. Nos machos, os 
testículos estão ligados por túbulos com o dueto arquinéfrico 
que, originalmente, drenava o rim. Nas fêmeas, os ovários 
estão associados aos ovidutos. Os gnatostomados também 
têm tipos mais complexos de microestrutura muscular: os 
músculos possuem proteínas contrateis específicas (actinas) 
para os músculos estriados e para os lisos, enquanto nos ag
natos existe apenas um tipo de proteína contrátil. 

A Origem das Nadadeiras 

Orientar um corpo em um espaço tridimensional é compli
cado. Nadadeiras atuam como hidrofólios aplicando pressão 
sobre a água circundante. Como a água é praticamente in
compressível, a força aplicada por uma nadadeira em uma 
direção contra a água, é contraposta por uma força igual 
na direção oposta. A nadadeira caudal aumenta a área da 

cauda proporcionando mais impulso durante a propulsão. 
Ajustes rápidos da posição do corpo na água podem ser 
especialmente importantes para peixes ativos e predadores 
como os primeiros gnatostomados, e nadadeiras ímpares na 
linha mediana do corpo (nadadeiras dorsal e anal) contro
lam a tendência do peixe girar na água (girar em torno do 
eixo crânio-caudal do corpo ou para guinar - balançar para 
a direita ou esquerda) (Figura 3-12). As nadadeiras pares 
(peitorais e pélvicas) podem controlar a arfagem (elevação 
e abaixamento da cabeça) e atuar como freios, para produzir 
elevação e, ocasionalmente, são especializadas para fornecer 
impulso durante a natação (assim como o fazem as grandes 
nadadeiras peitorais das raias). As nadadeiras tem funções 
não locomotoras tais como: nadadeiras com espinho são uti
lizadas na defesa e podem se tornar sistemas de injeção de 
veneno quando associados a secreções granulares. Nadadei
ras coloridas são utilizadas para produzir sinais visuais para 
parceiros sexuais potenciais, rivais e predadores. 

Mesmo antes do surgimento dos gnatostomados, os peixes 
possuíam estruturas que eram usadas com o mesmo propósito 
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(b) Pleurodonte 

(d) Tecodonte 

A F i g u r a 3 - 1 0 Dentes dos gnatostomados. (a) Espiral de dentes de 
um Chondrichthyes. (b) - (d). Dentes embutidos em ossos dérmicos 
da mandíbula como encontrado nos peixes ósseos e tetrápodes. 
(b) Pleurodonte, condição primitiva: os dentes fixam-se em uma 
saliência interna da mandíbula, presente em alguns peixes ósseos e 
nos anfíbios modernos e alguns lagartos, (c) Condição acrodonte: 
Os dentes se fundem aos ossos mandibulares, observado em muitos 
peixes ósseos e alguns répteis (derivaram independentemente), (d) 
Condição tecodonte: os dentes localizam-se em cavidades ósseas e 
mantêm-se no lugar por meio de ligamentos peridontais, observados 
nos répteis arcosauros e mamíferos (derivaram independentemente). 

que o das nadadeiras. Muitos ostracodermes tinham espinhos 
ou grandes escamas, derivados da armadura dérmica, que atua
vam como nadadeiras imóveis. Alguns anaspídeos possuíam 
longas camadas de tecido, semelhantes a nadadeiras, ao longo 
de seus flancos, e os osteóstracos tinham nadadeiras peitorais. 

A maioria dos peixes gnatostomados possui uma bem 
desenvolvida nadadeira caudal heterocerca. Caudas hetero-
cerca são encontradas em alguns ostracodermes, porém outros 

possuíam cauda hipocerca ou ainda com outra forma. Uma 
notocorda que se volta abruptamente para cima ou para 
baixo aumenta a profundidade da nadadeira caudal e per
mite que ela exerça a força necessária para uma aceleração 
rápida. Todos os peixes que possuem um esqueleto axial re
forçador na nadadeira, voltado para cima ou para baixo, têm 
uma nadadeira caudal que não colapsa e que é efetiva para 
a arrancada da natação. Nadar por arrancadas é importante 
para evitar predadores e pode economizar energia quando as 
arrancadas de aceleração são alternadas com deslizamentos. 

Um Problema Causado pelas Brânquias nos Primeiros 
Vertebrados 

Durante muitos anos, os pesquisadores consideraram os 
vertebrados agnatos e gnatostomados como duas irradia
ções evolutivas distintas. No entanto, como é mostrado 
na Figura 3-3, agora se percebe que os osteóstracos pos
suíam numerosas outras características derivadas que os 
aproximam mais dos gnatostomados do que de outros os
tracodermes. As lampreias também são interpretadas como 
sendo mais próximas dos gnatostomados do que o são as 
feiticeiras. Assim, os Agnatha constituem um agrupamento 
parafilético e qualquer compreensão da origem dos gnatos
tomados precisa considerar o ponto de vista que, em algum 
momento, um vertebrado Agnatha se transformou em um 
com maxilas. 

Entretanto, os vertebrados agnatos viventes possuem 
brânquias em forma de bolsas, com pequenas aberturas circu
lares distinguindo-se das aberturas em forma de fenda, entre 
as brânquias dos gnatostomados. E mais importante, os fila
mentos branquiais (os locais das trocas gasosas) são internos 
aos arcos branquiais nas brânquias das lampreias e feiticeiras, 
mas são externos aos arcos branquiais nos gnatostomados. 
Essas diferenças estruturais foram interpretadas como evidên
cia de que os vertebrados agnatos e gnatostomados represen
tam duas irradiações a partir de uma situação original na qual 
havia arcos branquiais, mas até aí não havia um verdadeiro 
tecido branquial. Esse assunto foi levantado por Jon Mallatt 
(p. ex., Mallatt 1985, 1996, 1998). Focando na condição dos 
vertebrados primitivos viventes em vez dos fósseis, esse autor 
notou que a estrutura detalhada das brânquias das lampreias 
era, atualmente, mais similar à condição dos tubarões do que a 
das feiticeiras. Essas similaridades estendiam-se para caracte
rísticas, tais como, a posição dos filamentos branquiais, a en
trada e saída dos vasos sangüíneos que suprem as brânquias, e 
numerosas características da microestrutura branquial. Existe 
também uma profunda diferença em como a água atravessa 
as brânquias nos dois gmpos. Nas lampreias e peixes gnatos
tomados (e provavelmente na condição vertebrata primitiva), 
a água passa entre as estruturas branquiais, enquanto nas fei
ticeiras ela atravessa completamente o espaço interno de cada 
uma das câmaras branquiais (veja a Figura 3-13). 

Assim, parecia que as brânquias de lampreias são ho
mólogas a dos gnatostomados e que os arcos branquiais de 
suporte (externo versus interno) não o são. Entretanto, como 
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F i g u r a 3 -11 Algumas especializações dos gnatostomados. (a) Vista ventral de um cação "dogfish", mostrando tanto os músculos 
branquioméricos como os novos músculos hipobranquiais, inervados pelos nervos espinhais, (b) Vista de um vertebrado gnatostomado 
generalizado, mostrando os elementos centrais e costela. 

poderia ser explicada a diferença na posição dos suportes 
branquiais? Será que eles se moveram, de alguma forma, a 
partir de uma posição original externa nos vertebrados agna
tos para uma nova posição, interna, naqueles com maxilas? 

Mallatt (1996) resolveu esta questão examinando as es
truturas anatômicas detalhadas destes vertebrados primitivos 
e propôs que a condição original dos vertebrados (inferida 
a partir da parte cranial da faringe de feiticeiras) foi a de 
ter ambos os conjuntos de suportes branquiais, um interno 
e outro externo, com as artérias aferentes (entram na brân-
quia) e eferentes (saem das brânquias) tanto nas lampreias 
como nos gnatostomados (Figura 3-13a). Nas feiticeiras (Fi
gura 3-13b), os primeiros quatro arcos branquiais são modi
ficados para sustentar um véu (uma aba que bombeia), mas 
partes, tanto dos arcos externos como internos, permanecem. 
As primeiras três bolsas branquiais são perdidas, mas outras 
brânquias migram para trás e só formam arcos externos. As 
brânquias têm forma de bolsas bem desenvolvidas e as arté
rias são re-arranjadas de maneira complexa, provavelmente 
para maximizar a extração de oxigênio pobre nas águas dos 
sedimentos de mares profundos. Na lampreia (Figura 3-13c), 
o primeiro arco branquial é modificado para dar suporte o 
véu, e a primeira fenda branquial é perdida. Os arcos internos 
das outras brânquias são perdidos, talvez em associação com 
a nova ventilação intermitente, e as brânquias localizam-se 
em bolsas de modo independente da condição encontrada 
nas feiticeiras. Num ancestral gnatostomado hipotético (Fi
gura 3-13d), os arcos branquiais internos podem ter aumen

tado para suportar os fortes músculos da respiração, que se 
prendem nestes arcos. Em um gnatostomado primitivo ver
dadeiro (Figura 3-13e), o primeiro arco branquial é modifi
cado numa maxila e a abertura da boca aumenta. Pequenos 
arcos externos estão presentes nos tubarões amais e os arcos 
externos são perdidos totalmente nos peixes ósseos. Mallatt 
propôs que o aumento progressivo do suporte interno nos 
gnatostomados tenha se relacionado com o aumento da po
tência dos músculos que movem estes arcos para trás e para 
frente durante os fortes estágios de inalação e exalação da 
ventilação nestes animais. Embora nunca possamos saber 
com certeza o que ocorreu realmente durante a evolução dos 
primeiros vertebrados, a anatomia dos vertebrados viventes 
faz sentido à luz da proposta de Mallatt. O cenário evolutivo 
proposto por esse autor também propõe condições evoluti
vas intermediárias que são plausíveis nos termos do enten
dimento da anatomia funcional. 

Estágios na Origem das Maxilas 

Há muito tempo se sabe que as maxilas dos vertebrados são 
constituídas do mesmo material que os arcos branquiais (car
tilagem derivada da crista neural) e que elas se desenvolvem 
como o primeiro arco (mandibular) desta série nos verte
brados. (Observe que o termo "mandíbula" se refere ape
nas à maxila inferior, enquanto o arco mandibular abrange 
tanto a maxila superior como a inferior). A idéia vertebra
dos predadores mais derivados, poderiam transformar arcos 
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, arfagem 

arfagem 

guinada 

guinada 

(a) 

AFigura 3-12 Um peixe gnatostomado primitivo (o acantódio Climatius), mostrado de lado e em vista frontal para ilustrar a arfagem, 
a guinada e o balanço e as nadadeiras que atuam nestes movimentos. 

branquiais em maxilas com dentes tem sido mais ou menos 
inquestionável. Assume-se comumente que as maxilas cons
tituem importantes mecanismos para a alimentação e, assim, 
os vertebrados mais derivados, de alguma forma tinham que 
obtê-las. No entanto, esta abordagem simplista não escla
rece como o evento evolutivo existente atualmente ocorreu: 
Qual seria o uso de uma protomaxila antes de sua completa 
transformação? E, mesmo se os primeiros vertebrados ne
cessitassem de algum tipo de padrão superior da boca, por 
que modificar um arco branquial faríngeo que, inicialmente, 
estava localizado a alguma distância atrás da abertura bucal? 
Por que não modificar as cartilagens e placas existentes que 
circundam a boca? Os agnatos viventes apresentam car
tilagens bucais especializadas, e diversos ostracodermes 
aparentemente possuíam placas orais. Somando-se a essas 
questões observamos anteriormente que os dentes evoluí
ram depois das maxilas - deste modo, qual deveria ter sido a 
função das maxilas sem dentes? (Um filme intitulado "gen
givas" não deveria ser muito assustador). 

Mallatt (1996, 1998) propôs uma explicação para a ori
gem das maxilas que é aceita de modo geral. Ele sugere 
que o aumento inicial do arco mandibular em proto-maxi-
las foi devido provavelmente ao incremento da ventilação 
branquial em vez de para a alimentação. Numerosos aspec
tos dos gnatostomados sugerem que eles são mais ativos do 

que os vertebrados agnatos e possuem maiores demandas 
metabólicas. Uma característica derivada dos gnatostoma
dos associada com uma essa elevada atividade, é o pode
roso mecanismo para bombear água sobre as brânquias. 
Os gnatostomados apresentam uma série característica de 
músculos branquiais internos, bem os novos músculos hipo-
branquiais externos. Estes músculos não só empurram água 
através da faringe durante a exalação, mas também e sugam 
água para o interior da faringe durante a inalação. Os pei
xes gnatostomados podem gerar uma sucção mais forte que 
a dos agnatos, e uma sucção poderosa também é um modo 
de introduzir alimento na boca. Os agnatos viventes produ
zem uma certa quantidade de sucção em seu véu bombea-
dor, mas esta bomba empurra (mais do que succiona) a água 
e sua ação é fraca. 

Mallatt sugeriu que o arco branquial mandibular au
mentou formando protomaxilas porque desempenhava um 
papel essencial na ventilação forçada - fechando e abrindo 
rapidamente a entrada da faringe. Durante a forte exalação, 
quando a faringe forçava a água para trás através das brân
quias, a água era impedida de ser regurgitada para fora da 
boca porque o arco mandibular se curvava, fechando-se for
temente. Em seguida, durante a inspiração forçada, o arco 
mandibular era rapidamente endireitado abrindo novamente 
a faringe para permitir que a água inalada entrasse. Para 

> F i g u r a 3 - 1 3 O cenário de Jon Mallatt sobre a evolução das brânquias e das maxilas dos vertebrados. Os animais estão representados 
em vista ventral. "A" = artéria aferente (transportando sangue sem oxigênio para as brânquias); "E" = artéria eferente (transportando sangue 
oxigenado para longe das brânquias). As setas tracejadas mostram a direção do fluxo da água. (a) Condição do vertebrado ancestral (consistente 
com os ostracodermes). (b) Feiticeiras, (c) Lampreias, (d) Ancestral hipotético dos gnatostomados. (e) Primeiro gnatostomado verdadeiro. 
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"tubarões "Holosteans" 

Gnathostomata 

A F i g u r a 3 - 1 4 Relações filogenéticas de peixes com maxilas. Este diagrama representa os prováveis parentescos entre os principais 
gmpos de gnatostomados basais. Linhagens extintas estão marcadas com uma adaga (f). Linhas negras mostram apenas parentesco; elas 
não indicam as épocas de divergência nem a presença não assinalada de táxons no registro fóssil. Os números em negrito indicam caracteres 
derivados que distinguem as linhagens. São mostrados apenas os parentescos melhor corroborados. 
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Legenda: 1. Gnathostomata - Maxilas formadas por cartilagens 
bilaterais do palàtoquadrado (superior) e mandibular (inferior) do 
arco visceral mandibular em algum estágio do desenvolvimento, 
arco branquial hióideo modificado, os principais elementos bran
quiais internos às membranas branquiais; os arcos branquiais con
têm quatro elementos em cada lado, mais um elemento mediano 
ventral ímpar; três canais semicirculares; cinturas internas de sus
tentação associadas com as nadadeiras peitorais e pélvicas; e mui
tos aspectos da anatomia das estruturas moles (veja a Tabela 6.2). 2. 
Placodermi - Tentativamente colocados como grupo irmão de to
dos os outros gnatostomados, mas veja Gardiner (1984) para um 
ponto de vista diferente. Provisoriamente unidos pelos seguintes 
caracteres derivados: uma articulação especializada nas vértebras 
cervicais, um arranjo peculiar de placas esqueléticas dérmicas da 
cabeça e da cintura escapular, um padrão peculiar de canais da linha 
lateral na cabeça, e semidentina nos ossos dérmicos. 3. Chondri
chthyes mais Teleostomi (Eugnathostoma) - Elemento epihial do 
segundo arco visceral modificado como hiomandibular, que é um 
elemento de sustentação da mandíbula; dentes verdadeiros enraiza
dos nas maxilas (Osteichthyes) ou em uma espira; fusão das cápsu
las nasais ao restante do condrocrânio. 4. Chondrichthyes - Mine
ralização pericondral e encondral peculiar (placas prismáticas de 
apatita), escamas placóides, dentes e mecanismos de substituição 
de dentes únicos, caracteres distintivos dos elementos basais e ra
diais das nadadeiras, o labirinto da orelha interna abre-se externa
mente via dueto endolinfático, aspectos distintivos do sistema en
dócrino. 5. Elasmobranchii mais Holocephali - Clásperes nas nada
deiras pélvicas dos machos e pelo menos quatro caracteres adicio
nais para suporte das nadadeiras. 6. Holocephali - Suspensão hios-
tílica da mandíbula (veja Capítulo 5), arcos branquiais abaixo da 
caixa craniana, nadadeira peitoral com dois elementos basais, nada
deira dorsal articula-se com os elementos craniais do esqueleto 
axial. 7. Elasmobranchii - Nadadeira peitoral com três elementos 
basais, articulação escapular estreita, o basibranquial separado do 
basihial por uma fenda. 8. Neoselachii - Nadadeira peitoral com 
três elementos basais, o mais cranial é sustentado pela cintura esca
pular; mais características do sistema nervoso, do crânio e dos arcos 
branquiais. 9. Teleostomi - Estruturas branquiais não presas ao sep
to interbranquial, revestimento opercular ósseo, raios branquiostegais. 
10. Acanthodii - Espinhos nas nadadeiras anal e pares, bem como 
nas nadadeiras dorsais; espinhos intermediários pares entre as nada
deiras peitorais e pélvicas. 11. Osteichthyes - Um padrão peculiar 
de ossos dérmicos na cabeça, incluindo ossos bucais marginais dér
micos com dentes enraizados, um padrão peculiar de ossificação 
dos ossos dérmicos da cintura escapular, presença de lepidotríquios 
(raios de nadadeira), diferenciação dos músculos da região bran
quial, presença de um pulmão ou bexiga natatória derivados do tra
to digestório, inserção medial do músculo mandibular na maxila in
ferior. 12. Actinopterygii - Elementos basais das nadadeiras peito
rais aumentados, raios das nadadeiras medianas presos a elementos 
esqueléticos que não se estendem até o interior das nadadeiras, uma 
única nadadeira dorsal, escamas com disposição, forma, com meca
nismo de imbricação e histologia peculiares (camada externa de 
enamelóide em padrão complexo de camadas denominada, ganoí-
na). 13. Polypteryiformes mais Actinopteri (mais fósseis como 
Moythomasia e Mimiá) - Uma dentina especializada (acrodina) for
ma uma capa no dente, detalhes da estrutura posterior da caixa cra
niana, elementos basais específicos das nadadeiras pélvicas são 
fundidos, e numerosos aspectos da anatomia das estruturas moles 
de formas viventes, que não podem ser verificados para os fósseis. 14. Polypteriformes (Cladistia) - Espinhos peculiares na nadadeira dorsal, fusão dos ossos faciais, e o esqueleto e a musculatura das nadadeiras peitorais. 15. Actinopteri - Caracteres derivados dos 

elementos dérmicos do crânio e da cintura e das nadadeiras peito
rais, um canal espiracular formado por um divertículo do espiráculo 
penetrando no processo pós-orbital do crânio, outros detalhes da 
estrutura do crânio, três cartilagens ou ossificações no hióide. A be
xiga natatória conecta-se dorsalmente com o intestino mais cranial, 
nadadeiras afiadas devido a escamas especializadas (fulcros). 16. 
Acipensiformes (Chondrostei) - Fusão entre premaxilares, maxila
res e ossos dermopalatinos do focinho; sínfise rostral peculiar do 
palàtoquadrado. 17. Neopterygii - Raios das nadadeiras dorsal e 
anal reduzidos e igualando o número dos suportes endoesqueléti-
cos, lobo superior da nadadeira caudal contendo esqueleto axial 
reduzido em tamanho para produzir uma nadadeira caudal pratica
mente simétrica, dentes faríngeos superiores consolidados em pla
cas dentígeras, caracteres da cintura peitoral e dos ossos do crânio. 
18. Lepisosteiformes (Ginglymodi) - Vértebras com face cranial 
convexa e face caudal côncava (opistocélicas), ossos infraorbitais 
com dentes contribuem para alongar as maxilas. Veja o estado do 
caráter 19. 19. Halecostomi - Modificações da face, articulação da 
mandíbula, e ossos operculares incluindo uma maxila móvel. Os pa
rentescos dos Lepisosteiformes, Amiiformes, de seus parentes fósseis 
e dos Teleostei estão sujeitos continuamente a muitas opiniões dife
rentes, sem nenhuma resolução clara baseada em caracteres deriva
dos peculiares compartilhados. As filogenias mais conservativas do 
que a apresentada aqui apresentam suas relações de parentescos 
como não resolvidas. Outros podem unir os Lepisosteiformes e os 
Amiiformes como "Holostei". 20. Amiidae (Amiiformes recentes) -
Articulação da mandíbula é formada pelo osso quadrado ao qual se 
soma o osso denominado simplético. 21. Teleostei - Arcos neurais 
caudais (uroneurais) alongados, contribuindo para o enrijecimento 
do lobo superior da nadadeira caudal internamente assimétrica (ex
ternamente esta nadadeira é simétrica = homocerca, pelo menos 
primitivamente nos teleósteos), placas dentígeras faríngeas ventrais 
ímpares nos elementos basibranquiais, pré-maxilares móveis, deta
lhes dos forames do crânio, músculos da mandíbula, e esqueleto 
axial e peitoral. 22. Teleósteos recentes - Presença de um basihial 
endoesquelético, de quatro faringobranquiais e três hipobranquiais, 
placas dentígeras medianas sobrepostas aos basibranquiais e ba-
sihiais. 23. Elopocephala - Dois ossos uroneurais estendem-se para 
frente até o segundo centro vertebral ural (cauda); ossos epipleurais 
intermusculares abdominais e da parte anterior da cauda presente. 
24. Clupeocephala - Placas dentígeras faríngeas fundidas com ele
mentos endoesqueléticos dos arcos branquiais, arco neural do pri
meiro centro caudal reduzido ou ausente, padrões distintivos de 
ossificação e articulação da mandíbula. 25. Euteleostei - Este grupo 
de vertebrados numericamente dominante é pouco caracterizado, 
não se conhece [caráter derivado compartilhado] peculiar para esse 
grupo que está presente em todas ou, talvez, na maioria das formas. 
No entanto, tem-se utilizado no estabelecimento da monofilia a se
guinte caracterização: presença de uma nadadeira adiposa na parte 
caudal da linha mediana dorsal, presença de tubérculos nupciais na 
cabeça e no corpo, evaginações membranosas pares craniais dos 
primeiros ossos uroneurais da nadadeira caudal. (Estes caracteres 
usualmente são perdidos nos euteleósteos mais derivados.) A natu
reza destes caracteres leva a uma ausência de consenso sobre os 
parentescos dos clupeocefalídeos basais, embora a monofilia do 
grupo ainda seja geralmente aceita. 26. Sarcopterygii - Nadadeiras 
peitorais e pélvicas carnosas possuem um único elemento esquelé
tico basal, os lobos musculares nas bases destas nadadeiras, esmalte 
(versus enamelóide) na superfície dos dentes, cosmina (um tipo pe
culiar de dentina) nas escamas do corpo, caracteres peculiares das 
maxilas, articulação dos suportes da mandíbula, arcos branquiais e 
cintura peitoral. 
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> F i g u r a 3 - 1 5 Cladograma simplificado 
dos gnatostomados mostrando somente os 
táxons viventes e os principais grupos extintos. 
Uma adaga (f) indica um táxon extinto. 

CHONDRICHTHYES 
(peixes cartilaginosos) 

OSTEICHTHYES 
(vertebrados ósseos) 

o" o 

acomodar as forças dos poderosos músculos que dobram o 
arco (o adductor mandibulaé) e o endireitam (os músculos 
hipobranquiais), o arco mandibular aumentou e tornou-se 
mais robusto. A vantagem de usar o arco mandibular para 
este processo seria a de que os músculos envolvidos eram 
da mesma série que os outros músculos responsáveis pela 
ventilação e sua origem comum poderia assegurar que todos 
os músculos seriam controlados pelos mesmos circuitos 
nervosos. Talvez este seja o motivo pelo qual o arco man
dibular, em vez de outras cartilagens orais rostrais, tenha 
se transformado nas maxilas dos gnatostomados. Uma hi
pótese alternativa propõe uma homologia entre das maxilas 
dos gnatostomados e o véu das lampreias (Smith e Coates 
2000, Kuratani et al. 2001, Cohn 2002). Essas estruturas são 
de fato claramente homologas e ambas representam o arco 
branquial mandibular: no entanto, é provável que tanto as 
maxilas como o véu sejam modificações diferentes de uma 
estrutura original mais simples. 

3.5 Peixes Gnatostomados Extintos na Era 
Paleozóica 

Com maxilas que podem agarrar presas, e músculos que 
produzem uma sucção poderosa, o estágio para entrar em 
um novo domínio de alimentação foi alcançado pelos gna
tostomados - atacando presas grandes, que nadavam ati
vamente. São bem conhecidos fósseis de corpo inteiro de 
gnatostomados no Devoniano e com o passar do tempo pu
deram ser divididos em quatro ciados distintos: dois grupos 
extintos - placodermes e acantódios - e dois grupos que 
sobrevivem atualmente - condrictes (peixes cartilaginosos) 
e osteítes (vertebrados ósseos). 

Os placodermes eram peixes altamente especializa
dos, com armadura, que parecem ser mais primitivos do 
que todos os outros gnatostomados quanto a certos aspec
tos. Os peixes cartilaginosos, que incluem tubarões, raias e 

quimeras, evoluíram especializações distintivas da armadura 
dérmica, calcificação interna, mobilidade das maxilas e nada
deiras, além da reprodução. Os acantódios e os peixes ósseos 
podem ser aparentados próximos e, algumas vezes, são agru
pados como teleóstomos. Os peixes ósseos desenvolveram 
osso endocondral, um esqueleto cefálico dérmico distintivo 
que incluía um opérculo recobrindo as brânquias, e um saco 
aéreo interno formando um pulmão ou uma bexiga natatória. 

Os peixes ósseos incluem os peixes de nadadeiras raia
das (actinopterígios), que compreendem a maioria dos 
peixes viventes, e os peixes de nadadeiras lobadas (sar-
copterígios). Somente alguns poucos peixes de nadadeiras 
lobadas sobrevivem hoje em dia (peixes pulmonados e os 
celacantos), mas foram mais diversificados na Era Paleo
zóica e constituíram o grupo que originou os tetrápodes. 
Note que, no sentido cladístico apropriado, os Osteichthyes 
incluem os tetrápodes. Os peixes ósseos constituem por si 
só um grupo parafilético porque seu ancestral comum tam
bém é o ancestral dos tetrápodes, e o mesmo é verdadeiro 
para os Sarcopterygii. 

Antes de estudar os grupos recentes de peixes com maxi
las, voltaremos aos placodermes e acantódios para examinar 
a variedade dos primeiros gnatostomados. As Figuras 3-14 e 
3-15 mostram as inter-relações dos peixes gnatostomados. Os 
vários grupos extintos de condrictes são discutidos no Capí
tulo 5, e os osteícties extintos são abordados no Capítulo 6. 

Placodermes - Os Peixes com Armadura 

Como o nome placoderme (Grego placo = placa e der
mis = pele) subentende, estes animais eram recobertos por 
um espesso escudo ósseo, freqüentemente ornamentado, 
recobrindo a metade ou um terço anterior de seu corpo 
(Figura 3-16). 

Este escudo dérmico diferia da condição encontrada 
nos ostracodermes; nos placodermes, o escudo era dividido 
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(a) O artrodiro Coccosteus 

Vista lateral 

Articulação 
cabeça/tronco 

Vista frontal 

Placas dentígenas (b) O antiarco Bothriolepis 

A F i g u r a 3 -16 Placodermes. 

numa porção cefálica distinta e numa porção do tronco, 
ambas unidas por uma articulação móvel que possibilitava 
levantar a cabeça durante a alimentação (Figura 3-16a). 
Os placodermes são conhecidos do Siluriano Inferior até o 
final do Devoniano. Durante o Devoniano irradiaram em um 
grande número de linhagens e tipos tendo sido os vertebra
dos mais diversificados daquele tempo, tanto no número de 
espécies como de especializações morfológicas. Como os 
ostracodermes, os placodermes sofreram grandes perdas nas 
extinções do Devoniano Superior. Mas diferentes de qual
quer grupo de ostracodermes, umas poucas linhagens de 

placodermes continuaram durante um Período de 5 milhões 
de anos até o fim do Período a primeiras formas possuíam 
armaduras mais pesadas e particularmente a armadura do 
corpo sofreu redução ao longo do tempo em formas mais 
derivadas. Os ancestrais dos placodermes eram principal
mente marinhos, mas diversas linhagens tomaram-se adap
tadas à água doce e a habitats estuarmos. 

Os placodermes não têm análogos modernos e sua ar
madura externa massiva toma a interpretação de seu estilo 
de vida particularmente difícil. Eles devem ter sido princi
palmente peixes bentônicos: em mu i tas espécies a anatomia 
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Raios branquiostegais 

(b) Ischnacanthus, uma forma predadora do Devoniano Inferior 

20 mm 

(c) Acanthodes, uma forma filtradora do Permiano 

A F i g u r a 3 - 1 7 Acantódios. 

parece isolá-los de todos os outros vertebrados com maxilas, 
sugerindo que foram um ramo primitivo de um tronco prin
cipal, e não eram intimamente aparentado dos outros gna
tostomados. Também eram primitivos quanto a forma do 
condrocrânio, porque as cápsulas nasais não se fundiam com 
o restante da caixa craniana. Os Placodermes também tinham 
especializações únicas aparte da natureza de sua carapaça ce
fálica: por exemplo, tinham um tipo especial de tecido duro 
celular (semidentina) em seus ossos dérmicos. Em algumas 
espécies de placodermes, os apêndices pélvicos foram encon
trados em alguns indivíduos e em outros não. Uma situação 
similar ocorre entre os condrictes viventes - somente os ma
chos apresentam apêndices pélvicos usados para a fecunda
ção interna. Podemos inferir que os placodermes, assim como 
os condrictes viventes, tinham fecundação interna e, prova
velmente, complexos comportamentos de corte. 

Mais da metade dos placodermes conhecidos, perto de 
200 gêneros, pertencia aos artrodiros predadores (Grego ar-
thros = uma articulação e dira = o pescoço). Como o nome 
sugere apresentavam especializações da articulação entre o 
escudo cefálico e o escudo do tronco. O espaço entre a ca
beça e os escudos torácicos era alargado, e evoluiu um par 
de articulações - uma acima de cada nadadeira peitoral em 
uma linha que passava pela antiga articulação crânio-verte-
bral do esqueleto axial. Esse arranjo proporcionou grande 
flexibilidade entre os escudos e permitiu uma enorme eleva
ção da cabeça, provavelmente aumentando a eficiência res
piratória. Esta habilidade extrema de mover a parte superior 
da cabeça sobre o corpo pode ser relacionada com um modo 
alimentar bentônico no qual a maxila inferior era mantida 
no substrato. Posteriormente os artrodiros tiveram uma re
dução do escudo do tronco; suas maxilas eram projetadas 

(a) Climatius, uma forma ancestral generalizada do Devoniano Inferior 
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formando placas afiadas e semelhantes a dentes; e dentes 
verdadeiros evoluíram dentro desse grupo de modo conver
gente àquele dos outros gnatostomados. Dunkleosteus foi 
um artrodiro voraz e predador, de 10 metros de compri
mento do Devoniano (Figura 3-16). 

Havia diversos outros tipos de placodermes, a maioria 
deles representada por formas achatadas e de hábitos bentô-
nicos. Os antiarcos, como Bothriolepis, eram mais parecidos 
com bagres com armadura. Suas nadadeiras peitorais fica
vam encerradas no escudo ósseo, sendo que estas nadadeiras 
pareciam aquelas de um caranguejo. Os placodermes pticto-
dontídeos pareciam-se com as atuais quimeras e, como estas, 
possuíam sólidas placas dentárias para quebrar as conchas 
de moluscos. Outros gmpos de placodermes, tais como os 
renanídeos e os petalictiídeos, eram muito achatados dorso-
ventralmente, tendo os olhos no topo da cabeça - caracterís
ticas indicadoras de especialização para o hábito bentônico. 
Os renanídeos tinham um corpo revestido com pequenas 
placas que podem ter contribuído para uma maior mobili
dade; Gemuendina apresenta uma acentuada semelhança a 
uma raia moderna, com uma cauda semelhante a um chicote 
e com grandes nadadeiras peitorais que podem ter sido usa
das para a natação. 

Acantódios 

Os acantódios são assim chamados devido aos robustos es
pinhos (acanthi) situados na frente das bem desenvolvidas 
nadadeiras dorsal, anal e, freqüentemente, numerosas na
dadeiras pares. Distinguem-se dos outros vertebrados pela 
presença de até seis pares de nadadeiras ventrolaterals, além 
das nadadeiras peitorais e pélvicas dos gnatostomados (Fi
gura 3-17). Se os vertebrados terrestres tivessem evoluído a 
partir destes peixes, eles poderiam ter sido hexápodes (com 
seis pernas) ou octópodes (com oito pernas) em vez de tetrá
podes (com quatro pernas)! Os acantódios ocorreram do Or-

doviciano Superior até o Permiano Inferior, tendo alcançado 
sua maior diversidade no Devoniano Inferior. As primeiras 
formas eram marinhas, mas no Devoniano, constituíam pre
dominantemente um grupo de água doce. 

Os acantódios tinham corpo delgado com uma cauda 
heterocerca, sugerindo uma preferência por condições de 
meia-água em contraste com os placodermes habitantes de 
fundo. Usualmente, não tinham mais de 20 centímetros de 
comprimento embora algumas espécies tenham alcançado 
um comprimento de até 2 metros. Os acantódios eram re
vestidos com pequenas escamas quadradas, com uma coroa, 
cada uma das quais aumentava seu tamanho à medida que o 
animal crescia. A cabeça era grande e rombuda, possuindo 
grandes olhos e uma boca com grande abertura. Os primei
ros acantódios tinham a forma fusiforme, básica de peixes, e 
alguns - os iscnacantídeos - aparentemente eram predadores 
especializados. Os acantodídeos, o único grupo que sobrevi
veu até o Permiano, adquiriram uma forma mais semelhante 
à de uma enguia e perderam os dentes. Estes peixes possuíam 
longos rastros branquiais e a capacidade de abrir muito a 
boca, sugerindo um estilo de vida de deslizar pela água para 
filtrar o plâncton por meio desses rastros branquiais. 

A maioria dos pesquisadores aceita os acantódios como 
grupo irmão dos Osteichthyes. Os acantódios + osteítes (às 
vezes agmpados como Teleostomei) são diagnosticados por 
dado número de características (veja Figura 3-14), incluindo 
uma caixa craniana de forma similar e um tipo específico de 
escamas que perderam a cavidade da polpa dentária obser
vada nas escamas dos condrictes. No entanto, os acantódios 
também apresentavam uma semelhança com os condrictes 
por terem espinhos associados com suas nadadeiras e mui
tas espécies possuíam uma espiral de dentes (se presentes) 
semelhantes aos de tubarões em vez de dentes implantados 
nas maxilas. Provavelmente, estes eram caracteres primiti
vos de gnatostomados e não caracteres indicativos de um 
parentesco próximo entre acantódios e condrícties. 

Resumo 

Evidências fósseis indicam que os Vertebrata evoluíram em 
ambiente marinho. Os Vertebrata sem maxilas são os pri
meiros conhecidos do Cambriano Inferior, e há evidências 
de que os primeiros Vertebrata com maxilas (gnatostoma
dos) evoluíram do Ordoviciano Inferior. Os primeiros verte
brados poderiam ter sido mais ativos do que seus ancestrais, 
com um salto da alimentação por filtração para uma predação 
mais ativa e com uma bomba muscular faríngea para a ven
tilação das brânquias. O osso é um aspecto de muitos verte
brados primitivos embora tenha estado ausente nas formas do 
Cambriano Inferior e também está ausente nos vertebrados 
agnatos atuais, as feiticeiras e lampreias. Os primeiros te
cidos mineralizados foram encontrados nos dentes dos co
nodontes, animais enigmáticos que, somente recentemente, 

foram considerados vertebrados verdadeiros. Primeiro o osso 
foi encontrado juntamente com camadas externas de dentina 
e de tecido semelhante a esmalte, presente como camadas 
completas ou como pequenos elementos distintos na arma
dura dérmica de peixes primitivos chamados ostracodermes. 
Explicações atuais para o uso evolutivo original do osso 
incluem proteção, um reservatório de cálcio e fósforo, e 
abrigo para órgãos sensoriais eletrorreceptores. 

Entre as formas Agnatha viventes, as feiticeiras são mais 
primitivas do que as lampreias e todos os outros vertebrados 
conhecidos, viventes ou fósseis. Lampreias, por sua vez, são 
mais primitivas do que os ostracodermes extintos. Os ostra
codermes são amplamente conhecidos do Siluriano e do De
voniano Inferior, sendo que nenhum sobreviveu ao término 
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do Devoniano. Os ostracodermes não constituíam um grupo 
evolutivo unificado: algumas formas (Cephalaspsida) eram 
mais proximamente aparentadas aos gnatostomados do que 
outras formas, compartilhavam com os gnatostomados o 
caráter de uma nadadeira peitoral. Tanto os ostracodermes 
como os gnatostomados floresceram em conjunto durante 
50 milhões de anos; assim, existem poucas evidências no 
registro fóssil para sugerir a idéia de que os vertebrados 
com maxilas venceram a competição e substituíram as for
mas Agnatha. 

Assim como a evolução de vertebrados a partir de Chor
data não-vertebrados representou um passo para cima nos 
padrões anatômico e fisiológico, o mesmo aconteceu na 
evolução de vertebrados gnatostomados a partir de agnatos. 
Inicialmente, as maxilas podem ter evoluído para melhorar 
a ventilação das brânquias e não para morder presas. Além 
das maxilas, os gnatostomados apresentam uma série de 
caracteres anatômicos derivados (tais como vértebras ver
dadeiras, costelas e um completo sistema da linha lateral) 
sugerindo um modo sofisticado e poderoso de locomoção e 
de retro-alimentação sensorial. 

A primeira irradiação de peixes com maxilas, a primeira 
conhecida em detalhes a partir do registro fóssil do Siluriano 
Superior, incluiu quatro gmpos principais. Dois gmpos, os 
condrictes (peixes cartilaginosos) e os osteítes (peixes ós
seos) sobrevivem até hoje. Os osteítes eram formas que 
originaram os tetrápodes no Devoniano Superior. Os outros 
dois gmpos, os placodermes e acantódios, agora estão ex
tintos. Os placodermes não sobreviveram além do Período 
do Devoniano, enquanto os acantódios sobreviveram pelo 
menos até o fim da Era Paleozóica. Os placodermes eram 
peixes com armadura, superficialmente semelhantes aos 
ostracodermes em seu aspecto e eram os peixes mais di
versificados no Período Devoniano. Os placodermes são 
considerados o táxon irmão dos outros gnatostomados, e nos 
últimos placodermes parecem ter evoluído dentes verdadei
ros de modo independente aos dos outros vertebrados. Os 
acantódios eram peixes mais derivados, provavelmente for
mando o táxon irmão dos osteítes. Eles tinham a caracterís
tica peculiar de possuírem múltiplas nadadeiras ventrais em 
vez do complemento usual dos gnatostomados a existência 
de duas nadadeiras pares, as nadadeiras peitorais e pélvicas. 

Leituras Adicionais 

Braun, C. B. 1996. The sensory biology of the living jawless 
fishes: A phylogenetic assessment. Brain, Behavior and 
Evolution 48:262-276. 

Briggs, D. E. G., et al. 1983. The conodont animal. Lethaia 
26:275-287. 

Cohn, M. J. 2002. Lamprey Hox genes and the origin of jaws. 
Nature 416:386-387. 

Donoghue, P. C. J., et al. 2000. Conodont affinity and chordate 
phylogeny. Biological Reviews 75:191-251. 

Forey, P., and P. Janvier. 1994. Evolution of the early vertebra
tes. American Scientist 82:554-565. 

Gans, C. 1989. Stages in the origin of vertebrates: Analysis by 
means of scenarios. Biological Reviews 64:221-268. 

Janvier, P. 1996. Early Vertebrates. Oxford Monographs on Geo
logy and Geophysics—33. Oxford, UK: Clarendon Press. 

Kuratani, S., et al. 2001. Embryology of the lamprey and evo
lution of the vertebrate jaw: Insights from molecular and 
developmental perspectives. Philosophical Transactions of 
the Royal Society of London, B, 356:1615-1632. 

Long, J. A. 1995. 77ze Rise of Fishes. Baltimore, MD: Johns 
Hopkins University Press. 

Maisey, J. G. 1986. Heads and tails: A chordate phylogeny. 
Cladistics 2:201-256. 

Maisey, J. G. 1996. Discovering Fossil Fishes. New York: 
Henry Holt and Company. 

Mallatt, J. 1985. Reconstmcting the life cycle and the feeding 
of ancestral vertebrates. In R. E. Foreman et al. (Eds.), Evo

lutionary Biology of Primitive Fishes. New York, NY: Ple
num, 59-68. 

Mallatt, J. 1996. Ventilation and the origin of jawed vertebra
tes: A new mouth. Zoological Journal of the Linnean So
ciety 117: 329^104. 

Mallatt, J. 1998. Crossing a major morphological boundary: 
The origin of jaws in vertebrates. Zoology—Analysis of 
Complex Systems 100:128-140. 

Mallatt, J., and J. Sullivan. 1998. 28S and 18S rDNA sequences 
support the monophyly of lampreys and hagfishes. Molecu
lar Biology and Evolution 15:1706-1718. 

Martini, F , et al. 1997. A population profile for Atlantic hagfish, 
Myxine glutinosa (L.), in the Gulf of Maine. Part I: Morpho
metries and reproductive state. Fishery Bulletin 95:311-320. 

Martini, F. H. 1998. Secrets of the slime hag. Scientific Ameri
can 279(4):70-75. 

Monastersky, R. 1996. Jump-start for the vertebrates: New clues 
to how our ancestors got a head. Science News 149: 74-75. 

Purnell, M. A. 2001. Scenarios, selection and the ecology of 
early vertebrates. In P. E. Ahlberg (Ed.), Major Events in 
Vertebrate Evolution: Palaeontology, Phylogeny, Genetics, 
and Development. Systematics Association Special Volume 
Series, 61:187-208. London, UK: Taylor and Francis. 

Romer, A. S. 1967. Major steps in vertebrate evolution. Science 
158:1629-1637. 

Ruben, J. A., and A. F. Bennett. 1987. The evolution of bone. 
Evolution 41:1187-1197. 



Leituras Adicionais 71 

Shu, D-G., et al. 1999. Lower Cambrian vertebrates from south 
China. Nature 402:42-46. 

Smith, M. M., and M. I. Coates. 2000. Evolutionary origins of teeth 
and jaws. In M. E Teaford, M. M. Smith and M. W. J. Fer
guson (Eds.), Development, Function and Evolution of Teeth. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 133-151. 

Smith, M. M., and B. K. Hall. 1990. Development and evolu
tionary origins of vertebrate skeletogenic and odontogenic 
tissues. Biological Reviews 65:277-373. 

Smith, M. M., and Z. Johanson. 2003. Separate evolutionary 
origins of teeth from evidence in fossil jawed vertebrates. 
Science 299:1235-1236. 

Smith, M. M., et al. 1996. "Teeth" before armour: The earliest 
vertebrate mineralized tissues. Modern Geology 20:303—319. 



Vertebrados Não Amnióticos: 
Peixes e Anfíbios 

Os vertebrados se originaram no mar, e mais da metade das espécies de vertebrados vi
ventes é o produto de linhagens evolutivas que nunca deixaram o ambiente aquático. A 

água recobre, atualmente, 73 por cento da superfície da Terra (a porcentagem foi mais alta no 
passado) e fornece habitats que se estendem dos profundos oceanos, a lagos, rios de correnteza 
forte a riachos de fluxo rápido, e pequenas poças d'agua no deserto. Os peixes se adaptaram a 
todos estes habitats e existem mais do que 27.000 espécies de peixes, cartilaginosos e ósseos. 

A vida na água cria desafios aos vertebrados, mas oferece muitas oportunidades. Os ha
bitats aquáticos são uns dos mais produtivos da Terra, e a energia está plenamente disponível 
em muitos deles. Alguns habitats aquáticos (os recifes de corais são um exemplo) apresentam 
uma enorme complexidade estrutural, enquanto outros (como o oceano aberto) não apresentam 
virtualmente nenhuma. A diversidade de peixes reflete as especializações para esta variedade 
de habitats. 

A diversidade de peixes e de habitats nos quais vivem ofereceram uma gama, sem parale
los, para as variações da história da vida. Alguns peixes produzem milhões de ovos, os quais 
são liberados na água, para que se dispersem e se desenvolvam sozinhos; outras espécies de 
peixes produzem alguns poucos ovos e protegem tanto os ovos como os juvenis, e numerosos 
peixes dão a luz a jovens que não requerem cuidado parental. Os machos de algumas espé
cies de peixes são maiores do que as fêmeas e, em outras, o inverso é verdadeiro. Algumas 
espécies não apresentam machos; e poucas espécies de peixes mudam de sexo ao longo da 
vida. Os mecanismos de alimentação foram um elemento central na evolução dos peixes, e 
as especializações dos peixes modernos variam desde espécies que engolem presas maiores 
do que seu próprio corpo até espécies que protraem, rapidamente, suas mandíbulas, como um 
tubo, coletando invertebrados diminutos de pequenos orifícios. No Devoniano os vertebrados 
conquistaram um mundo novo com formas de peixes que emergiram sobre a terra e ocuparam 
os ambientes terrestres. Nesta parte do livro consideramos a evolução dessas extraordinárias 
formas de vertebrados. 



CAPITULO 

Vivendo na Agua 4 

Embora a vida tenha evoluído na água e os primeiros vertebrados tenham sido aquáticos, as propriedades físi
cas da água criam algumas dificuldades para os animais aquáticos. Para viver com sucesso na coluna d'agua 
um vertebrado deve ajustar sua capacidade de flutuar, a fim de permanecer a uma determinada profundidade, 
forçando seu movimento em um meio denso, para capturar suas presas e evitar seus predadores. O calor 
transfere-se rapidamente entre o animal e a água que o circunda, e é difícil, para um vertebrado aquático, 
manter sua temperatura corpórea, a qual é diferente da temperatura da água. (tal fenômeno foi ilustrado dra
maticamente quando o "Titanic" afundou - nas águas frias do Atlântico Norte, a maioria das vítimas morreu 
de hipotermia, não por afogamento.) Os íons e as moléculas de água se movem prontamente entre o ambiente 
externo e os fluidos corpóreos internos do animal, de forma que manter um ambiente interno estável pode ser 
difícil. Pelo lado positivo, a amónia é extremamente solúvel na água, de maneira que a liberação dos dejetos 
nitrogenados é mais fácil em ambientes aquáticos do que na terra. A concentração de oxigênio na água é 
menor do que no ar, e a densidade da água impõe limites aos tipos de estruturas de trocas gasosas que podem 
ser efetivas. Apesar destes desafios, muitos vertebrados são inteiramente aquáticos. Peixes em particular, es
pecialmente os ósseos, se diversificaram em uma enorme gama de tamanhos e de formas de vida. Neste ca
pítulo, examinaremos alguns dos desafios da vida na água e as formas pelas quais os vertebrados aquáticos 
(especialmente os peixes) responderam a eles. 

4.1 O Ambiente Aquático 

Setenta e três por cento da superfície da Terra está coberta 
por água doce ou salgada. A maioria desta água se encontra 
nos oceanos, os quais são habitados por vertebrados. Lagos 
de água doce e rios mantêm uma quantidade desprezível da 
água da Terra - cerca de 0,01 por cento. Isso é muito menos 
do que a água retida na atmosfera, no gelo e nas águas sub
terrâneas, mas os ambientes de água doce são excepcio
nalmente ricos biologicamente, e cerca de 40 por cento de 
todos os peixes ósseos vivem na água doce. 

A água e o ar são fluidos, mas apresentam propriedades 
físicas distintas que os tornam ambientes diferentes eficien
temente para os vertebrados (Quadro 4-1). No ar, por exem
plo, a gravidade é uma força importante agindo sobre um 
animal, mas a resistência dos fluidos ao movimento (a resis
tência do ar) é trivial para todos os animais, exceto para as 
aves que voam a altas velocidades. Na água, ocorre a rela
ção oposta - a gravidade é desprezível, mas a resistência do 
fluido ao movimento é um fator primordial com o qual os 
vertebrados devem lidar. Embora cada grande ciado de ver
tebrados aquáticos tenha resolvido os desafios ambientais 

de formas distintas, as especializações básicas, necessárias 
para todos os vertebrados aquáticos são as mesmas. 

Obtendo Oxigênio na Agua - Brânquias 

A maioria dos vertebrados aquáticos tem brânquias, estrutu
ras especializadas onde o oxigênio e o dióxido de carbono 
são trocados. Teleósteos são peixes de nadadeira raiadas de
rivados, e esse grupo inclui a grande maioria das espécies 
de peixes marinhos e de água doce viventes. As brânquias 
dos teleósteos encontram-se no interior de bolsas farín
geas denominadas de cavidades operculares (Figura 4-1). 
O fluxo de água geralmente é unidirecional - entrando pela 
boca e saindo pelas brânquias. Abas bucais, dentro da boca, 
e abas nas margens do opérculo (cobertura das brânquias) 
dos peixes ósseos agem como válvulas, prevenindo o fluxo 
reverso. As extremidades dos filamentos branquiais de arcos 
adjacentes se juntam quando os mesmos são estendidos. 
Assim que a água deixa a cavidade bucal, ela passa entre os 
filamentos. A troca de gases tem lugar nas numerosas pro
jeções microscópicas dos filamentos, denominadas lamelas 
secundárias. 

73 
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Água - U m B o m Lugar Para se Visitar , mas Você Gostar ia 
de Viver Ali? 

Aágua e o ar são fluidos nos quais os animais vivem, mas 
propriedades físicas distintas desses dois fluidos tomam 

os ambientes aquáticos e terrestres bem diferentes. Comparada 
ao ar, a água apresenta uma maior densidade, uma viscosidade 
mais alta, um menor conteúdo de oxigênio, uma capacidade 
calórica e uma condutividade de calor maior e uma alta con
dutividade elétrica. Estas características físicas são refletidas 
no tamanho e na forma dos animais aquáticos e terrestres, bem 
como em sua fisiologia e em seu comportamento. 
Densidade A água é mais de 800 vezes mais densa do que 
o ar. Um litro de água pesa 1 quilograma, enquanto um litro 
de ar pesa cerca de 1,25 quilogramas. Devido a sua den
sidade, a água sustenta o corpo de um animal. Os animais 
aquáticos não necessitam de esqueletos de sustentação pesa
dos, porque eles estão próximos a flutuabilidade neutra na 
água. Os vertebrados aquáticos também podem crescer mais 
do que os animais terrestres, porque a gravidade tem um 
efeito menor sobre suas estruturas. 
Viscosidade A água é, aproximadamente, 18 vezes mais vis
cosa que o ar. A viscosidade é uma medida de quão prontamente 
um fluido passa por uma superfície - quanto mais alta a visco
sidade de um liquido mais lenta é sua fluidez. (Para visualizar 
o efeito da viscosidade, pense o quão rápido a água se move 
quando comparada a um fluido mais viscoso, tal como o mel.) 

O efeito da alta densidade e da alta viscosidade da água 
pode ser observado na forma mais hidrodinâmica (= forma de 
gota) da maioria dos animais aquáticos, quando comparada à 
forma dos animais terrestres. Somente as aves mais rápidas 
precisam se preocupar com a resistência do ar, mas mesmo os 
peixes mais lentos precisam ser hidrodinâmicos. 

O caminho percorrido pelo fluido, durante a respiração, tam
bém reflete as diferenças de densidade e de viscosidade entre a 
água e o ar. Porque o ar é leve e flui mais facilmente pode ser 
bombeado para dentro e para fora de bolsas fechadas (os pul
mões) durante a respiração. (Isso é chamado de ventilação rít
mica, pois o fluido se move para dentro e para fora). A densidade 
e a viscosidade da água são muito altas para que ocorra a venti
lação rítmica e as brânquias dos peixes Osteichthyes e dos Chon
drichthyes apresentam um fluxo unidirecional de água. 

Conteúdo de Oxigênio O oxigênio constitui cerca de 20,9 
por cento do volume do ar. Em outras palavras, há 209 mili
litros de oxigênio em um litro de ar. O conteúdo de oxigênio 
na água varia, mas nunca ultrapassa mais de 50 mililitros de 
oxigênio por litro de água, e geralmente apresenta um valor 
de 10 mililitros ou menos. O baixo conteúdo de oxigênio na 
água, quando comparado ao ar, é uma razão adicional pela 
qual os peixes não utilizam a ventilação rítmica. 
Capacidade e Condutividade Calóricas O calor especí
fico da água (definido como a energia necessária para pro
duzir uma alteração de um grau na temperatura de 1 g do 
fluido) é, aproximadamente, 3400 vezes maior que o do ar; 
e a água conduz o calor quase 24 vezes mais rápido do que o 
ar. Estas diferenças são refletidas nas características térmicas 
(temperatura) dos ambientes aquáticos, quando comparados 
aos terrestres. O alto calor específico da água significa que a 
sua temperatura, em uma poça, se altera bem menos, do dia 
para a noite, do que o ar sobre a poça. Assim, um animal que 
vive em uma poça tem um regime térmico mais estável do 
que um animal que vive na superfície da praia. Entretanto, 
devido à alta condutividade de calor da água, a temperatura, 
em uma poça rasa, varia muito pouco de local para local. 
Se a água fica muito quente, a única rota de escape, para 
um animal aquático, é tentar se mover para o fundo. Isso 
requer um movimento demorado e perigoso para um ani
mal que vive próximo à costa. Em contraste, a temperatura 
varia substancialmente, ao longo de distâncias curtas, na su
perfície, pois a baixa condutividade do ar permite que ela 
varie entre locais iluminados e sombreados. Dessa forma, os 
animais terrestres têm um mosaico de temperaturas para es
colher, enquanto os animais aquáticos convivem com uma 
variação de temperatura muito menor em seus habitats. 
Condutividade Elétrica A água é um condutor elétrico, e 
os animais aquáticos podem usar a eletricidade para detectar 
a presença de outros animais e como uma arma, ofensiva e 
defensiva, para atacar suas presas e seus predadores. Já que 
o ar não conduz a eletricidade (dentro da gama de volta-
gens que os animais podem gerar), os animais terrestres não 
podem utilizar a eletricidade dessa forma. 

A ação bombeadora da boca e das cavidades operculares 
(bombeamento bucal) cria uma pressão positiva através 
das brânquias, de forma que a corrente respiratória é inter
rompida, apenas brevemente, durante cada ciclo de bom
beamento. Alguns peixes que se alimentam por filtração e 
muitos peixes de mar aberto - tais como as cavalas, alguns 
tubarões, atuns e peixes-espada - reduziram, ou até perde

ram, a habilidade de bombear a água através das brânquias. 
Esses peixes criam uma corrente respiratória por meio da 
natação com a boca um pouco aberta, um método conhe
cido por ventilação forçada, e estes peixes devem nadar 
continuamente. Muitos outros peixes dependem do bombea
mento bucal quando descansam, alternando com a ventila
ção forçada quando nadam. 
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VISTA LATERAL DE CABEÇA 

Fluxo de água 

Lamela secundária 

Cavidade 
bucal 

Arco 
branquial 

Filamento 
branquial 

Opérculo 

(a) DIAGRAMA DO CORTE HORIZONTAL 
NA CABEÇA 

Filamentos branquiais 
(lamela primária) 

de água 

Cavidade 
do opérculo 

Artéria aferente 
(da aorta ventral) 

(b) DETALHE DOS FILAMENTOS BRANQUIAIS 

A F i g u r a 4 - 1 Anatomia das brânquias dos peixes ósseos, (a) Posição das brânquias na cabeça e o fluxo geral da água; (b) fluxo de 
contracorrente da água (setas grandes e pontilhadas) e do sangue (setas pequenas e pretas) pelas brânquias. 

O arranjo vascular nas brânquias maximiza a troca de 
oxigênio. Cada filamento branquial possui duas artérias, um 
vaso aferente, que vai do arco branquial até a ponta do fila
mento, e um vaso eferente, que retorna o sangue para o arco. 
Cada lamela secundária é um espaço sangüíneo, conectando 
os vasos aferente e eferente (Figura 4-2). A direção do fluxo 
sangüíneo, pela lamela, é oposta à direção do fluxo da água 
que atravessa a brânquia. Esse arranjo estmtural, conhecido 
como troca por contra-corrente, garante que o máximo 
de oxigênio seja difundido para o sangue. Peixes pelágicos, 
tais como os atuns, os quais mantêm altos níveis de ativi
dade por períodos longos, apresentam tecido esquelético 
reforçando os filamentos branquiais, grandes áreas de troca 
nas brânquias e uma alta capacidade de transporte de oxi
gênio por milímetro de sangue, comparados com os peixes 
bentônicos mais vagarosos, tais como os peixes-sapo e os 
linguados (Tabela 4.1). 

Obtendo Oxigênio do Ar - Pulmões e Outras 
Estruturas Respiratórias 

Embora a grande maioria dos peixes dependa das brânquias 
para extrair o oxigênio dissolvido na água, peixes que vivem 
em água com baixas taxas de oxigênio, não podem obter o 
oxigênio necessário apenas por meio das brânquias. Estes 
peixes suplementam o oxigênio obtido por meio das brân
quias com oxigênio obtido por meio de pulmões ou estrutu
ras respiratórias acessórias. 

As superfícies acessórias utilizadas para tomar o oxigênio 
do ar incluem lábios aumentados, os quais se estendem acima 
da superfície da água, e uma variedade de estruturas internas, 
dentro das quais o ar é mantido. Os peixes anabantídeos da 
Ásia tropical (incluindo os betas e os peixe-beijadores, en
contrados nas lojas de animais de estimação) possuem câma
ras vascularizadas na porção caudal da cabeça, denominadas 
labirinto. O ar é sugado para dentro da boca e transferido 
para o labirinto, onde ocorre a troca gasosa. Muitos peixes 
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A F i g u r a 4 - 2 Troca por contracorrente nas brânquias de peixes ósseos, (a) A direção do fluxo de água na brânquia oposto ao fluxo de 
sangue na lamela secundaria. Células sangüíneas são separadas da água rica em oxigênio, somente por células epiteliais finas e pela parede 
capilar, como demonstrado no corte transversal da lamela secundaria, (b) O fluxo por contracorrente resulta em uma alta concentração de 
oxigênio no sangue que deixa as brânquias. (c) Se a água e o sangue se movessem na mesma direção, o sangue que deixa as brânquias teria 
uma concentração de oxigênio mais baixa, (d) O conteúdo relativo de sangue na lamela secundária e a água que passa por ela. 

são respiradores de ar facultativos; ou seja, a aquisição de 
oxigênio deixa de ser uma função das brânquias e passa a 
ocorrer nas estmturas respiratórias, quando as concentrações 
de oxigênio na água estão baixas. Outros, como o peixe-elé-
trico sul-americano, o poraquê, e os anabantídeos, são res
piradores aéreos obrigatórios. As brânquias sozinhas não 
podem suprir as necessidades respiratórias dos peixes, mesmo 
quando a água está saturada de oxigênio, e eles se afogam se 
não puderem alcançar a superfície para respirar o ar. 

Pensa-se nos pulmões como sendo as estruturas respira
tórias usadas pelos vertebrados terrestres, como de fato eles 
são, mas os pulmões apareceram primeiro nos peixes e pre
cederam a evolução dos tetrápodes em milhões de anos. Os 
pulmões podem ter evoluído nos placodermes de água doce 

durante o Siluriano e Devoniano, e se esta interpretação es
tiver correta, os pulmões são um caráter ancestral tanto para 
os peixes ósseos como para seus descendentes tetrápodes. 
Os pulmões se desenvolvem de projeções externas (evagina-
ções) embriológicas das paredes ventral ou dorsal da região 
faríngea do trato digestório. Os pulmões dos "bichirs" (um 
grupo de peixes de respiração aérea da África), dos peixes 
pulmonados e dos tetrápodes originam-se da face ventral do 
tubo digestório, enquanto os pulmões dos "gars" (um grupo 
de peixes ósseos primitivos) e dos peixes ósseos derivados, 
conhecidos como teleósteos, originam-se embriologicamente 
da parede dorsal do trato digestório. 

Os pulmões utilizados para as trocas de gases necessi
tam uma superfície ampla, a qual é produzida pela estrutura 
da parede pulmonar. Esse arranjo é conhecido como um 
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A relação entre o nível geral de atividade, a taxa de consumo de oxigênio, as estruturas respiratórias 
e as características sangüíneas dos peixes em três níveis de atividade 

Nível 
de atividade 

Espécies 
de peixe 

Consumo 
de oxigênio 
(mL02/ghr1) 

Número 
de lamelas 
brânquias 

secundárias 
(mm' de lamela 

branquial primária) 

Área 
branquial 
(mnf/gm 

massa 
corpórea) 

Concentração 
de oxigênio 

(ml O2/100 ml 
de sangue) 

Alto 
Cavala" 

{Scomber) 0,73 31 1160 14,8 

Intermediário 
Pargo 

(Stenotomus) 0,17 26 506 7,3 

Fraco 
Peixe-sapo + 

(Ospanus) 0,11 11 197 6,2 

nadadores carangiformes modificados; nadam continuamente. 

"peixe bentônico 

pulmão alveolar, e é encontrado nos "gars", peixes pulmo-
nados e tetrápodes. Aumentando o volume dos pulmões pela 
adição de um lobo secundário é outra forma de ampliar a 
superfície respiratória, e o pulmão dos peixes pulmonados 
e tetrápodes consiste de dois lobos simétricos. (Os "bichirs" 
têm pulmão não alveolar com dois lobos, mas um dos lobos 
é muito menor que o outro, e os "gars" têm pulmão alveolar, 
mas com um único lobo.) 

Ajustando a Flutuabilidade 

Retendo uma bolha de ar no interior do corpo muda a flutua
bilidade de um vertebrado aquático, e "bichirs"e peixes te-
leósteos usam os pulmões principalmente como uma bexiga 
natatória (= vesícula de ar) que regulam a posição do peixe na 
água. As vesículas de ar têm paredes planas sem reentrâncias 
porque não há necessidade de uma superfície expansível. 

Muitos peixes ósseos são flutuadores neutros (têm a mesma 
densidade da água). Estes peixes não precisam nadar para 
manter sua posição vertical na coluna d'agua. O único mo
vimento que fazem, quando descansam, é o das nadadeiras 
peitorais, para trás, contra-balanceando a força produzida 
pela água ejetada das brânquias, e uma suave ondulação da 
nadadeira caudal os mantêm nivelados na água. Peixes ca
pazes de pairar na água dessa forma, geralmente apresentam 
bexigas natatórias bem desenvolvidas. 

A vesícula de ar (bexiga natatória) se localiza entre a ca
vidade peritonial e a coluna vertebral (Figura 4-3). A bexiga 
natatória constitui cerca de 5 por cento do volume corpóreo 
dos teleósteos marinhos e 7 por cento do volume dos teleós-
teos de água doce. A diferença em volume corresponde à di
ferença de densidade da água salgada e da água doce - a água 
salgada é mais densa, de forma é necessário uma bexiga nata

tória menor. A parede da bexiga natatória, que é composta de 
fibras colágenas entrelaçadas, é praticamente impermeável a 
gases. 

A flutuabilidade neutra, produzida por uma bexiga na
tatória, funciona enquanto o peixe permanece a uma certa 
profundidade, mas se um peixe nadar verticalmente, para 
cima ou para baixo, a pressão hidrostática que a água exerce 
sobre a vesícula de ar muda e desse órgão também muda. 
Por exemplo, quando um peixe nada mais para o fundo, o 
peso adicional da coluna de água sobre ele comprime o gás em 
sua bexiga natatória, reduzindo sua flutuabilidade. Quando 
o peixe nada em direção à superfície, a pressão da água di
minui, a bexiga natatória se expande e sua flutuabilidade au
menta. Para manter a flutuabilidade neutra, um peixe deve 
ajustar o volume de gás de sua bexiga natatória assim que a 
profundidade muda. 

O peixe regula o volume de sua bexiga natatória por 
meio da secreção do gás dentro da bexiga quando nada para 
baixo e remove gás desse órgão, e remove o gás quando 
nada para cima. Teleostei plesiomórficos, tais como os Os-
teoglossomorpha, as enguias, as sardinhas, as anchovas, os 
salmões, as carpas e seus parentes, retêm uma conexão, o 
duto pneumático, entre o trato digestório e a bexiga natató
ria (Figura 4-3a). Estes peixes são chamados de físóstomos 
(Grego phys = bexiga e stom = boca), e o peixe-dourado é 
um exemplo familiar deste grupo. Pelo fato desses peixes 
terem uma conexão entre o trato digestório e a bexiga nata
tória podem engolfar o ar da superfície, encher a bexiga na
tatória, e podem soltar o gás para fora para reduzir o volume 
desse órgão. 

O duto pneumático está ausente nos adultos de teleós
teos de ciados mais derivados, uma condição denominada 
fisóclistos (do grego clist = fechado). Os fisóclistos regulam 
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Bexiga natatória 
ou vesícula de ar 

(a) 

Aorta dorsal 

Em direção ao coração 

Estômago D u ' c t Q 

pneumático 

(b) 

flefe mirabile com vasos paralelos 
dissecados e separados 

A F i g u r a 4 - 3 Bexiga de gás dos peixes ósseos, (a) A bexiga natatória se encontra no interior de uma cavidade do celoma, bem abaixo da 
coluna vertebral. Este peixe é fisóstomo, a bexiga natatória retém sua conexão ancestral com o trato digestório via dueto pneumático, (b) 
As conexões vasculares de uma bexiga natatória de um fisóclisto, a qual perdeu sua conexão com o trato digestório. 

o volume da bexiga natatória secretando gases do sangue para 
dentro dessa vesícula. Tanto os fisóstomos quanto os fisóclis-
tos têm uma glândula de gás, que está localiza na porção ven
tral cranial da bexiga natatória (Figura 4-3b). Sob a glândula 
de gás, encontra-se uma área com muitos capilares arranjados 
de forma a promover o fluxo por contra-corrente do sangue 
que entra e sai da área. Esta estrutura, a qual é conhecida por 
rete mirabile (com o plural retia mirabiliá), move o gás (es
pecialmente o oxigênio) do sangue para a bexiga natatória. 
Ela é especialmente efetiva na extração do oxigênio do sangue 
e na sua liberação dentro da bexiga natatória, mesmo quando 
a pressão do oxigênio na bexiga é muitas vezes mais alta do 
que sua pressão no sangue. A secreção de gás ocorre em mui
tos peixes marinhos de profundidade, apesar das centenas de 
atmosferas de pressão de gás dentro da vesícula de ar. 

A glândula de gás secreta oxigênio por meio da liberação 
de ácido lático, o qual acidifica o sangue na rete mirabile. A 
acidificação faz com que a hemoglobina libere oxigênio na 
solução (o efeito Bohr). Devido às relações anatômicas da 
rete mirabile, na qual os vasos sangüíneos dobram-se sobre 
si mesmo em um arranjo multiplicador de contra-corrente, o 
oxigênio liberado da hemoglobina se acumula e é retido no 
interior da rete miriabile até que sua pressão exceda a pres

são da bexiga natatória. Nesse ponto, o oxigênio se difunde 
para dentro da bexiga natatória, aumentando seu volume. A 
multiplicação máxima da pressão do gás que pode ser ob
tida é proporcional ao comprimento dos capilares da rete 
mirabile, e os peixes marinhos de profundidade têm vasos 
sangüíneos muito longos. 

Os fisóclistos não têm conexão entre a bexiga natatória e 
o trato digestório, de forma que não podem liberar o excesso 
de gás da vesícula de ar. Ao invés disso, eles abrem uma 
válvula muscular, denominada oval, localizada na região 
dorso-caudal da bexiga natatória, adjacente ao leito capilar. 
A alta pressão do oxigênio no interior da bexiga natatória 
faz com que ele se difunda para o sangue desse leito capilar 
quando o esfíncter do oval é aberto. 

Os peixes cartilaginosos (tubarões, raias e quimeras) não 
têm bexigas natatórias. Em vez desse órgão, esses peixes 
utilizam seu fígado para criar flutuabilidade neutra. A média 
de densidade dos tecidos dos tubarões, com seus fígados re
movidos, é mais pesada do que a água - 1,06 a 1,09 gramas 
por mililitro. Entretanto, sabe-se que o fígado de um tubarão 
possui um grande conteúdo de óleo (óleo de fígado de tuba
rão). O tecido do fígado do tubarão tem uma densidade de 
apenas 0,95 gm/ml, portanto mais leve do que a da água, e 
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o fígado pode contribuir com até 25 por cento da massa cor
pórea. Assim, os tubarões utilizam um fígado, preenchido de 
óleo, ao invés de uma bexiga natatória para regular sua flu
tuabilidade. Um tubarão-tigre de 4 metros de comprimento 
(Galeocerdo cuvieri), pesando 460 kg na terra, pode chegar 
a pesar até 3,5 quilogramas no mar. Não surpreende portanto 
que os tubarões de fundo, tais como os tubarões "nurse", têm 
fígados com vacúolos de óleo menores e em pequena quanti
dade em suas células, sendo que esses animais têm flutuabili
dade negativa. 

Compostos nitrogenados no sangue dos Chondrichthyes 
também contribuem para sua flutuabilidade (Withers et al. 
1994). A uréia e o óxido trimetilamina, no sangue e nos teci
dos musculares, criam uma flutuabilidade positiva, pois são 
menos densos que um volume igual de água. íons cloreto, 
também, são mais leves do que água e pormovem a flutua
bilidade positiva, enquanto os íons sódio e as moléculas de 
proteína são mais densos do que a água, produzindo flutua
bilidade negativa. O resultado liquido do efeito desses solu
tos é uma flutuabilidade positiva significante. 

Muitos peixes marinhos de profundidade têm depósitos 
de óleo leve, ou de gordura, no interior da bexiga natatória, 
e outros perderam ou reduziram esse órgão e têm lipídios 
distribuídos por todo o corpo. Esses lipídios fornecem uma 
elevação estática, da mesma maneira que o óleo no fígado 
dos tubarões. Já que um volume menor da bexiga natatória 
contém gás, a quantidade de secreção necessária para uma 
descida vertical é menor. Todavia, uma rete mirabile longa é 
necessária para secretar o oxigênio a altas pressões, e a glân
dula de gás, nos peixes marinhos de profundidade, é muito 
grande. Peixes que migram por longas distâncias verticais 
dependem mais dos lipídios, tais como as ceras de éster, do 
que da flutuabilidade do gás; enquanto seus parentes mais 
próximos, os quais não passam por movimentos verticais 
extensivos, dependem mais do gás para a flutuabilidade. 

O ar nos pulmões dos vertebrados aquáticos que res
piram ar reduz a densidade desses organismos. Diferente
mente dos peixes, os vertebrados que respiram ar devem 
retornar à superfície em intervalos, de forma que se mantêm 
em uma determinada profundidade da coluna d'agua. Entre
tanto, animais que mergulham, tais como as focas-elefante 
e algumas baleias e toninhas, têm um problema diferente. 
Estes animais mergulham a profundidades de 1000 metros 
ou mais e estão sujeitos a pressões 100 vezes maiores do 
que a da superfície. Sob tais condições, o nitrogênio se di
funde para o sangue e é transportado para os tecidos a altas 
pressões. Quando o animal volta à superfície, o nitrogênio 
deve ser liberado para a solução. Se o animal se move muito 
rápido em direção à superfície, o nitrogênio forma bolhas 
nos tecidos - isso é o que ocorre quando os mergulhado
res humanos sobem rapidamente para a superfície (mal estar 
causado pela descompressão). Mamíferos mergulhadores es
pecializados evitam este problema fazendo com que a cavi

dade torácica colapse conforme a pressão externa aumenta. 
O ar é forçado para fora dos pulmões quando os mesmos 
colapsam, reduzindo a quantidade de nitrogênio que se di
funde no sangue. Entretanto, até mesmo estes mergulhado
res especializados teriam problemas caso eles repetissem 
os mergulhos por muitas vezes; um mergulho profundo 
é, normalmente, seguido de um período no qual o animal 
permanece próximo à superfície, realizando apenas alguns 
mergulhos rasos até que o nível de nitrogênio em seu san
gue esteja equilibrado com a atmosfera. 

4.2 A Agua e o Mundo Sensorial dos Peixes 

A água tem propriedades que influenciam os comportamen
tos dos peixes e de outros vertebrados aquáticos. A luz é 
absorvida pelas moléculas de água e espalhada pelas partí
culas em suspensão. Os objetos se tornam invisíveis a uma 
distância de apenas algumas centenas de metros, mesmo nas 
águas mais limpa, enquanto a visão à distância é quase ili
mitada no ar limpo. Os peixes complementam a visão com 
outros sentidos, alguns dos quais só podem operar na água. 
O mais importante destes sentidos aquáticos é a detecção 
de movimento da água por meio do sistema da linha late
ral. Pequenas correntes de água podem estimular os órgãos 
sensoriais da linha lateral, pois a água é densa e viscosa. A 
sensitividade elétrica é outro modo sensorial que depende 
das propriedades da água e não funciona no ar. Neste caso, 
a condutividade da água é a chave. E até mesmo a visão é 
diferente na água e no ar, devido às diferentes propriedades 
de retração dos dois meios. 

Visão 

Os vertebrados geralmente têm olhos bem desenvolvidos, 
mas a forma pela qual uma imagem é focalizada na retina é 
distinta em animais aquáticos e terrestres. O ar tem por de
finição um índice de refração de 1,00, e os raios luminosos 
se curvam assim que atravessam. Os raios de luz se curvam 
quando atravessam o limite entre meios com índices de re
fração diferentes. O grau de desvio da luz é proporcional à 
diferença entre os índices de refração. A água tem um ín
dice de refração de 1,33, e o desvio da luz assim que ela 
atravessa o limite ar água dão a impressão de que os obje
tos embaixo d'agua estão mais próximos do observador que 
está fora da água do que realmente eles estão. A córnea do 
olho dos vertebrados terrestres e aquáticos, tem um índice 
de refração de cerca de 1,37, deste modo, a luz se desvia 
assim que atravessa a interface ar - córnea. Como resultado, 
a córnea de um vertebrado terrestre desempenha um papel 
importante na focalização de uma imagem na retina. Esta 
relação não ocorre na água, já que o índice de retração da 
córnea é muito próximo ao da água, não havendo um desvio 
significativo dos raios luminosos. As lentes (o cristalino) são 
a estrutura mais importante na focalização da luz sobre a 
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retina de um vertebrado aquático, e os peixes têm cristalinos 
esféricos com um alto índice de refração. A lente (cristalino) 
inteira se move para frente e para longe da retina para foca
lizar objetos localizados a diferentes distâncias do peixe. Os 
vertebrados terrestres têm cristalinos achatados, e músculos 
oculares que modificam a forma dessa lente para focar ima
gens. Os mamíferos aquáticos tais como baleias e golfinhos 
têm cristalinos esféricos semelhantes àquele dos peixes. 

Gustação 

Peixes possuem quimioreceptores na boca, ao redor da ca
beça e nas nadadeiras peitorais. Além disso, receptores quí
micos generalizados detectam substâncias pouco solúveis 
na água, e os órgãos olfatórios no focinho detectam substân
cias solúveis. Tubarões e salmões podem detectar odores em 
concentrações menores que 1 parte por bilhão. Salmões em 
migração dirigem-se às corredeiras dos rios onde nasceram, 
através de distâncias incríveis, por meio de um sinal quí
mico, permanentemente gravado em suas memórias desde 
quando eram juvenis. Bloqueando-se os órgãos olfatórios 
dos salmões, destruímos sua habilidade de migração. 

Tato 

Receptores mecânicos fornecem a base para a detecção do 
deslocamento - o toque, o som, a pressão e o movimento. 
Como todos os vetebrados, os peixes possuem uma orelha 
interna (o órgão labirinto, não confundir com o órgão, de 
mesmo nome, que auxilia a respiração de peixes anabantí-
deos) que detecta alterações de velocidade e de direção do 
movimento. Os peixes também apresentam detectores de 
gravidade na base dos canais semicirculares, os quais per
mitem que distingam em cima e embaixo. A maioria dos 
vertebrados terrestres também possui uma região auditiva 
da orelha interna que é sensível à pressão das ondas sono
ras. Estas funções diversas do labirinto dependem de tipos 
basicamente similares de células sensoriais, as células cilia
das (veja a Figura 4-4). Nos peixes e nos anfíbios aquáticos, 
agrupamentos de células ciliadas associadas a células de su
porte formam os órgãos neuromastos, os quais estão espa
lhados sobre a superfície da cabeça e do corpo. Em peixes 
com mandíbula, os órgãos neuromastos geralmente estão 
localizados no interior de uma série de canais na cabeça, e 
um ou mais canais percorrem as laterais do corpo, chegando 
até a cauda. Este sistema receptor de superfície dos peixes 
e anfíbios aquáticos é denominado de sistema da linha la
teral. O sistema da linha lateral só é encontrado apenas nos 
vertebrados aquáticos, pois o ar não é denso o bastante para 
estimular os órgãos neuromastos. As larvas de anfíbios têm 
sistemas de linhas laterais, e os canais laterais são retidos 
nos adultos de anfíbios aquáticos, tais como a rã africana 
com garras e as salamandras aquáticas, mas são perdidos 

nas espécies adultas terrestres. Os vertebrados terrestres que 
retomaram secundariamente para a água, tais como as ba
leias e golfinhos, não possuem o sistema da linha lateral. 

Detectando o Deslocamento da Agua 

Os neuromastos do sistema da linha lateral são distribuídos 
em duas configurações - no interior de canais tabulares ou 
expostos em depressões epidérmicas. Muitos tipos de peixes 
têm esses dois tipos de arranjo. Células ciliadas possuem 
um cinecílio posicionado assimetricamente em um agrupa
mento de microvilos. As células ciliadas são arranjadas em 
pares, com os cinecílios posicionados sobre lados opostos 
das células adjacentes. Um neuromasto contém muito destes 
pares de células ciliadas. Cada neuromasto apresenta dois 
nervos aferentes: um transmite impulsos das células cilia
das, com cinecílios, em uma posição, e o outro transporta 
impulsos das células com cinecílios na posição diametral
mente oposta (a 180°). Este arranjo permite que o peixe de
termine a direção do deslocamento dos cinecílios. 

Todos os cinecílios e os microvilos estão embebidos em 
uma estrutura gelatinosa, a cúpula. O deslocamento da cú
pula faz com que os cinecílios se curvem. A deformação 
resultante excita ou inibe a descarga nervosa do nervo do 
neuromasto. Assim, cada par de células ciliadas sinaliza a 
direção do deslocamento da cúpula. A informação de excita
ção de cada par tem um máximo de rendimento excitatório 
ao deslocamento ao longo da linha onde se posicionam os 
cinecílios, diminuindo sua eficácia em outras direções. O 
rendimento líquido do deslocamento da cúpula é o aumento 
da taxa de disparos, em um dos nervos aferentes, e a sua 
diminuição no ouro nervo. Essas alterações nas taxas de 
disparo dos nervos da linha lateral informam, portanto, um 
peixe sobre a direção das correntes de água sobre as superfí
cies distintas de seu corpo. 

Correntes de água de somente 0,025 mm/s são detectadas 
pelos neuromastos expostos da rã africana com garras, Xe-
nopus laevis, com uma resposta máxima a correntes de 2 a 
3 mm/s. Respostas similares ocorrem nos peixes. Os órgãos 
das linhas laterais também respondem a sons de baixas freqüên
cias, mas há controvérsias quanto ao fato de o som ser um es
timulante natural da linha lateral. O som induz o transporte de 
ondas de pressão na água e, também, provoca o deslocamento 
da água, conforme a onda de pressão se movimenta. Tem sido 
difícil esclarecer se a resposta do neuromasto resulta dos mo
vimentos da água sobre a superfície do corpo ou da compres
são da onda sonora. 

Diversos peixes que se alimentam na superfície e as rãs 
africanas aquáticas com garras fornecem bons exemplos de 
como os órgãos da linha lateral agem sob condições natu
rais. Estes animais detectam insetos na superfície da água 
por meio da percepção das ondas criadas pelos movimentos 
das presas. Cada grupo de neuromastos, na cabeça do peixe, 
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A Figura 4-4 Sistemas de linhas laterais, (a) Representações semidiagramáticas de duas configurações dos órgãos da linha lateral dos 
peixes, (b) Deformações de células ciliadas e seu efeito sobre o potencial trans-membrana (potencial de recepção) e as taxas de descarga 
das células nervosas afererites. O desvio do cinecílio (linha escura) em uma direção reduz a descarga, e o desvio para a direção oposta 
aumenta a carga. 

Aplocheilus lineatus, fornece informações acerca das ondas 
de superfície oriundas de direções diferentes (Figura 4-5). 
Entretanto, todos os grupos apresentam campos de estímu
los sobrepostos. A remoção de um grupo de neuromastos, 
de um lado da cabeça, interfere com a resposta ao estímulo 
direcional, demonstrando que um peixe combina informa
ções oriundas de gmpos em ambos os lados da cabeça para 
interpretar os movimentos da água. 

O grande número de neuromastos sobre a cabeça de alguns 
peixes pode ser importante para perceber a intensidade dos 

redemoinhos arrastados nas esteiras dos peixes adjacentes em 
um cardume. Muitos dos peixes que formam cardumes extre
mamente densos (sardinhas, peixe-agulha, tainhas) perdem os 
órgãos da linha lateral ao longo dos flancos, retendo os órgãos 
dos canais da linha lateral somente na cabeça. Estes órgãos 
cefálicos canalizados bem desenvolvidos concentram a sensi
bilidade ao movimento da água na cabeça, onde é necessária 
para a percepção da turbulência na qual o peixe está nadando; 
e a redução dos elementos da linha lateral nos flancos deve 
reduzir a interferência da turbulência ao lado do peixe. 
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A F i g u r a 4 - 5 Distribuição dos canais da linha lateral, (a) Sobre 
a superfície dorsal da cabeça do peixe, Fundulus notatus, e (b) os 
campos de percepção dos órgãos dos canais da linha lateral da cabeça 
em outro peixe, Aplocheilus lineatus. As áreas em forma de fatias 
indicam os campos de visão para cada grupo de órgãos dos canais da 
linha lateral. Note que os campos são sobrepostos em lados opostos, 
bem como no mesmo lado do corpo, o que permite que o sistema da 
linha lateral localize a fonte de um movimento da água. 

Descarga Elétrica 

Diferentemente do ar, a água conduz eletricidade, e a água 
do mar é um condutor melhor de eletricidade do que a água 
doce, pois contém mais sais dissolvidos. A alta condutivi
dade da água do mar torna possível, aos tubarões, a detecção 
da atividade elétrica que acompanha as contrações muscu
lares de suas presas. A eletricidade também pode ser uma 
arma - a raia torpedo, do Mediterrâneo, o bagre elétrico do 

Rio Nilo e o peixe-elétrico (o poraquê) da América do Sul, 
podem liberar descargas com energia suficientes para cap
turar presas e para deter predadores. E os peixes de eletrici
dade mais fraca, como os Gymnotidae, da América do Sul, 
e o peixe- elefante (Mormyridae), da África, utilizam sinais 
elétricos para a corte e defesa territorial. 

Todos estes peixes elétricos usam tecidos musculares mo
dificados para produzir a descarga elétrica. As células de tais 
músculos modificados, chamadas de eletrócitos, perderam a 
capacidade de contração, sendo especializadas na geração de 
um fluxo de corrente de íons (Figura 4-6). Quando em repouso, 
as membranas das células musculares e das células nervosas 
estão carregadas eletricamente, com os fluidos intracelulares 
com uma carga negativa ao redor de 84 mv, em relação aos 
fluidos extracelulares. Tal situação se deve, principalmente, à 
exclusão dos íons de sódio. Quando a célula é estimulada, os 
íons de sódio são rapidamente transportados sobre a superfície 
lisa, elevando o potencial para um valor de 67 mv positivos. 
Somente a superfície lisa é despolarizada; a superfície rugosa 
permanece os -84 mv, de forma que a diferença de potencial 
ao longo da célula, é de 151 mv (de -84 a +67 mv). Como 
os eletrócitos estão arranjados em pilhas, como as pilhas de 
uma lanterna, os potenciais de muitas camadas de células se 
combinam para produzir altas voltagens. O peixe-elétrico da 
América do Sul, o poraquê, possui mais de 10.000 camadas de 
células e pode gerar potenciais acima de 600 volts. 

A maioria dos peixes elétricos é encontrada em água 
doce de regiões tropicais da África e da América do Sul. 
Poucas formas marinhas podem gerar descargas elétricas 
especializadas - dentre os elasmobrânquios marinhos, so
mente a raia torpedo (Torpedo) e o gênero de raias Narcine 
e alguns outros gêneros de raias são elétricos; e entre os te-
leósteos marinhos, somente os miracéu (da família Uranos-
copidae) produzem descargas especializadas. 

A Eletrorrecepção em Elasmobranchii 

Muitos peixes, especialmente os elasmobrânquios, são ca
pazes de detectar campos elétricos. Tubarões têm estruturas, 
conhecidas como ampola de Lorenzini, em suas cabeças, 
e as raias as possuem em suas nadadeiras peitorais. As am
polas são eletrorreceptores sensíveis (Figura 4-7). O canal 
que conecta o receptor ao poro da superfície é preenchido 
por um gel condutor de eletricidade, e a parede do canal 
não é condutora. Já que o canal se estende por alguma dis
tância abaixo da epiderme, a célula sensorial pode detectar 
uma diferença de potencial elétrico entre o tecido no qual 
ela se encontra (o qual reflete a epiderme adjacente e o am
biente) e a distância da abertura do poro. Assim, o eletrorre-
ceptor pode detectar campos elétricos, os quais são alterações 
dos potenciais elétricos no espaço. A célula eletrorreceptora 
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A F i g u r a 4 - 6 O uso de potenciais trans-membrana, de células musculares modificadas, por peixes elétricos para produzir uma descarga 
elétrica. Neste diagrama, a superfície lisa está na esquerda e a rugosa, na direita. Somente a superfície lisa é enervada, (a) Em repouso, o K + 

(íon potássio) é mantido a uma alta concentração interna e o Na + (íon sódio) a uma baixa concentração, mantida pela ação da bomba celular 
de K7Na + . A permeabilidade da membrana ao K + excede a permeabilidade ao Na + . Como resultado, o K + se difunde para fora da célula 
mais rapidamente do que o Na + se difunde para dentro (flecha), criando um potencial de repouso de - 8 4 mv. (b) Quando a superfície lisa 
da célula é estimulada por uma descarga nervosa, o sódio se difunde para dentro da célula e o potássio para fora, alterando o potencial para 
+67 mv. A superfície rugosa não se despolariza e permanece com um potencial de -84 mv, criando uma diferença de potencial de 151 mv 
através da célula, (c) Arranjando os eletrócitos em série, para somar os potenciais de cada uma das células, alguns peixes elétricos podem 
gerar voltagens muito altas. O poraquê, por exemplo, têm 10.000 eletrócitos em série, produzindo potenciais maiores do que 600 volts. 

ancestral era uma modificação da célula ciliada da linha la
teral. Os eletrorreceptores dos tubarões respondem a altera
ções mínimas de campos elétricos que circundam o animal. 
Eles agem como voltímetros, medindo a diferença dos po

tenciais elétricos em locações discretas por toda a super
fície do corpo. A sensibilidade à voltagem é marcante. Os 
órgãos ampulares têm limites menores do que 0,01 milivolt 
por centímetro, um nível de detecção alcançado somente 

< F i g u r a 4 - 7 Ampola de Lorenzini, (a) Distribuição das ampolas 
sobre a cabeça do tubarão, Squalus acanthius. Círculos claros 
representam os poros da superfície; os pontos pretos representam as 
posições das células sensoriais, (b) Uma única ampola consiste de 
uma célula sensorial conectada à superfície por um poro preenchido 
por uma substância que conduz a eletricidade. 

Epiderme p ° r ° da superfície 
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pelos melhores voltímetros. Os tubarões usam a percepção 
elétrica para detectar presas. Toda atividade muscular gera 
um potencial elétrico: células nervosas motoras produzem 
alterações extremamente rápidas no potencial elétrico, e a 
contração muscular gera modificações de duração maior. 
Além disso, um potencial constante é liberado por um or
ganismo aquático como resultado do balanço químico entre 
o organismo e seu meio. Um tubarão pode localizar e atacar 
um peixe escondido, por meio apenas da percepção das des
cargas elétricas produzidas pela presa (Figura 4-8). 

O gel glicoprotéico que preenche os canais podem res
ponder a variações de temperatura menores que 0.001°C. 
Muitos tubarões detectam gradientes de temperatura dos 
mares, e podem usar essa habilidade para localizar os limi
tes entre massas de água, com diferentes temperaturas, onde 
as concentrações de peixes, potenciais presas, são prováveis 
de serem encontradas (Brown 2003). 

Os tubarões podem utilizar a eletrorrecepção também 
para a navegação. O campo eletromagnético da superfície 
da Terra produz pequenos gradientes de voltagem, e um tu

barão em movimento pode detectar gradientes ao redor de 
0,4 mv/cm - bem acima do nível que pode ser detectado 
pelos órgãos ampulares. Ainda, correntes oceânicas geram 
gradientes elétricos próximos a 0,5 mv/cm, conforme carre
gam íons pelo campo magnético da Terra. 

A Eletro-locação dos Teleósteos 

Arranjos incomuns de eletrócitos estão presentes em di
versas espécies de peixes que não produzem choques elétri
cos. Nesses peixes - os quais incluem os peixes da família 
Gymnotidae, da América do Sul, e o peixe-elefante (Mor-
myridae), da África - a voltagem das descargas elétricas é 
tão pequena para ser utilizada na defesa ou ataque diretos. 
Em vez disso, peixes teleósteos, produtores de fraca eletri
cidade, usam suas descargas para a eletro-locação e comu
nicações sociais (von der Emde 1998). Quando um peixe 
descarrega seu órgão de elétrico cria um campo elétrico na 
vizinhança próxima (Figura 4-9). Devido aos altos custos 
energéticos para a manutenção de uma descarga contínua, 
os peixes elétricos produzem descargas pulsantes. A maioria 

> F i g u r a 4 - 8 Capacidade de eletro-locação dos tubarões. 
(a) Um tubarão pode localizar um peixe vivo, recoberto de 
areia, escondido de sua visão, (b) O tubarão ainda pode 
detectar o peixe quando está coberto por um de anteparo de 
agar, o qual bloqueia os rastros de cheiro, mas permite que 
sinais elétricos sejam transmitidos, (c) O tubarão segue 
os rastros olfativos (escondido pelo anteparo de agar) 
quando o peixe vivo é substituído por pedaços da presa, 
os quais não emitem sinais elétricos, (d) O tubarão não é 
capaz de detectar um peixe vivo quando está coberto por 
algo que bloqueie os rastros olfativos e os sinais elétricos. 
(e) O tubarão ataca eletrodos que emitem sinais elétricos, 
imitando um peixe vivo, sem produzir rastros olfativos. 
Estes experimentos indicam que quando o tubarão era 
capaz de seguir um sinal elétrico, ele o utilizava para 
localizar sua presa - e seguia um sinal químico quando 
não havia sinais elétricos. Este sistema duplo permite aos 
tubarões encontrar itens alimentares vivos e mortos. 

(b) Cobertura de agar, 
sem rastros olfatórios. 
verticais >< 

~1 «MM*-**™?™. 

i t e r . : = « 

(c) ĵs^P Pedaços de presa, (c) sem sinais elétricos, 
•f^jm —"*W deslocamento dos 

rastros olfatórios 
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Sem ataque 
Isolamento elétrico 
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10 centímetros 

(a) 

(b) 

A Figura 4-9 Eletro-locação dos peixes, (a) A distorção dos campos elétricos fraco (linhas), que circundam um peixe elétrico, causada 
por objetos condutores e nâo-condutores (Eletrodo de referência a 150 cm na lateral do peixe.) Objetos condutores concentram o campo 
sobre o tegumento do peixe, onde o aumento do potencial elétrico é detectado por eletrorreceptores. Objetos não-condutores espalham o 
campo e difundem as diferenças de potencial ao longo da superfície do corpo, (b) O campo elétrico que circunda um peixe elétrico fraco 
pode ser modulado por variações da descarga do órgão elétrico para a comunicação (esquerda). Quando dois peixes elétricos nadam 
próximos o suficiente, uma interferência significativa pode ocorrer, requerendo alterações da descarga do órgão elétrico (direita). 

dos peixes teleósteos que produzem baixa eletricidade pulsa 
em taxas entre 50 e 300 ciclos por segundo, mas os Gymno-
tidae da América do Sul atingem 1.700 ciclos por segundo, 
o que representa a taxa mais rápida e contínua de disparos 
conhecida para qualquer músculo ou nervo de Vertebrata. 
Os peixes elétricos africanos e sul-americanos são mais no

turnos e vivem em água turvas, onde a visão é limitada a 
pequenas distâncias, mesmo sob a luz do dia. 

O campo elétrico de descargas muito pequenas pode se 
estender por uma distância considerável em água doce, pois 
a condutividade elétrica é relativamente baixa. O campo 
elétrico que o peixe cria será distorcido pela presença de 



86 CAPÍTULO 4 Vivendo na Água 

objetos condutores e não condutores. As rochas são altamente 
resistivas, enquanto outros peixes, invertebrados e plantas são 
condutores. Distorções do campo provocam uma alteração na 
distribuição do potencial elétrico ao longo da superfície cor
pórea do peixe. Um peixe elétrico detecta a presença, a posi
ção e o movimento de objetos por meio da percepção em seu 
corpo do local de maior distorção de seu campo elétrico. 

Apele de teleósteos que produzem pouca eletricidade con
tém receptores sensoriais especiais: órgãos ampulares e órgãos 
tuberosos. Estes órgãos detectam, respectivamente, descar
gas tônicas (estáveis) e fásicas (com alterações rápidas). Os 
eletrorreceptores dos teleósteos são receptores neuromastos 
modificados da linha lateral. Como os receptores da linha la
teral, eles possuem uma enervação dupla - um canal aferente, 
o qual manda impulsos ao encéfalo, e um canal eferente, o 
qual inibe a ação dos receptores. Durante cada descarga elé
trica, um comando inibidor é enviado aos eletrorreceptores e 
o peixe se toma insensível a sua própria descarga. Entre os 
pulsos, os eletrorreceptores informam sobre a distorção no 
campo elétrico, ou quanto à presença de outros campos, ao 
encéfalo. Descargas de órgãos de eletricidade variam com os 
hábitos e com o habitat. Espécies que formam gmpos ou que 
vivem em corredeiras rasas e estreitas geralmente apresentam 
descargas de alta freqüência e de pequena duração. Estas ca
racterísticas reduzem a chance de interferências oriundas das 
descargas elétricas dos vizinhos. Em contraste, espécies ter
ritoriais apresentam longas descargas elétricas. As descargas 
elétricas também variam de espécie para espécie. Na verdade, 
algumas espécies de peixes elétricos foram inicialmente iden
tificadas por suas descargas elétricas, que foram registradas 
por meio da colocação de eletrodos na água camuflados para 
não serem visto por nenhum peixe. Durante o período de re
produção, descargas elétricas distinguem os indivíduos ima
turos, as fêmeas com ovos e machos sexualmente ativos de 
algumas espécies. 

A eletrogênese e a eletrorrecepção não são restritas a um 
único gmpo de vertebrados aquáticos, e os Monotrema (o 
ornitorrinco e o équidna, ambos representantes das primei
ras linhagens de mamíferos, as quais ainda botam ovos) uti
lizam a eletrorrecepção para detectar presas (Fig. 4-10). A 
eletro-sensibilidade foi, provavelmente, uma característica 
primitiva da evolução dos Vertebrata. O encéfalo da lam
preia responde aos campos elétricos, e parece provável que 
os primeiros Vertebrata apresentavam capacidade eletro-re-
ceptiva. Todos os vertebrados das linhagens que evoluíram 
antes dos neopterígeos têm células eletrorreceptoras. Estas 
células, as quais apresentam cinecílios proeminentes, dispa
ram quando o ambiente ao seu redor é negativo com relação 
a elas. Seus impulsos passam para a região medial do terço 
caudal do encéfalo. Aparentemente a eletro-sensibilidade 
foi perdida nos neopterígeos, e os teleósteos têm, ao menos, 

duas evoluções independentes de eletrorreceptores. A ele
tro-sensibilidade nos teleósteos é distinta da dos demais ver
tebrados: seus eletrorreceptores não apresentam cinecílios 
e disparam quando o ambiente está positivo, com relação à 
célula, e os impulsos nervosos são enviados para a porção 
lateral do rombencéfalo. 

4.3 O Ambiente Interno dos Vertebrata 

Setenta a oitenta por cento da massa corpórea dos Verte
brata é composta por água, e as reações químicas que libe
ram energia, ou que sintetizam novos compostos químicos, 
ocorrem em meio aquoso. Os fluidos corpóreos dos Ver
tebrata contêm uma mistura complexa de íons e de outros 
solutos. Alguns íons são co-fatores que controlam as taxas 
dos processos metabólicos; outros estão envolvidos na regu
lação do pH, na estabilidade das membranas celulares ou na 
atividade elétrica dos nervos. Substratos metabólicos e pro
dutos devem ser difundidos de seus locais de síntese para 
os sítios de utilização. Praticamente qualquer processo que 
ocorre nos tecidos dos Vertebrata envolve a água, e a ma
nutenção das concentrações dos composto e solutos, dentro 
de limites estreitos, é uma atividade vital. A água parece um 
local ideal para um animal feito principalmente dela, mas, 
de certa forma, um ambiente aquático pode ser muito peri
goso. Vertebrados de água doce - especialmente os peixes 
e os anfíbios - enfrentam a ameaça de se afogarem com a 
água do ambiente que passa por seu corpo; e os vertebrados 
de água salgada devem manter a água em seu corpo, para 
que ela não seja difundida para o mar. 

A temperatura, também, é um fator crítico para os orga
nismos vivos, pois as reações químicas são sensíveis a ela. 
Em geral, as taxas das reações químicas aumentam conforme 
sobe a temperatura, mas nem todas as reações apresentam a 
mesma sensibilidade à temperatura. Além disso, a permea
bilidade das membranas celulares e outras características do 
ambiente celular são sensíveis à temperatura. Uma via meta
bólica é uma série de reações químicas nas quais o produto 
de uma reação é o substrato da próxima, mesmo assim, cada 
uma destas reações pode ter uma sensibilidade distinta à 
temperatura, deste modo uma alteração de temperatura pode 
significar que muito, ou pouco, substrato é produzido para 
sustentar a próxima reação na série. Para complicar ainda 
mais o processo de regulação de substratos e de produtos, as 
reações químicas ocorrem em um meio celular que também 
é modificado pela temperatura. Aparentemente o funciona
mento correto das vias metabólicas é muito simplificado se 
um organismo consegue limitar a gama de temperaturas vi-
venciadas por seus tecidos. 

A temperatura da água é mais estável do que a do ar, pois a 
água tem um calor específico mais alto que o do ar. A estabi
lidade da temperatura da água simplifica a tarefa de manter 
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uma temperatura corpórea constante, contanto que a tempe
ratura do corpo que precisa manter seja a mesma da tem
peratura da água ao redor do animal. Um animal aquático 
tem momentos difíceis para manter a temperatura corpórea 
distinta da água, pois a água conduz muito melhor calor. O 
calor deixa o corpo se um animal está mais quente do que a 
água ao seu redor e o inverso também ocorre, caso o animal 
esteja mais frio do que a água que o cerca. 

Nas próximas seções, discutimos, com mais detalhes, como 
e porque os Vertebrata regulam seus ambientes internos e os 
problemas especiais enfrentados pelos animais aquáticos. 

4.4 Troca de Água e de íons 

Um organismo pode ser descrito como uma bolsa de água 
suja. Esta não é uma descrição elegante, mas ela identifica 
precisamente as duas características importantes de um ani
mal vivo - ele contém substâncias orgânicas e inorgânicas, 
dissolvidas na água, e este fluido é revestido por uma super
fície corpórea permeável. A troca de matéria e de energia, 
com o ambiente são essenciais à sobrevivência de um or
ganismo, e boa parte destas trocas é regulada pela superfí
cie do corpo. As moléculas de água e os íons atravessam o 
tegumento quase que livremente, enquanto moléculas mais 
pesadas se movem menos prontamente. O significado desta 
permeabilidade diferencial a diversos compostos é particu
larmente implícito no caso dos vertebrados aquáticos, mas 
ela também se aplica aos vertebrados terrestres. Os verte
brados usam tanto a troca ativa, quanto a passiva, para re
gular suas concentrações internas em face às variações das 
condições externas. 

O Rim dos Vertebrata 

Um organismo pode tolerar apenas uma pequena variação 
de concentrações de fluidos corpóreos e deve eliminar os re
síduos metabólicos antes que atinjam níveis prejudiciais. As 
moléculas de amónia, as quais resultam do catabolismo pro
teico, são especialmente importantes, pois são tóxicas. Os 
Vertebrata apresentam excelente capacidade para controlar 
o balanço de água e para excretar os dejetos, e o rim tem um 
papel crucial nestes processos. 

O rim de um vertebrado adulto consiste de centenas de 
milhões de néfrons tubulares, cada um dos quais produz 
urina. A principal função de um néfron é remover o excesso 
de água, de sais, de resíduos metabólicos e de substâncias 
estranhas do sangue. Neste processo, o sangue é inicial
mente filtrado no glomérulo, uma estmtura única dos Ver
tebrata (Figura 4-10). Cada glomérulo é composto por um 
aglomerado de capilares arteriais porosos encapsulados no 
interior de um filtro semelhante a uma peneira. A pressão 
sangüínea arterial força o fluido para dentro do néfron para 
formar um ultrafiltrado, composto por sangue, menos as 

células sangüíneas e as moléculas maiores. O ultrafiltrado 
é, então, processado para que os metabólitos essenciais (gli
cose, aminoácidos etc.) e a água sejam devolvidos à circula
ção geral. O fluido produzido após esse processo é a urina. 

Regulação dos íons e dos Fluidos Corpóreos 

As concentrações de sais nos fluidos corpóreos de mui
tos vertebrados marinhos são similares às da água do mar, 
como no caso das feiticeiras (Tabela 4.2). É provável que os 
primeiros Vertebrata também tivessem níveis de íons simila
res aos da água do mar. Em contraste, os níveis de sais são 
muito reduzidos no sangue de todos os outros vertebrados, 
uma característica compartilhada somente com invertebra
dos que penetraram em estuários, na água doce ou no am
biente terrestre. 

No contexto dos fluidos corpóreos, soluto significa uma 
molécula pequena que se dissolve na água ou no plasma 
sangüíneo. íons de sais, uréia e algumas moléculas peque
nas de carboidratos são os principais solutos envolvidos na 
regulação das concentrações dos fluidos do corpo. A pre
sença de solutos na água do mar ou no plasma sangüíneo di
minui a atividade cinética da água. Dessa forma, a água flui 
de uma solução diluída (de alta atividade cinética) para uma 
solução mais concentrada (baixa atividade cinética) - um fe
nômeno denominado osmose. A água do mar tem uma con
centração de aproximadamente 1.000 milimoles por kg de 
água [mmoles • k g 1 ] . A maioria dos invertebrados marinhos 
e das feiticeiras tem fluidos corpóreos em equilíbrio osmó-
tico com a água do mar; ou seja, eles são isosmóticos. Con
centrações de fluidos corpóreos de teleósteos marinhos e de 
lampreias estão entre 300 e 350 mmoles • kg 1 . Assim, a água 
flui do sangue para o mar (de uma região de alta atividade 
cinética para uma de baixa atividade). Os Chondrichthyes 
retêm uréia e outros compostos nitrogenados, aumentando a 
osmolalidade do sangue um pouco acima da água, fazendo 
com que a água flua da água do mar para dentro do corpo. 
Estas diferenças de osmolalidade são especificadas para 
os termos, hiposmótico (concentrações de solutos mais 
baixas do que a da água, o que é observado em teleósteos e 
lampreias) e hiperosmótico (concentrações de soluto mais 
altas do que a da água, observadas em celacantos e em 
Chondrichthyes). 

íons de sais, tais como sódio e cloro, também podem di
fundir-se através da superfície das membranas de um ani
mal, deste modo o balanço de água e sal de um vertebrado 
aquático na água salgada é alterado constantemente pela 
saída de água e entrada de sais e nos animais de água doce 
pela entrada de água saída de sais. 

A maioria dos peixes é estenohialina (do grego steno = 
estreito e haline = sal); isso significa que eles habitam a 
água doce ou a marinha e toleram apenas alterações modes
tas da salinidade. Já que eles permanecem em u m ambiente, 
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Lúmen da cápsula 
de Bowman Redes capilares 

Célula endotelial 
(célula capilar) 

A Figura 4-10 Detalhe de um glomérulo mamaliano típico, ilustrando a base anatômica para sua funcionalidade. A pressão sangüínea 
força produz um ultrafiltrado do sangue, através das paredes dos capilares dentro do lúmen da cápsula de Bowman (= cápsula glamenular). 
O fluxo sangüíneo para cada glomérulo é regulado por músculos lisos que podem fechar as arteríolas, aferente e eferente, para ajustar a 
taxa de filtração glomerular do rim como um todo. O ultrafiltrado, que consiste de água, íons e pequenas moléculas, passa pela cápsula de 
Bowman para dentro do túbulo convoluto proximal, onde o processo de adição e remoção de substâncias específicas se inicia. 

a magnitude e a direção do gradiente osmótico, ao qual 
estão expostos, é estável. Entretanto, alguns peixes deslo
cam-se entre a água doce e a água salgada e toleram gran
des variações de salinidade. Esses peixes são denominados 
de eurihialinos (Grego eury = amplo) e gradientes de água 
e sais são revertidos em espécies eurihialinas, conforme se 
movem de um meio a outro. 

Organismos de Água Doce - Teleostei e Amphibia Diver
sos mecanismos estão envolvidos na regulação do sal e da 
água dos vertebrados que vivem na água doce. A superfície 
corpórea dos peixes tem uma baixa permeabilidade à água 
e aos íons. Entretanto, os peixes não podem prevenir, intei
ramente, a troca osmótica. Brânquias, as quais devem ser 
permeáveis ao oxigênio e ao dióxido de carbono, também 
são permeáveis à água. Como resultado, a maioria dos mo
vimentos da água e dos íons ocorre através das superfícies 
das brânquias. A água é adquirida pela osmose e os íons 
são perdidos por difusão. Um peixe teleósteo não bebe 
água, pois o movimento osmótico da mesma já fornece 

uma quantidade maior do que a necessária - bebê-la apenas 
aumentaria a quantidade de água a ser excretada pelos rins. 
Para compensar o influxo de água, os rins produzem um 
grande volume de urina. Sais são ativamente reabsorvidos 
para reduzir sua perda. Na realidade, o processamento de 
urina, em um peixe teleósteo, fornece um modelo simples 
para o funcionamento do rim de um vertebrado. 

Os grandes glomérulos dos teleósteos de água doce 
produzem um fluxo copioso de urina, mas o ultrafiltrado 
glomerular é isosmótico, em relação ao sangue, e contém 
sais essenciais para o sangue (Figura 4-11). Para conser
var o sal, os íons são reabsorvidos ao longo dos túbulos 
convolutos distais e proximais. (A reabsorção é um pro
cesso ativo que consome energia metabólica.) Já que a 
alça distai é impermeável à água, a urina no seu interior 
se torna menos concentrada, conforme os íons são removi
dos dela. Finalmente, a urina se torna hiposmótica em rela
ção ao sangue. Desta forma, a água que foi absorvida pelas 
brânquias é removida e os íons são conservados. Todavia, 
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Concentrações representativas, de sódio e de cloro, e osmolalidade do sangue.em vertebrados e em 
invertebrados marinhos. As concentrações são expressasem milimoles por quilograma de água; os va
lores são apresentados em 5 unidades 

Tipo de animal mmole • k g 1 Na + C l 1 Outro importante Tipo de animal mmole • k g 1 Na + C l 1 

fator osmótico 

Água do mar -1000 475 550 

Água doce <10 - 5 - 5 

Invertebrados marinhos 

Celenterados, moluscos etc. -1000 470 545 

Crustáceos -1000 460 500 

Vertebrados marinhos 

Feiticeiras -1000 535 540 

Lampreia - 3 0 0 120 95 

Teleósteos <350 180 150 

Celacanto <1000a 1180 180 200 Uréia 375 

Elasmobrânquios (Charcharhinus leucas) 1050 290 290 Uréia 360 

Holocephali -1000 340 345 Uréia 280 

Vertebrados de água doce 

Polypteridae 200 100 90 

Acipenseridae 250 130 105 

Neopterygii primitivos 280 150 130 

Dipnoi 240 110 90 

Teleostei <300 140 120 

Elasmobrânquios (Charcharhinus leucas) 680 245 220 Uréia 170 

Elasmobrânquios (raias de água doce) 310 150 150 

Amphibia* - 2 5 0 - 1 0 0 - 8 0 

Vertebrados terrestres 

Répteis 350 160 130 

Aves 320 150 120 

Mammalia 300 145 105 

os níveis de íons e a osmolalidade são altamente variáveis, mas tendem a 200 mmoles • kg- 1 na água doce. 

alguns íons são perdidos na urina, junto aos que foram 
perdidos pela difusão nas brânquias. Sais dos alimentos 
compensam parte da perda, e os teleósteos têm células nas 
brânquias (células cloreto ou cloragógenas) que transpor
tam ativamente os íons de cloro. Na água doce, estas célu
las capturam o cloro. Estes íons são movidos por transporte 
ativo contra um gradiente de concentração, e este processo 
requer energia. íons de sódio também entram nas brânquias, 
passivamente, seguindo os íons de cloro. 

Anfíbios de água doce enfrentam os mesmos problemas 
osmóticos que os peixes. Toda a superfície corpórea dos 
anfíbios está envolvida na absorção ativa de íons da água. 
Como os peixes de água doce, os anfíbios aquáticos não 

bebem água porque o influxo de água é maior que suas ne
cessidades. E como os peixes, os anfíbios aquáticos perdem 
íons por difusão. A pele desses anfíbios contêm células que 
capturam íons da água circundante. A acidez inibe o trans
porte ativo dos íons, tanto nos anfíbios quanto nos peixes, e 
a inabilidade de manter as concentrações iónicas internas é 
uma das causas de morte destes animais, em habitats acidi
ficados pela chuva ou neve ácidas. 

Organismos Marinhos - Teleósteos e Outros Peixes Os 
gradientes osmóticos e iónicos dos Vertebrata, na água do 
mar, são basicamente o inverso dos vivenciados pelos ver
tebrados de água doce. A água marinha é mais concentrada 
do que os fluidos corpóreos dos vertebrados, de forma que 
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TELEÓSTEO DE AGUA DOCE 

• Plasma <300 mmoles • kg-1 

TELEÓSTEO MARINHO 

Glomérulo grande 

Pescoço 

TCP 

Segmento 
intermediário 

TFG 10% da massa 
corpórea/dia 

Resíduos nitrogenados 

Na + , Cl" 

Glicose, aminoácidos 

Na + , Cl" 
> H 2 0 
• Mg 2 + , S 0 4 2 - , C a 2 + , P 
> H 2 0 

TC D 

Fluxo de urina 7% da 
massa corpórea/dia 
cone. 20 mmoles • kg-1 

razão U/P = 1/15 

glomérulo 
pequeno 
e reduzido 

pescoço 

Plasma >350 mmoles • kg-1 

TFG 1 % da massa 
corpóreo/dia 

Resíduos nitrogenados 
Glicose, aminoácidos 

: = > h 2 o 
• Na+, Cl" 
> H 2 0 

TCP Mg 2 + , SO/" , Ca 2 + , 

Na+, Cl" 

Segmento 
intermediário 

TC-
Na + , Cl" 

^ H 2 0 

Fluxo de urina <1% da massa corpóreo/dia 
cone. 300 mmoles • kg 1 razão U/P = 9/10 

wmÊ+ fluxo ativo 
i [> fluxo passivo 

A F i g u r a 4 - 1 1 Estrutura e função do rim de um teleósteo marinho e de um de água doce. As setas que entram no interior do lúmen dos 
túbulos renais mostram o movimento das substâncias para dentro dos túbulos formando a urina, e a setas que saem do lúmen mostram 
movimento da urina para os fluidos corpóreos. Setas negras indicam movimentos ativos (isto é, aqueles que envolvem um sistema de 
transporte) e as setas brancas indicam um fluxo passivo abaixo de um gradiente ativo. A TFG é a taxa de filtração glomerular, ou seja, a 
taxa na qual o ultrafiltrado é formado. Ela é expressa como porcentagem da massa corpórea por dia. Teleósteos de água doce retêm grande 
volume de água que precisa ser excretado; conseqüentemente, apresentam altas TFGs. Os teleósteos marinhos têm o problema oposto; 
perdem água, por osmose, para o meio externo e devem conservá-la em seu rim; conseqüentemente, apresentam baixas TFGs. O TCP 
é o túbulo convoluto proximal. (Dois segmentos [I e II] do TCP são reconhecidos tanto nos teleósteos de água doce como nos de água 
salgada. O segmento III do TCP dos peixes marinhos algumas vezes equivale ao TCD [túbulo contorcido distal] dos peixes de água doce). 
As substâncias que um peixe precisa manter (principalmente glicose e aminoácidos) são ativamente removidas do ultrafiltrado no TCP, 
e resíduos nitrogenados (amónia e uréia) são eliminados ativamente constituindo a urina. Os peixes de água doce removem ativamente 
íons bivalentes (magnésio, sulfato, cálcio e fósforo) da urina, considerando que os teleósteos marinhos excretam ativamente esses íons 
via urina. Sódio e cloro também são removidos na formação da urina. Isso faz sentido para os peixes de água doce porque estão tentando 
conservar esses íons, mas é prejudicial para os peixes marinhos porque eles combatem o influxo de excesso de sódio e cloro da água do mar. 
A explicação desse paradoxo dos peixes marinhos é que o movimento dos íons sódio e cloro é necessário para produzir um fluxo passivo 
de água para dentro do corpo. Os peixes de água doce continuam a reabsorver sódio e cloro no TC (túbulo coletos), mas as paredes dos 
túbulos coletores não são permeáveis à água, deste modo, não há aumento passivo nesse estágio. Em contraste, os túbulos coletores dos 
peixes marinhos são permeáveis à água, possibilitando a recuperação de mais água nesse local. O resultado líquido no TFG da diferença 
entre os movimentos para dentro e para fora, e a permeabilidade permitem, aos peixes de água doce produzirem quantidades copiosas de 
urina diluída que os libertam do excesso da água, e aos peixes marinhos de produzir quantidades restritas de urina mais concentrada que 
conservam água. 
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há um fluxo líquido de saída de água, por osmose, e um ba
lanço líquido de entrada de íons por difusão. 

Teleostei O tegumento dos peixes marinhos, assim como 
o da maioria dos teleósteos de água doce, é altamente im
permeável, de forma que a maioria dos movimentos iónicos 
e osmose ocorre nas brânquias (Figura 4-12). Os glomerulus 
renais são pequenos e a filtração é vagarosa. Forma-se pouca 
urina e a quantidade de água perdida é reduzida. Teleósteos 
marinhos não possuem um túbulo convolute distai imperme
ável à água. Como resultado, a urina que deixa o néfron é 
menos copiosa e mais concentrada do que a dos peixes de 
água doce, embora seja sempre hiposmótica em relação ao 
sangue. Para compensar a desidratação osmótica, os teleós
teos marinhos fazem algo incomum - bebem a água do mar. 
Os íons de sódio e de cloro são absorvidos ativamente pelas 
paredes intestinais, e a água entra no sangue por osmose. 
Estimativas de consumo de água do mar variam, mas muitas 
espécies bebem 25 por cento a mais que sua massa corpórea 
por dia e absorvem 80 por cento da quantidade ingerida. É 
claro, beber água do mar para compensar a perda osmótica 
aumenta o influxo de íons de sódio e de cloro. Para compen
sar esta carga de sal, as células de cloreto, nas brânquias, 
bombeiam ativamente estes íons para fora, contra um gra
diente de concentração maior. 

Feiticeiras e Chondrichthyes Feiticeiras têm poucos pro
blemas com o balanço iônico, pois regulam somente os íons 

bivalentes e reduzem os movimentos osmóticos da água 
sendo isosmóticas à água do mar. Chondrichthyes e cela-
cantos também minimizam o fluxo osmótico por meio da 
manutenção da concentração interna de fluidos corpóreos 
próxima à da água do mar. Estes animais retêm compostos 
nitrogenados (principalmente uréia e óxido trimetilamina), 
produzindo osmolalidades que são geralmente um pouco hi-
perosmóticas à água do mar (Tabela 4.2). Como resultado, 
ganham água pela difusão osmótica, nas brânquias, e não 
precisam beber a água do mar. Este influxo líquido de água 
permite que os grandes glomerulus nos rins produzam altas 
taxas de filtração e, dessa forma eliminam rapidamente os 
resíduos metabólicos do sangue. A uréia é muito solúvel e 
se difunde pela maioria das membranas biológicas, mas as 
brânquias dos Chondrichthyes são praticamente impermeá
veis à uréia e os túbulos dos rins a reabsorvem ativamente. 
Com concentrações iónicas internas baixas, em relação à 
água do mar, estes animais vivenciam influxos iónicos, 
pelas brânquias, assim como os teleósteos marinhos. Dife
rentemente das brânquias dos teleósteos marinhos, as dos 
Chondrichthyes têm baixa permeabilidade iônica (menos de 
1 por cento daquela dos Teleostei). Os Chondrichthyes ge
ralmente não apresentam células excretoras de sal muito de
senvolvidas em suas brânquias. Em vez disso, eles obtêm o 
balanço iônico por meio da secreçãode um fluido, via glân
dula retal, que é aproximadamente isosmótico aos fluidos 

TELEÓSTEO DE ÁGUA DOCE TELEÓSTEO MARINHO 

(Fluido corpóreo <300 mmoles • kg'1; ambiente <20 mmoles • kg'1) (Fluido corpóreo <350 mmoles • kg"1; ambiente = 1.000 mmoles • kg1) 

Urina diluída e copiosa cerca Baixa quantidade de urina pouco 
de 20 mmoles • kg"1 diluída cerca de 300 mmoles • kg"1 

Fluxo Ativo 

^ > Fluxo passivo 

>- Impermeável ao fluxo 

A F i g u r a 4 - 1 2 Esquema geral da regulação da água e sal nos teleósteos marinhos e de água doce. Peixes de água doce são mas 

concentrados que a água onde vivem; conseqüentemente, ganham água por osmose e perdem sódio e cloro por difusão. Eles não bebem 
água, absorvem ativamente sódio e cloro pelas brânquias e possuem rins com glomerulus grandes, os quais produzem um grande voame 
de urina diluída. Peixes marinhos são menos concentrados do que a água onde vivem; conseqüentemente, perdem água por osmose e 
ganham sódio e cloro por difusão. Os peixes marinhos bebem água e excretam ativamente o sódio e cloro pelas brânquias. Eles têm rms com glomérulos pequenos, os quais produzem pequenos volumes de urina concentrada. 
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corpóreos e à água,do mar, mas contém concentrações mais 
altas de sódio e de cloro do que os fluidos corpóreos. 

Elasmobranchii de Água Doce e Amphibia Marinhos Al
guns peixes catilaginosos são eurialinos - peixes-serra, algu
mas raias e o tubarão Charcharhinus leucas são exemplos. 
Na água do mar o Charcharhinus leucas retêm altos níveis 
de uréia; mas na água doce, tais níveis declinam. Raias da 
família Potamotrygonidae passam toda sua vida na água 
doce, apresentando concentrações muito baixas de uréia em 
seu sangue. Suas concentrações de sódio e de cloro no san
gue são de 30 a 40 por cento mais baixas do que a dos tuba
rões que chegam à água doce, e somente um pouco acima 
dos níveis típicos dos Teleostei de água doce (Tabela 4.2). 
Os Potamotrygonidae podem ter vivido na Bacia Amazônica 
por dezenas de milhões de anos e seus gradientes de sal e de 
água reduzidos podem refletir uma longa adaptação à água 
doce. Quando expostos a um aumento de salinidade, os po-
tamotrigonideos não aumentam a concentração de uréia no 
sangue, como o fazem as espécies eurialinas, mesmo que as 
enzimas necessárias para a produção de uréia estejam presen
tes. Aparentemente, sua longa evolução em água doce levou 
a um aumento da permeabilidade de suas brânquias à uréia e 
reduziu a habilidade dos túbulos renais de reabsorvê-la. 

A maioria dos Amphibia é encontrada em água doce ou 
em habitats terrestres. Uma das poucas espécies que ocorre em 
água salgada é o sapo comedor de siris, Rana cancrivona. Este 
sapo habita mangues no sudeste asiático e é exposto a 80 por 
cento de água marinha a cada maré alta. Durante esta exposi
ção, as concentrações iónicas do sangue dessa espécie sobem 
e, deste modo reduz o gradiente iônico. Além disso, a amó
nia é removida das proteínas e se convertem rapidamente em 
uréia, a qual é liberada no sangue. A uréia no sangue aumenta 
de 20 a 30 mmoles • kg 1 , e o sapo se torna hiperosmótico em 
relação a água. Neste sentido, a Rana cancrivora se comporta 
como um Elasmobranchii, absorvendo a água por osmose. O 
tegumento do sapo, diferentemente daquele dos Elasmobran
chii, é permeável à uréia; e, portanto, a uréia é perdida rapida
mente. Para compensar tal perda, a atividade das enzimas que 
sintetizam a uréia é muito alta. Os girinos de Rana cancrivora, 
como a maioria dos girinos, não apresentam enzimas sinteti-
zadoras de uréia até o final de seu desenvolvimento. Assim, 
os girinos dos sapos comedores de siris devem utilizar um 
método de osmorregulação diferente dos adultos. Os girinos 
apresentam células secretoras de sais nas brânquias, as quais 
bombeiam os íons para fora assim que que estes se difundem 
para dentro do corpo; os girinos mantêm seu sangue hiposmó-
tico em relação à água do mar da mesma forma que os teleós-
teos marinhos. 

Excreção de Nitrogênio por Vertebrados Aquáticos 

Carboidratos e gorduras são compostos de carbono, hi
drogênio e oxigênio, e seus resíduos metabólicos são molécu
las de dióxido de carbono e de água, as quais são facilmente 
liberadas. Proteínas e ácidos nucléicos são um outro pro
blema, porque contêm nitrogênio. Quando a proteína é me
tabolizada, o nitrogênio é reduzido, por meio de enzimas, a 
amónia, através de um processo chamado de desaminação. 
A amónia é muito solúvel na água e se difunde prontamente, 
mas ela também é extremamente tóxica. A excreção rápida da 
amónia é, portanto, crucial. Diferenças quanto à forma pela 
qual a amónia é excretada se devem, em parte, à disponibi
lidade de água e ao resultado de distinções entre linhagens 
filogenéticas. O nitrogênio é eliminado, pela maioria dos 
vertebrados, como amónia, como uréia ou como acido úrico. 
Muitos vertebrados excretam as três substâncias, mas as pro
porções dos três compostos diferem entre os grupos. 

Muitos invertebrados aquáticos excretam amónia direta
mente, assim como fazem os vertebrados com brânquias, pelo 
tegumento permeável ou outras membranas que entram em 
contato com a água. A excreção de dejetos nitrogenados na 
forma de amónia é chamada de amonotclismo. a excreção de 
uréia é chamada de ureotelismo e a excreção de acido úrico 
é chamada de uricotelismo. A uréia é sintetizada a partir da 
amónia em um processo enzimático celular chamado de ciclo 
da uréia. A síntese de uréia requer mais energia do que a pro
dução de amónia, mas a uréia é menos tóxica. 

A uréia tem duas vantagens. Primeiro, é retida, por alguns 
vertebrados marinhos para compensar a desidratação osmó-
tica. Uma segunda função da uréia é a desintoxicação por 
amónia quando não há água suficiente para que ela seja ex
cretada assim que é produzida. Já que a uréia não é muito tó
xica, ela pode ser concentrada na urina, conservando a água. 

O urotelismo provavelmente evoluiu independentemente 
por diversas vezes. Talvez, o urotelismo se desenvolveu nos 
primeiros peixes de água doce, para evitar a desidratação os-
mótica, quando eles reinvadiram o mar. Os Chondrichthyes 
e os celacantos ilustram o uso de uréia e de outros compos
tos nitrogenados para a regulação das concentrações osmó-
ticas internas em níveis altos. O urotelismo foi um fator 
importante para a evolução dos vertebrados terrestres, pois 
permitiu que o nitrogênio fosse retido em um estado não tó
xico até que houvesse água disponível para sua excreção. 

4.5 Respostas à Temperatura 

Os Vertebrata ocupam habitats desde latitudes polares frias 
até os desertos quentes. Para apreciar tal adaptabilidade, 
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precisamos considerar como a temperatura afeta um ver
tebrado como no caso de um peixe ou de um anfíbio, que 
possui pouca capacidade de manter uma diferença entre sua 
temperatura corpórea e a temperatura da água a sua volta 
(um pecilotermo). Os seres vivos foram definidos como bol
sas de compostos químicos catalisados por enzimas. Esta 
descrição enfatiza que os organismos vivos estão sujeitos 
às leis da física e da química, assim como os sistemas não 
vivos. Devido ao fato da temperatura influenciar as taxas nas 
quais as reações químicas ocorrem, a temperatura afeta vital
mente os processos vitais dos organismos. As taxas da maio
ria das reações químicas aumentam ou diminuem quando a 
temperatura muda. Ql0 é a razão da taxa metabólica a uma 
temperatura comparada a taxa metabólica a uma temperatura 
10°C mais alta ou mais baixa. Porque o Qw é a razão das ra
zões, um (2i0de 1>0 significa que a taxa permanece a mesma, 
um Qm maior que 1,0 significa que a taxa aumenta e, um QlQ 

menor que 1,0 indica uma diminuição da taxa (Figura 4-13). 
O (2,o P°de ser usado para descrever o efeito da temperatura 
nos processos biológicos em todos os níveis de organização 
biológica desde o nível corpóreo até o molecular. 

A taxa metabólica padrão (TMP) de um organismo é a 
taxa mínima de consumo de oxigênio necessária para susten
tar a vida. Ou seja, a TMP inclui os custos da ventilação dos 
pulmões ou das brânquias, do bombeamento do sangue pelo 
sistema de vasos sangüíneos, do transporte de íons através das 
membranas e de todas as outras atividades necessárias para 
manter a integridade de um organismo. A TMP não inclui 
os custos de atividades como locomoção ou crescimento. A 
TMP é sensível à temperatura e isso significa que o custo 
energético da vida é afetado pelas alterações da temperatura 
corpórea. Se a TMP de um peixe é de 2 joules por minuto, 
a 10°C, e o Q10 é 2, o peixe deverá utilizar 4 joules por mi
nuto a 20°C e 8 joules por minuto a 30°C. Este aumento na 
energia utilizada se traduz em um aumento correspondente 
na quantidade de alimento que o peixe deve ingerir. 

Controlando a Temperatura Corpórea - Ectotermia e 
Endotermia 

Porque as taxas de muitos processos biológicos são afetadas 
pela temperatura, seria vantajoso, para qualquer animal, ser 
capaz de controlar a temperatura de seu corpo. Entretanto, a 
alta capacidade calórica e a alta condutividade da água tor
nam difícil, para a maioria dos peixes ou de anfíbios aquáti
cos, manter a diferença de temperatura entre seus corpos e o 
ambiente circundante. O ar tem tanto uma baixa capacidade 
calórica como uma baixa condutividade em relação a água, 
e as temperaturas corpóreas da maioria dos Vertebrata ter
restres são, ao menos parcialmente, independentes da tem-

I 1 1 1 1 1 r 
25 30 35 40 45 50 

Temperatura (°C) 
(d) 

A F i g u r a 4 - 1 3 O efeito da temperatura sobre os organismos, (a) 
Uma reação hipotética para a qual a taxa inicialmente aumenta e, 
então, cai conforme a temperatura aumenta. O g 1 0 de uma reação 
pode ser calculado entre quaisquer duas temperaturas, que estejam 
separadas o bastante para termos um valor biológico significativo, 
pela fórmula: Ql0 = (R 2 /R 1 ) 1 0 / ( T 2 " T l ; ' , onde Rj e R_, são as taxas nas 
temperaturas T e T 2 , respectivamente, (b) A velocidade máxima da 
natação de um dourado, (c) Atividade espontânea do dourado, (d) a 
atividade da enzima desidrogenase lática de um peixe pulmonado. 
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peratura do ar. Alguns vertebrados aquáticos também têm 
temperaturas corpóreas substancialmente acima daquela da 
água ao seu redor. A manutenção destas diferenças de tem
peratura requer mecanismos termorreguladores, e estes são 
bem desenvolvidos entre os vertebrados. 

A classificação dos vertebrados em pecilotermos 
(Grego poikilo = variável e therm = calor) e homeoter-
mos (Grego homeo = a mesma) foi amplamente utilizada 
até a metade do século XX, mas esta terminologia se tor
nou menos apropriada conforme o conhecimento sobre as 
capacidades reguladoras da temperatura de uma grande 
variedade de animais se tomou mais sofisticado. A peci-
lotermia e a homeotermia descrevem a variabilidade da 
temperatura corpórea, e estes termos não podem ser apli
cados facilmente aos gmpos de animais. Por exemplo, os 
mamíferos foram chamados de homeotermos e os peixes 
de pecilotermos, mas alguns mamíferos permitem que suas 
temperaturas abaixem em 20°C ou mais em relação aos ní
veis normais, à noite e no inverno, enquanto muitos peixes 
vivem em águas que alteram suas temperaturas em menos 
de 2°C durante todo o ano. Este exemplo apresenta a situa
ção contraditória de um homeotermo que vivência uma va
riação de temperatura 10 vezes maior que um pecilotermo. 

Complicações como essa tomam muito difícil a utiliza
ção das palavras homeotermo e pecilotermo de maneira ri
gorosa. A maioria dos biólogos interessados na regulação da 
temperatura prefere os termos ectotérmico e endotérmico. 
Estes termos não são sinônimos de pecilotermos e homeo
termos, pois, não se referem à variabilidade da temperatura 
corpórea e sim às fontes de energia utilizadas na termorre-
gulação. Os ectotermos (Grego ecto = de fora) conseguem 
calor principalmente de fontes externas - aquecendo-se ao 
sol, por exemplo, ou repousando sobre uma rocha aquecida. 
Os endotermos (Grego endo = de dentro) dependem muito 
da produção metabólica de calor para aumentar a tempe
ratura corpórea. A fonte de calor utilizada para manter a 
temperatura corpórea é a principal diferença entre os ecto-
térmicos e os endotérmicos. Ectotérmicos terrestres - como 
lagartos e tartarugas - e endotérmicos - como as aves e os 
mamíferos - têm temperaturas de atividade que variam de 
30 a 40°C. 

A endotermia e a ectotermia não são mecanismos de re
gulação de temperatura mutuamente exclusivos, e muitos 
animais utilizam uma combinação dos dois. Em geral, as 
aves e os mamíferos são endotérmicos, mas algumas espé
cies utilizam extensivamente fontes externas de calor. Por 
exemplo, os "roadrunners" são aves predadoras que vivem 
nos desertos do sudoeste dos Estados Unidos e nas regiões 
adjacentes do México. Em noites frias, essas aves se tomam 
hipotérmicos, permitindo que sua temperatura caia do seu 
nível normal de 38 a 39°C, para até 35°C ou menos. Pela 

manhã, ficam ao sol, elevando as penas do dorso para expor 
uma área de pele negra. Cálculos indicam que um "roadrun-
ner" pode economizar 132 joules por hora por meio da utili
zação da energia solar no lugar do metabolismo, para elevar 
a temperatura. 

Desvios dos padrões gerais da regulação da tempera
tura também podem ocorrer de outro modo. As serpentes 
normalmente são ectotérmicas, mas as fêmeas de diver
sas espécies de píton se enrolam ao redor de seus ovos, 
produzindo calor pela contração rítmica de seus múscu
los. A taxa de contração aumenta conforme a temperatura 
do ar cai, e uma fêmea píton indiana é capaz de manter 
seus ovos acerca de 30°C, em temperaturas do ar tão bai
xas quanto 23°C. Esta produção de calor promove um au
mento substancial na taxa metabólica dessa serpente - a 
23°C, uma píton utiliza cerca de 20 vezes mais energia do 
que usariam normalmente. Assim, generalizações acerca 
das temperaturas corpóreas e das capacidades termorregu-
ladoras dos vertebrados devem ser feitas com cuidado, e 
os mecanismos reais, utilizados para regular a temperatura 
corpórea, devem ser estudados de modo cuidadoso. 

Heterotermia Regional - Peixes Aquecidos 

A regulação da temperatura corpórea não é um fenômeno 
tudo-ou-nada para os Vertebrata. A heterotermia regional 
é um termo geral utilizado que se refere às diferentes tem
peraturas em partes distintas do corpo do animal. Exemplos 
extremos de heterotermia regional são encontrados em di
versos peixes que mantêm algumas partes de seus corpos 
a temperaturas 15°C mais altas do que a da água na qual 
vivem. Esta é uma conquista marcante para um peixe, pois a 
cada momento que o sangue passa pelas brânquias a tempe
ratura interna entra em equilíbrio com o meio. Assim, para 
elevar sua temperatura, por meio da produção endotérmica 
de calor, um peixe deve prevenir a perda de calor para água 
através das brânquias. 

O mecanismo utilizado para reter o calor é o sistema de 
contra-corrente do fluxo sangüíneo na retia mirabilia. Con
forme o sangue arterial frio das brânquias entra na porção 
mais quente do corpo, ele segue pela rete e é aquecido pelo 
calor do sangue venoso que deixa o tecido. Tal arranjo é en
contrado em alguns tubarões, especialmente nas espécies da fa
mília Lamnidae (incluindo o mako, o grande tubarão-branco 
e outros laminídeos), as quais têm uma retia mirabilia no 
tronco. Estas estruturas retêm o calor produzido pela ativi
dade dos músculos da natação, resultando na manutenção de 
um temperatura de 5 a 10°C acima da temperatura da água. 

Peixes escombróides, um grupo de teleósteos que inclui as 
cavalas, os atuns e espécies da família Istiophoridae (peixe-
espada, agulhões-bandeira, espadarte e marlins), também 
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(c) Temperatura da água (°C) 

*~ F i g u r a 4 - 1 4 Detalhes da regulação de temperatura no atum de barbatanas azuis, (a) O músculo vermelho e as retia localizam-se 
adjacentes à coluna vertebral, (b) Vistas transversais demonstrando o gradiente de temperatura entre o interior do corpo (a 31,4°C) e a 
temperatura da água (19,3°C). (c) A temperatura do interior dos músculos deste atum comparada à temperatura da água. 

evoluíram a produção endotérmica de calor. Os atuns apre
sentam um arranjo da retia capaz de reter o calor produzido 
pelos músculos da natação, ricos em mioglobina, localizados 
próximos à coluna vertebral (Figura 4-14). A temperatura 
destes músculos é mantida próxima a 30°C, com a tempera
tura da água entre 7 a 23°C. Trocas adicionais de calor são 

encontradas no encéfalo e nos olhos de atuns e tubarões, e 
estes órgãos são mais quentes que a água, mas, um pouco 
mais frios do que os músculos da natação. 

Os Istiophoridae apresentam um arranjo, de certa forma, 
distinto, com o qual somente o encéfalo e os olhos são aque
cidos, e a fonte de calor é um músculo que alterou a função 
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da contração para a de produção de calor. O músculo ocular 
reto superior destes espadartes foi muito modificado. As mi-
tocôndrias ocupam mais de 60 por cento do volume celular, 
e alterações da estrutura celular e da bioquímica resultam 
na liberação de calor através de um mecanismo do ciclo do 
cálcio, o qual é associado usualmente com a contração mus
cular. Um escombróide aparentado, uma espécie de cavala, 
possui um órgão termogênico com as mesmas característi
cas estruturais e bioquímicas encontradas nos Istiophoridae, 
mas, nesta espécie de cavala, é o músculo ocular reto lateral 
que foi modificado. 

Uma análise das relações filogenéticas dos peixes es-
combróides, realizada por Bárbara Block e seus associados 
(Block et al. 1993), sugere que a produção endotérmica de 
calor apareceu independentemente por três vezes na linha
gem - uma vez no ancestral comum dos Istiophoridae vi
ventes (pela modificação do músculo ocular reto superior), 
uma vez na linhagem das cavalas (modificação do músculo 
ocular reto lateral) e, uma terceira vez, no ancestral comum 
dos atuns e dos bonitos (envolvendo o desenvolvimento de 
trocas de calor por meio de sistemas de contra-corrente no 
músculo, nas vísceras e no encéfalo, e com o desenvolvi
mento de musculatura vermelha ao longo do septo horizon
tal do corpo). 

A capacidade destes peixes de manter partes do corpo 
aquecidas pode permitir que os mesmos se aventurem por 
água frias, as quais, de outra forma, interfeririam com as fun
ções corpóreas. Block notou que a modificação dos múscu
los do olho e a capacidade de produção de calor, dentre os 
escombróides, se relacionam com a temperatura da água na 
qual vivem e capturam suas presas. A capacidade metabólica 
das células produtoras de calor de certas cavalas, que ocor
rem nas águas mais frias, é a mais alta de todos os Vertebrata. 
Os peixes-espada, que mergulham a grandes profundidades e 
permanecem durante várias horas em temperaturas da água de 
10°C ou menos, apresentam órgãos produtores de calor mais 
desenvolvidos do que os marlins, os agulhões-bandeira e os 
espadartes, os quais passam menos tempo em águas frias. 

Corpos Aquecidos, Mares Frios - Mamíferos 
Marinhos e Tartarugas Marinhas 

O equilíbrio da temperatura do sangue e da água que ocorre 
nas brânquias é o principal obstáculo para a endotermia 
de todo o corpo de um peixe. Sistemas de contra-corrente 
permitem que eles mantenham partes de seus corpos sem
pre aquecidas, mas outras partes têm a temperatura da água. 

Tetrápodes aquáticos que respiram ar evitam tal problema, 
pois possuem pulmões em vez de brânquias. Além disso, 
mamíferos totalmente aquáticos têm uma camada isolante 
que ajuda a manter o calor metabólico. Como resultado, 
os mamíferos aquáticos podem manter todo seu corpo com 
temperaturas normais, ainda que alguns deles passem a vida 
na água que está 30 graus, ou mais, abaixo da temperatura 
do corpo. 

Mamíferos são endotermos, e suas altas taxas metabóli
cas, combinadas com o metabolismo muscular, que acompa
nha a liberação de calor que aquece o corpo. Uma pelagem 
que recobre totalmente o corpo (a pelagem) retêm o calor 
metabólico nos espaços existentes entre o pêlos e reduz a 
perda de calor para o meio, da mesma forma que o ar fica 
retido entre placas de fibra de vidro isolantes que reduzem o 
movimento do calor para fora de um prédio. A cobertura de 
pelos funciona muito bem no ar, mas não tão bem na água. 
Se a água deslocar o ar entre os pêlos, a pelagem perde suas 
propriedades isolantes. Muitos mamíferos semi-aquáticos, 
tais como lontras e castores, possuem pelagens impermeá
veis a água o que também retêm o ar, mas um mamífero 
aquático com pelagem deve pentear seus pêlos fora da água 
para renovar a camada de retenção de ar. 

Os mamíferos aquáticos mais especializados, os ce
táceos (baleias e golfinhos) e os pinipédios (focas, leões 
marinhos e morsas) utilizam a "gordura de baleia" em vez 
dos pêlos como isolante. A "gordura de baleia" é um iso
lante extremamente eficiente, tão boa que algumas focas 
correm risco de morte por superaquecimento se mantive
rem atividades extremas e prolongadas na terra. Mesmo 
na água, atividade extremas podem levar ao superaqueci
mento. Mamíferos aquáticos possuem sistemas de troca de 
calor por contra-corrente em suas patas, os quais permitem 
que o calor seja retido ou liberado para a água do mar. O 
sangue venoso que retoma das patas, é frio, pois passou 
por uma estrutura plana com uma grande área de superfí
cie, a qual está em contato com a água frígida do oceano. 
Estas são condições ideais para a troca de calor, e o sangue 
que deixa as patas tem uma temperatura muito próxima da 
água. Quando um mamífero marinho necessita reter calor 
no corpo, o sangue que retoma das patas passa pelas veias 
associadas com as artérias que carregam o sangue do corpo 
para essa região do corpo. O sangue venoso frio é aquecido 
pelo sangue arterial quente que vem do interior do corpo. 
Quando o sangue venoso chega a regiões mais internas do 
corpo, ele estará com uma temperatura próxima a do corpo. 
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Quando a natação rápida produz calor o bastante para 
elevar a temperatura corpórea acima do normal, o animal 
altera a rota tomada pelo sangue venoso, assim que esse 
sangue retorna para a pata. Em vez de passar por veias, que 
estão acoladas às paredes das artérias, o sangue de retorno 
se desloca por veias distantes das artérias. O sangue arterial 
ainda está quente quando chega às patas e esse calor é dissi
pado para a água, resfriando o animal. 

Tamanho Corpóreo e a Razão Superfície Volume 

O tamanho corpóreo é um elemento extremamente impor
tante na troca que ocorre entre o organismo e seu ambiente. 
Para objetos de mesma forma, o volume aumenta com o 
cubo das dimensões lineares, enquanto a área de superfície 
aumenta somente como o quadrado das dimensões lineares. 
Considere um cubo de 1 cm de lado. Cada face do cubo tem 
1 cm 2 (1 cm x 1 cm) e um cubo tem seis faces (numera
das de 1 a 6 se tratamos de um cubo de um jogo de dados), 
assim, a área de superfície total é de 6 cm 2. O volume do 
cubo é de um centímetro cúbico (1 cm • 1 cm • 1 cm) e a 
razão da superfície para o volume é de 6 cm 2 / l cm 3 . 

Se dobramos as dimensões lineares do cubo, cada lado 
passa a ter 2 cm de comprimento. Cada face tem uma área de 
superfície de 4 cm 2 (2 cm • 2 cm) e a área de superfície total é 
de 24 cm 2 ( 6 * 4 cm 2). O volume deste cubo maior é de 8 cm 3 

(2 cm • 2 cm • 2 cm) e a razão da superfície para o volume é de 
24 cm2/8 cm 3, o que pode ser reduzido para 3 cm 2/l cm 3. Assim, 
o cubo maior tem apenas 50 por cento a mais de área do que o 
cubo menor. Um cubo de 3 cm de lado tem uma razão superfí
cie - volume de 54 cm2/27 cm 3 (2 cm 2/l cm 3); um cubo de 4 cm 
de lado tem uma razão de 96cm2/64 cm 3 (1.5 cm 2/l cm 3). 

O padrão que emerge destes cálculos é apresentado na 
Figura 4-15: assim que um objeto fica maior, ele tem pro
gressivamente menos área de superfície em relação ao seu 
volume. A troca entre o animal e o seu ambiente ocorre por 
meio da superfície corpórea, e espécies grandes têm, pro
porcionalmente, menos área para trocas em relação ao vo
lume (ou massa) de seus corpos. O significado biológico 
desta relação está na conclusão de que as espécies maiores 
trocam energia com o ambiente menos rapidamente do que 
as espécies menores, simplesmente devido à diferença da 
razão superfície-volume. 

Simplesmente ser grande dá ao animal alguma indepen
dência da temperatura externa, pois o calor não pode fluir 
rapidamente para dentro ou para fora do corpo através de 

sua superfície relativamente pequena. Os enormes dinossau
ros, que viveram no Jurássico e no Cretáceo, poderiam ter 
temperaturas bem estáveis somente devido ao seu tamanho, 
e levaria muitos dias para que um dinossauro brontossauro 
se aquecesse ou resfriasse assim que a temperatura ambiente 
mudasse. Mesmo os elefantes (os quais têm apenas um vi
gésimo do tamanho dos maiores dinossauros) são grandes 
o bastante para sentir as conseqüências da razão superfície-
volume sobre a regulação da temperatura corpórea. Elefan
tes podem superaquecer facilmente quando em atividade. 
Quando isso ocorre, eles liberam o calor desviando grandes 
volumes de sangue para as orelhas e abanando-as promovem 
seu resfriamento. (Sabemos, a partir de pinturas rupestres 
feitas por humanos do Pleistoceno, que os mamutes, uma 
espécie atualmente extinta de distribuição mais ao norte da
quela dos elefantes, e possuíam orelhas menores que a dos 
elefantes que vivem atualmente em climas mais quentes, da 
Ásia e da África.) 

Ser grande toma a regulação de temperatura na água 
mais fácil, como ilustram as tartarugas marinhas de couro. 
As Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro, tartaruga-
mole, tartaruga de cristas ou tartaruga-gigante) são as 
maiores tartarugas viventes, os adultos atingem uma massa 
corpórea de 850 kg ou mais. Elas também são as tartaru
gas mais especializadas, tendo perdido a carapaça óssea 
que cobre a maioria das tartarugas, substituindo-a por uma 
cobertura externa espessa e com aspecto de couro. Estas 
tartarugas são pelágicas (vivem em oceano aberto); sua dis
tribuição geográfica se estende desde o Alasca até a costa 
da Noruega; e do sul da África até o extremo sul da Amé
rica do Sul. As temperaturas da água nestas áreas são muito 
frias, e a temperatura do corpo dessas tartarugas chega a 
18°C ou mais acima da temperatura da água. Tartarugas são 
répteis, com taxas metabólicas muito mais baixas do que 
as dos mamíferos. Todavia, a combinação de um grande 
tamanho corpóreo, com sua correspondente baixa razão 
superfície-volume, com as trocas de calor através de siste
mas de contra-corrente nas patas permitem às tartarugas de 
couro reterem o calor produzido pela atividade muscular. O 
grande tamanho corpóreo é uma parte essencial do meca
nismo de regulação da temperatura da tartaruga. Outras tar
tarugas marinhas têm a metade, ou menos, do tamanho das 
tartarugas-de-couro, e suas distribuições geográficas são 
limitadas à água quente, pois não são grandes o bastante 
para manter uma grande diferença entre suas temperaturas 
corpóreas e a água. 
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> F i g u r a 4 - 1 5 Relações entre dimensões lineares, 
área de superfície e volume de um objeto. Estes são 
dados para um cubo. Conforme o comprimento do 
lado do cubo aumenta de 1 para 10 cm, a área de 
superfície total do cubo aumenta com o quadrado do 
comprimento, enquanto o volume do cubo aumenta 
como o cubo do comprimento de um lado. Porque 
o volume aumenta mais rapidamente do que a área 
da superfície, a razão superfície - volume do cubo 
diminui conforme o tamanho do cubo aumenta. Fun
cionalmente, isso significa que conforme um objeto 
fica maior, ele tem menos área em relação ao volume. 
Assim, a taxa de trocas com o ambiente diminui. Por 
exemplo, se você pega dois cubos - um com 1 cm de 
lado e o outro com 10 cm - os aquece até a mesma 
temperatura e os coloca lado a lado em uma mesa, o 
cubo menor irá se resfriar mais rapidamente do que 
o maior. 
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Resumo 

As propriedades da água oferecem tanto vantagens como 
desvantagens para os vertebrados aquáticos. A água é cerca 
de 800 vezes mais densa do que o ar, e os Vertebrata na água 
estão próximos da flutuabilidade neutra. Isso significa que 
os esqueletos dos vertebrados aquáticos não precisam resis
tir à força da gravidade, e os maiores vertebrados aquáticos 
são substancialmente maiores do que as formas terrestres. 
Tecidos corpóreos (especialmente os músculos e os ossos) 
são mais densos do que a água, e os organismos aquáticos 
compensam o peso com tecidos mais leves (vesículas nata-
tórias e pulmões repletos de ar ou fígados com óleos) para 
atingir a flutuabilidade neutra. Um peixe teleósteo pode 
ajustar sua flutuabilidade tão precisamente, podendo per
manecer estático somente com um pequeno movimento de 
suas nadadeiras peitorais, o qual contrabalança a propulsão 
gerada pela água que deixa as brânquias e uma suave ondu
lação da nadadeira caudal para manter-se nivelado na água. 

A densidade e a viscosidade da água criam problemas 
para animais que tentam se deslocar pela água, ou para mo
vimentar a água através de suas superfícies de troca. Mesmo 
os vertebrados aquáticos de movimentação lenta devem ser 
hidrodinâmicos, e um sistema respiratório cíclico (movendo 
o fluido respiratório para dentro e para fora dos pulmões) 
é muito dispendioso para vertebrados que respiram a água. 
Estes animais possuem uma ventilação por meio de fluxo 
(as brânquias da maioria dos peixes) ou usam toda a sua su
perfície corpórea para a troca aquática de gases (anfíbios). 

A água é menos transparente que o ar, e a visão é ge
ralmente limitada a pequenas distâncias, mas a densidade 
e a condutividade elétrica da água promoveram percepção 
sensorial mecânica e elétrica efetiva. Os receptores sen
síveis especificamente para os movimentos da água estão 
distribuídos sobre o corpo dos peixes e anfíbios aquáticos. 
Além disso, os Elasmobranchii podem encontrar presas es
condidas por meio da percepção de suas descargas elétri
cas, oriundas da contração de músculos assim que a presa 
respira. Outros peixes criam campos elétricos na água para 
detectar a presença de presas ou de predadores, e alguns uti
lizam poderosas descargas elétricas para pegar as presas ou 
para evitar predadores. 

Animais aquáticos estão constantemente ganhando ou 
perdendo água e íons para o meio. A água flui de áreas de 
grande atividade cinética (soluções diluídas) para as de baixa 

atividade (soluções concentradas), e os íons se movem se
gundo seus gradientes de concentração. Peixes de água doce 
são mais concentrados do que a água ao seu redor, de forma 
que seus fluidos corpóreos são inundados por um fluxo de 
água do meio e ainda diluída pela difusão de íons para o 
meio externo. Peixes marinhos são menos concentrados do 
que a água do mar, devendo lidar com um fluxo de saída da 
água e com um fluxo de entrada de íons por difusão. Alguns 
peixes marinhos (especialmente os chondrichthyes e cela-
cantos) acumulam uréia no corpo para elevar suas concen
trações osmóticas internas, aproximando-as da água do mar. 

A amónia é um resíduo metabólico produzido pela de-
saminação das proteínas. Ela é tóxica, mas muito solúvel na 
água, sendo facilmente excretada pelos vertebrados aquáti
cos. A uréia e o ácido úrico são compostos menos tóxicos 
que os Vertebrata utilizam para se livrar do nitrogênio. Al
guns vertebrados produzem misturas dos três compostos, 
alterando suas proporções conforme a disponibilidade de 
água é alterada. 

A água tem uma grande capacidade calórica e conduz 
calor facilmente. Devido a essas propriedades, a tempera
tura da água é mais estável do que a do ar, e é difícil para 
um vertebrado marinho manter a diferença entre sua própria 
temperatura corpórea e a temperatura da água ao seu redor. 
Os peixes têm uma dificuldade particular para manter uma 
diferença de temperatura da seu corpo e a da água, porque a 
temperatura do sangue entra em equilíbrio com a da água, 
assim que o sangue passa pelas brânquias. Todavia, alguns 
peixes realizam trocas de calor através de sistemas de con-
tra-corrente para manter partes de seu corpo a temperaturas 
bem acima daquela da água. A maior das tartarugas viven
tes, a tartaruga-de-couro, é capaz de manter sua temperatura 
18°C acima da temperatura da água. Parte da diferença de 
temperatura pode se dever à troca de calor por sistema de 
contra-corrente, a qual minimiza a perda de calor nas nada
deiras; o enorme tamanho destas tartarugas também é um 
fator crítico. A área de superfície corpórea aumenta com o 
quadrado das dimensões lineares, enquanto o volume cor
póreo aumenta com o cubo das dimensões lineares. Conse
qüentemente, animais grandes trocam energia do calor com 
o ambiente mais lentamente do que animais menores. Ser 
grande confere um grau de estabilidade ao ambiente interno 
de um animal. 
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CAPÍTULO 

A Radiação dos Chondrichthyes 

O aparecimento das maxilas com suportes internos e apêndices pareados descritos no Capítulo 3 foram os 
maiores eventos da história dos Vertebrata. A diversidade de especializações predatórias, disponível a um ver
tebrado com maxilas, e o direcionamento preciso destas são ótimos, e a aparição destes caracteres sinalizou 
uma nova radiação de vertebrados. Os peixes cartilaginosos (tubarões, raias e quimeras) são os descendentes 
de um ciado dessa radiação, combinando traços derivados, tais como o esqueleto cartilaginoso, com uma ana
tomia geralmente primitiva. Os tubarões passaram por três grandes radiações, as quais podem ser associadas 
em grande parte com a crescente especialização dos mecanismos para a alimentação, e os tubarões e as raias 
viventes são um grupo diverso e bem sucedido de peixes. Neste capítulo, consideramos as origens e o sucesso 
dos peixes cartilaginosos viventes. 

5.1 Chondrichthyes - Os Peixes 
Cartilaginosos 

Os tubarões e seus parentes aparecem, pela primeira e defini
tiva vez no registro fóssil, no final do Siluriano Superior com 
uma combinação única de caracteres ancestrais e derivados. 
A perda do osso (que estava presente em seus ancestrais ag
natos) esta associada provavelmente com a diminuição do 
peso do corpo, tornando-o mais manobrável, e alguns de seus 
órgãos e sistemas fisiológicos tem tenham evoluído para ní
veis alcançados por outros poucos vertebrados viventes. Ao 
mesmo tempo, estes peixes retêm muitos traços anatômicos 
primitivos; os tubarões têm sido usados, por muito tempo, 
para exemplificar uma forma corpórea vertebrada ancestral. 
As formas viventes podem ser divididas em dois grupos: 
aqueles com apenas uma abertura branquial em cada lado 
da cabeça e aqueles com muitas aberturas em cada lado. O 
ciado com uma abertura é o Holocephali (Grego holo = todo 
e cephalo = cabeça), nomeado assim devido à aparência não 
dividida da cabeça, a qual resulta em apenas uma abertura 
branquial. O nome comum para este grupo - quimera - vêm 
de suas formas bizarras: uma cauda longa e flexível, um corpo 
com a forma de peixe e uma cabeça com olhos grandes e den
tes salientes que lembram uma caricatura de um coelho. Os 
Elasmobranchii (Grego elasmo = placa e branch = brânquia) 
têm aberturas branquiais múltiplas em cada lado da cabeça e 
incluem os tubarões (geralmente, com forma cilíndrica, cinco 
a sete aberturas branquiais em cada lado da cabeça), bem 

como as raias (formas achatadas com aberturas branquiais na 
face ventral da cabeça). 

5.2 Especializações Evolutivas 
dos Chondrichthyes 

Apesar de um bom registro fóssil, a filogenia dos peixes 
cartilaginosos ainda não está clara. Os primeiros Chondri
chthyes, semelhantes as espécies viventes, eram diversos 
quanto a sua forma e seus habitats. No Devoniano Superior, 
os tubarões eram encontrados principalmente nos habitats 
de água doce, em contraste com a sua distribuição atual que 
é principalmente marinha. Sua radiação inicial, de um an
cestral comum, enfatizou alterações nos dentes, nas maxilas 
e nas nadadeiras que evoluíram a taxas distintas dentro das 
diferentes linhagens. Uma dentição derivada é encontrada 
com uma estrutura de nadadeira ancestral em algumas linha
gens, enquanto a combinação oposta é observada em outras 
linhagens. Deste modo, os Chondrichthyes fósseis apresen
tam um mosaico de traços ancestrais e derivados. 

Ao longo do tempo, linhagens diferentes de Chondri
chthyes desenvolveram modificações similares, mas não 
idênticas, nas estruturas locomotoras e de alimentação. Este 
padrão de adaptações similares aparecendo independen
temente e repetidamente em linhagens aparentadas é um 
exemplo de evolução paralela. Nas próximas seções, traça
remos as três radiações dos Chondrichthyes, focalizando os 
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Classificação dos Chondrichthyes, 
os peixes cartilaginosos 

Neoselachii (tubarões e raias) 

Galeomorpha (Galea) - Peixes similares aos tubarões, 
com uma nadadeira anal, que abrangem os tu
barões do gênero Heterodontus, o cação-carpete 
(Orectolobus sp.), o cação-lixa (Ginglymostoma sp), 
o tubarões-baleia, o mangona (Carcharias taurus), 
o anequim (Isurus oxyrinchus), o tubarão megaboca 
{Megachasma pelagios), o tubarão-raposa (Alopias sp.) 
e o tubarão-peregrino (Cetorhinus maximus). 

"Squalomorpha" - Peixes similares aos tubarões, sem 
nadadeira anal (de acordo com alguns sistematas 
todas as raias as quais também perderam a nada
deira anal) As formas, similares ao tubarão, englo
bam a maioria dos tubarões de fundo, os cações 
lixa, os cações-anjo e os peixes-serra.(a linhagem 
"Squalomorpha" não é monofilética, mas as relações 
de parentesco das 4 a 6 linhagens que a formam não 
são conhecidas ainda) 

Batoidea (raias) - Inclui as raias elétricas, as jamantas e 
o grande número de raias. Poucas espécies são to
talmente de água doce. 

Holocephali (quimeras) 

Chimaeriformes - Três famílias de peixes de águas pro
fundas: as quimeras de nariz achatado (Callorhy-
nichidae), quimeras de nariz curto (Chimaeridae) 
quimeras narigudas (Rhinochimeridae). 

predadores fusiformes (em forma de torpedo), popularmente 
conhecidos como tubarões, e descrevendo as alterações pro
gressivas das estruturas dos dentes, das maxilas e da forma 
das nadadeiras e da cauda. Esta análise se concentra na evo
lução paralela de traços em diversas linhagens, durante as 
Eras Paleozóica e Mesozóica. Em seguida, examinaremos 
as raias e, finalmente, descreveremos as formas bizarras e 
pouco conhecidas, chamadas de quimera. 

5.3 A Radiação de Chondrichthyes da Era 
Paleozóica 

Os Chondrichthyes basais são identificados pela forma dos 
dentes, comum a maioria dos membros - basicamente tricús
pides com um pequeno desenvolvimento da raiz (Figura 5-1). 
Embora haja evidências de osso ao redor da base dos dentes, 
estas estruturas são feitas principalmente de dentina e cober
tas por uma capa esmaltada. A cúspide central é a maior em 
Cladoselache, o gênero mais bem conhecido, e é a menor 
em Xenachanthus, uma forma mais especializada. 

A aparência de Chadoselache era a de um tubarão, de 
cerca de 2 metros de comprimento quando completamente 

adulto, com nadadeiras e boca grande e com cinco aber
turas branquiais externas em cada lado da cabeça. A boca 
abria terminalmente e ligamentos fixavam o palàtoquadrado 
firmemente ao condrocrânio. A mandíbula também conse
guia alguma sustentação a partir do segundo arco branquial, 
o arco hiódeo. O nome anfistílico (Grego amphi = ambos 
e styl = pilar ou suporte) é aplicado a este modo de sítios 
múltiplos para a suspensão da maxila superior, que pode ter 
sido a condição ancestral para os gnatostomados. A aber
tura da boca era ampla, com as maxilas estendendo-se bem 
para trás do resto do crânio. Os dentes tricuspidados eram, 
provavelmente, especialmente eficientes na alimentação de 
presas de corpo mole, tais como peixes ou cefalópodes, os 
quais podiam ser engolidos inteiros, ou despedaçados pelas 
cúspides afiadas. 

Conforme os dentes eram usados, eles se desgastavam; 
as cúspides se quebravam, formando lâminas afiadas. Em 
tubarões, cada dente, na porção funcional das maxilas, é 
membro de um grupo, preso a uma faixa de ligamentos que 
vai desde o interior das cartilagens maxilares até a porção 
carnosa da boca (Figura 5-2). Alinhado em cada conjunto, 
em uma fila diretamente atrás dos dentes funcionais, en
contra-se uma série de dentes em desenvolvimento. Essen
cialmente o mesmo aparato dental está presente em todos 
os tubarões, viventes e extintos. A substituição dos dentes 
é rápida: tubarões modernos, jovens e em crescimento, sob 
condições ideais, substituem cada dente da maxila inferior, 
ou mandíbula, a cada 8,2 dias e cada dente da maxila supe
rior a cada 7,8 dias. 

O corpo dos Cladoselache era sustentado somente pela 
notocorda, mas os arcos cartilaginosos neurais davam uma 
proteção adicional à medula espinhal. As nadadeiras dos 
Cladoselache consistiam de duas nadadeiras dorsais, nada
deiras pareadas peitorais e pélvicas, e uma nadadeira caudal 
em forma de forquilha, bem desenvolvida. A primeira e, ás 
vezes, a segunda, nadadeira dorsal era precedida por espi
nhos robustos, triangulares em corte transversal e, acredita-se 
terem sido cobertos por tecido mole durante a vida do tuba
rão. As nadadeiras dorsais eram triângulos amplos, com uma 
estrutura interna que consistia de uma cartilagem basal trian
gular e uma série paralela de longas cartilagens radiais que se 
estendiam até a margem da nadadeira. As nadadeiras peito
rais eram maiores, mas similares em sua construção. 

Dentre as primeiras radiações de tubarões, quase todos 
os tipos parece ter tido uma forma distinta de arranjo in
terno da nadadeira peitoral. Mas todos possuíam elementos 
basais que fixavam as nadadeiras peitorais em sua posição. 
As nadadeiras peitorais parecem ter tido uma pequena ca
pacidade de alterar seu ângulo de contato com a água. As 
nadadeiras pélvicas eram menores, mas tinham a forma das 
peitorais. Algumas espécies, em outros gêneros, apresenta
vam nadadeiras pélvicas com cláspers (órgãos copuladores 
masculinos). Não se conhece nadadeiras anais e ela também 
é ausente em muitos tubarões viventes. 

A nadadeira caudal do Cladoselache é distintiva (Fi
gura 5-la). Externamente simétrica, sua estrutura interna 



A Radiação de Chondrichthyes da Era Paleozóica 103 
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AFigura 5-1 Os primeiros Chondrichthyes. (a) Cladoselache. (b) Xenacanthus, um elasmobrânquio de água doce com detalhes da 
estrutura primitiva (arquipterígea) da nadadeira peitoral e de seus dentes peculiares, (c) Esquerda - um macho de Damocles serratus, um 
tubarão de 15 cm, do Carbonífero Superior, apresentando a espinha nucal, sexualmente dimórfica, e os claspers pélvicos; direita - macho 
(abaixo) e fêmea (acima) fossilizados, possivelmente em posição de corte. 

era assimétrica e continha elementos que se pareciam com 
os arcos hemáticos que protegem os vasos sanguíneos cau
dais dos tubarões viventes. Cartilagens radiais, longas e não 
segmentadas, se estendiam até o lobo hipocordal (inferior) 
da nadadeira. Na base da nadadeira caudal, encontravam-se 

quilhas laterais pareadas, as quais são características iden
tificadoras dos nadadores rápidos viventes e pelágicos (de 
mar aberto). 

O tegumento apresentava somente algumas escamas, as 
quais estavam limitadas às nadadeiras ao redor dos olhos, 
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(a) (b) 

A F i g u r a 5 - 2 A substituição dos dentes em Chondrichthyes. (a) Corte transversal da mandíbula de um tubarão vivente, apresentando 
um único dente funcional seguido de uma fileira de dentes de substituição em diversos estágios de desenvolvimento, (b) Visão lateral da 
fileira sinfisial de dentes (meio da maxila inferior) de um condricte edestoide primitivo Helicoprion, mostrando a câmara no interior da qual 
a produção vitalícia da espiral de dentes. 

ao interior da boca e atrás dos dentes. Estas escamas asse
melham-se aos dentes - as cúspides de dentina eram cober
tas com uma substância, semelhante ao esmalte, e continham 
um núcleo celular ou uma cavidade da polpa. Escamas desse 
tipo são chamadas de placóides. Cada escama destes tuba
rões mais antigos tinha diversas cavidades da polpa, as quais 
correspondiam a diversas cúspides. 

Podemos conhecer a vida de muitos dos primeiros Chon
drichthyes a partir de sua morfologia e da localização dos 
fósseis. A maioria dos primeiros tubarões, e Cladoselache 
em particular, provavelmente era de predadores pelágicos, 
que nadavam de maneira sinuosa atrás de suas presas, en-
golindo-as por inteiro ou despedaçando-as com seus dentes 
semelhantes a punhais. A ausência de escamas placóides no 
corpo e de calcificação sugere uma tendência a redução do 
peso e, dessa maneira, aumento da capacidade de flutuação. 

A presença de cláspers pélvicos demonstra que, ao menos, 
alguns tubarões da era Paleozóica, tinham fertilização interna. 
Duas espécies de formas pequenas (15 cm), semelhantes à 
dos tubarões, do Carbonífero Inferior, em Montana, podem 
demonstrar o quão complexo era o comportamento reprodu
tivo entre os primeiros Chondrichthyes. Machos destas espé
cies podem ser identificados pelos cláspers pélvicos, por um 
rostrum afiado e por uma espinha médio-dorsal enormemente 
curvada para frente, bem atrás da cabeça (Figura 5-lc), en
quanto as fêmeas não apresentam cláspers e espinhos. Um 
destes fósseis pode ser um casal que morreu em posição de 
corte pré-cópulatória, com a fêmea agarrando-se, com suas 
maxilas, ao espinho dorsal do macho. 

Outro dos primeiros grupos de Condrichthyes, os edestói-
des, tinha nadadeiras peitorais grandes e caudas simétricas, 
enrigecidas e profundamente furcadas. Dentre os tubarões vi
ventes, estes traços são característicos de espécies oceânicas 
de natação rápida. Os edestóides tinham uma dentição parti

cular (Figura 5-2b). A maioria dos conjuntos de dentes era re
duzida, mas a fileira central (a sinfiseal) da maxila inferior ou 
mandíbula era extremamente aumentada, e cada dente pren
dia-se ao dente adjacente pela base. Diversos membros destes 
conjuntos dentígeros eram funcionais ao mesmo tempo. Al
gumas formas tinham dentes cegos para a maceração da presa 
e outras apresentavam dentição com uma série de dentes afia
dos. As fileiras de dentes mandibulares se encontravam com 
pequenos dentes planos no palatoquadrado da maxila supe
rior. A maioria dos edestóides substituía seus dentes rapida
mente, sendo o dente mais desgastado encontrado na margem 
externa da mandíbula. Em contraste, os Helicoprion tinham 
todos os dentes no interior de uma câmara especializada, den
tro da qual a produção vitalícia dos dentes se espiralava. Tal
vez, os dentes nesta câmara fornecessem uma fundação sólida 
para os dentes funcionais. 

Um dos gêneros produzidos na primeira radiação dos 
Chondrichthyes foi o Xenacanthus, o qual apresentava uma 
caixa craniana, maxilas e uma suspensão destas estruturas, 
muito similares àquelas do Cladoselache. Mas a semelhança 
pára por aí. Os Xenacanthus eram nadadores de fundo de 
água doce, com nadadeiras muito robustas e com esqueletos 
pesadamente calcificados e cartilaginosos, os quais devem 
ter diminuído sua flutuabilidade. Os Xenacanthus aparece
ram no Devoniano e sobreviveram até o Triássico, quando 
desapareceram sem deixar descendentes. Detalhes de suas 
brânquias e do esqueleto das nadadeiras indicam que esta
vam na base da linhagem dos Elasmobranchii. 

5.4 A Radiação dos Elasmobranchii do Início 
da Era Mesozóica 

A evolução subseqüente dos Chondrichthyes envolveu altera
ções nos sistemas de alimentação e de locomoção. Espécies 
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que exibiam estas modificações aparecem no Carbonífero 
e essa radiação de elasmobrânquios basais floresceu até o 
Cretáceo Superior. O Hybodus era um gênero bem conhe
cido, do Triássico Superior e do Cretáceo. Temos esqueletos 
completos, de dois metros de comprimento, que se parecem 
muito com os tubarões modernos, exceto pela boca termi
nal, não situada abaixo de um rostro sensorial (Figura 5-3a). 

A dentição heterodonte (ou seja, dentes com formas di
ferentes ao longo das maxilas) de tubarões hibodontes (Hy
bodus e seus parentes) parece importantíssima para seu 
sucesso. Os dentes mais rostrais apresentavam cúspides afia
das e parecem ter sido usadas para furar, segurar e despeda
çar alimentos moles. Os dentes mais caudais eram versões 
rígidas e sem linha de corte dos dentes rostrias, presentes 
em baterias que consistiam de diversos dentes em conjuntos 
individuais. Os tubarões viventes, do gênero Heterodontus, 

apresentam uma dentição similar (Figura 5-3b). Esses tu
barões se alimentam de pequenos peixes, caranguejos, ca
marões, ouriços do mar, moluscos, mexilhões e ostras. Os 
afiados dentes rostrais capturam e matam a presa mole, e os 
dentes caudais, como trituradores, quebram as conchas dos 
crustáceos e dos moluscos. 

Os tubarões hibodontes também mostraram avanços na 
estrutura das nadadeiras peitorais e pélvicas, as quais os tor
naram mais móveis do que as nadadeiras de base larga dos 
tubarões da Era Paleozóica. Ambos os pares de nadadeiras 
eram sustentados sobre hastes estreitas constituídas de três 
cartilagens basais, finas e achatadas, que substituíam as séries 
de peças alongadas observadas nos primeiros tubarões. Esta 
base estreita permitia que a nadadeira se movesse em ângulos 
distintos, conforme o tubarão nadava para cima e para baixo. 
A lâmina da nadadeira também mudou: as radiais cartilagi-

A Figura 5 - 3 Hybodus e Heterodontus. (a) O elasmobrânquio fóssil Hibodus. (b) Vista palatal da maxila superior (palatoquadrado) 
do tubarão vivente, Heterodontus, com dentição similar àquela de muitos dos elasmobrânquios do finai» da*«» PulcuiúiLa r illIUU da 
Mesozóica. 
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nosas eram segmentadas e não se estendiam até a margem da 
nadadeira. Os raios das nadadeiras, proteicos e flexíveis, cha
mados de ceratotriquias, estendiam-se das radiais exteriores 
até a margem da nadadeira. Músculos intrínsecos da nada
deira podiam curvar a estrutura da frente para trás e de cima 
para baixo. A flexibilidade e a mobilidade destas nadadeiras 
os permitia nadar de modos impossíveis para a estrutura de 
nadadeira mais rígida, característica dos Cladoselache. As
sumindo formas diferentes, as nadadeiras peitorais puderam 
produzir movimento para frente, contribuindo com o balanço 
e estabilizando o movimento retilíneo. 

Junto com as alterações nas nadadeiras pareadas, a na
dadeira caudal tomou novas funções e a nadadeira anal apa
receu. A forma da nadadeira caudal foi alterada por meio da 
redução do lobo hipocordal, pela divisão de suas radiais e 
pela adição de ceratotriquias flexíveis. Este arranjo da nada
deira caudal é conhecida por heterocerca (Grego hetero = 
diferente e kerkos = cauda), embora epicerca (Grego epi = 
acima) seja um nome mais preciso para tal forma - conhe
cida já em alguns peixes sem mandíbula da Era Paleozóica 
(Capítulo 3). O valor da cauda heterocerca dos Elasmobran-
chii está em sua flexibilidade (devido a um número maior 
de elementos radiais esqueléticos) e no controle da forma, 
possível pela musculatura intrínseca. Quando a nadadeira 
caudal ondulava, de um lado para outro, movia-se de forma 
que o lobo flexível inferior seguia atrás do superior, mais 
rígido. Esta distribuição de força produzia impulso da para 
frente e para cima que devia elevar um tubarão de sua posi
ção de repouso ou compensar sua tendência a afundar como 
quando nada horizontalmente. 

Outras alterações morfológicas nos tubarões, na segunda 
grande radiação, incluem o aparecimento de um conjunto 
completo de arcos hemáticos, os quais protegiam as artérias 
e as veias sob a notocorda; costelas bem desenvolvidas; e 
espinhos, mais estreitos e pontiagudos, nas nadadeiras dor
sais, associadas com as margens das mesmas. Estes espinhos 
eram ornamentados com reentrâncias e saliências e por ser
rilhado na margem caudal, o que sugere que eram utilizados 
na defesa. Os cláspers são encontrados em todas as espécies, 
deixando poucas dúvidas de que estes animais apresentavam 
uma corte elaborada e fertilização interna. 

O Hybodus e seus parentes mais próximos se asseme
lhavam a seus presumidos ancestrais os Cladoselache, pois 
apresentavam bocas terminais, uma suspensão anfistilíca das 
maxilas, notocorda não construa e dentes multicuspidados, 
mas uma linha de descendência direta não pode ser traçada 
entre os dois gmpos, nem ao longo do tempo nem quanto a 
morfologia. Algumas formas, consideradas aparentadas ao 
Hybodus, apresentam dentição similar ao dos Cladoselache, 
combinada com nadadeiras peitorais que tinham três elemen
tos basais de suporte e eram praticamente imóveis; outras 
desenvolveram um suporte, semelhante aos tetrápodes, para 
suas nadadeiras peitorais, altamente móveis. Sua nadadeira 

caudal era reduzida e eles, provavelmente, se moviam pró
ximos ao substrato com a utilização das nadadeiras peitorais 
semelhantes a patas. Outra forma, conhecida a partir de um 
único juvenil de 5 cm, apresentava um rostro, em forma de 
remo, com um terço do comprimento de seu corpo. Outros 
tipos eram gigantes, de 2,5 m de comprimento, com focinhos 
oblíquos e mandíbulas enormes. Apesar de sua variedade e de 
seu sucesso, durante a Era Mesozóica, esta segunda radiação 
de elasmobrânquios se tomou cada vez mais rara e desapare
ceu no final da Era Mesozóica, ou no início da Cenozóica. 

5.5 A Radiação Moderna - Tubarões e Raias 

Os primeiros representantes da radiação moderna de elas
mobrânquios surgiram, ao menos, no início do Triássico. No 
Jurássico, tubarões de aparência moderna tinham evoluído, 
e um número surpreendente de gêneros, do Jurássico e do 
Cretáceo, ainda vive. A diferença mais conspícua entre a 
maioria dos membros das primeiras radiações e os tubarões 
viventes, é o rostro, ou focinho, o qual sobressai à boca, po
sicionada ventralmente, em boa parte das formas viventes. 
Menos óbvio, mas de grande importância, foi o desenvol
vimento de vértebras, sólidas e calcificadas com porções de 
notocorda - e, em algumas espécies, a notocorda era substi
tuída. Uma terceira inovação dos elasmobrânquios viventes 
é o material, mais espesso e mais complexo estruturalmente, 
semelhante ao esmalte, sobre os dentes, do que o observado 
nos primeiros gmpos. 

Tubarões 

As características técnicas que distinguem os ciados de tu
barões viventes são subjetivas. Há cerca de 360 espécies 
de elasmobrânquios Pleurotremata (Grego pleur = o lado e 
trem = um buraco) - os tubarões com aberturas branquiais 
nos lados da cabeça (Figura 5-4). Embora similares quanto a 
sua aparência geral, os tubarões Pleurotremata atuais vêm de 
duas linhagens (veja a Figura 3-14), e estudos moleculares 
recentes sugerem que quatro ou mais linhagens aparentadas 
podem ser incluídas. Mais primitivos quanto a sua anatomia 
geral (especialmente o tamanho menor do encéfalo) estão as 
80 espécies de tubarões esqualóides e seus numerosos pa
rentes. (Alguns especialistas agrupam esses animais como 
Squalea, mas outros não acreditam que esses formem uma 
linhagem monofilética). Os esqualóides incluem o cação-
bagre (Squalus acanthias), o cação-chamto (Isitius brasi-
liensis) e o tubarão-peregrino (Cetorhinus maximus) e o 
Tubarão megaboca (Megachasma pelagios). Estas espécies 
geralmente vivem em águas frias e profundas. As outras 280 
espécies de tubarões são, quase todas, membros da linhagem 
galeóide (Galea), que inclui o tubarão-baleia, os anequins 
(incluindo o grande tubarão branco), os tubarões carcarini-
deos, as tintureiras, os tubarões-martelo e talvez os tubarões 
do gênero Heterodontus e cação-lixa (Ginglymostoma sp.). 
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A F i g u r a 5 -4 Alguns tubarões viventes, (a) O Megaprion brevirostris, o tubarão-limão, cresce até o comprimento de 2 m. A morfologia 
interna da cintura e nadadeira peitorais são apresentadas sobrepostas, em suas posições relativas corretas, (b) O Etmopterus vierem, o "green 
dogfish", é um tubarão miniatura que cresce até os 25 cm de comprimento, mesmo assim, ele se alimenta de presas muito maiores. (c)Isitius 
brasiliensis, o cação-charuto, é outro tubarão miniatura cuja boca (esquerda) é capaz de pegar pedaços, de peixes e de cetáceos, maiores que 
ele mesmo, (d) O tubarão cabeça-de-martelo (Sphyrna), ultrapassa os 3 m de comprimento, em vistas lateral, ventral e frontal. 

Os tubarões galeóides são carnívoros dominantes de regiões 
oceânicas rasas, quentes e ricas em espécies. 

Ao longo de sua história evolutiva, os tubarões têm sido 
carnívoros consumados. Na terceira radiação adaptativa dos 
elasmobrânquios, no meio da era Mesozóica, evoluíram ca
racterísticas locomotoras, tróficas, sensoriais e comporta
mentais, produzindo formas que ainda dominam os níveis 
superiores das cadeias alimentares marinhas. Os tubarões têm 
enorme variação de tamanho. Um tubarão típico tem cerca de 
dois metros de comprimento, a formas maiores alcançam 12 
metros e talvez cresçam até os 18 metros, e algumas formas 

têm apenas 25 cm de comprimento e habitam, principalmente, 
mares profundos das plataformas continentais. 

Apesar da grande variação de tamanho, todos os elasmo
brânquios viventes apresentam características esqueléticas 
ausentes nos tubarões das primeiras radiações. Os centros 
vertebrais cartilaginosas dos tubarões viventes são distinti
vos. Entre os centros, resquícios esféricos da notocorda se 
encaixam em depressões sobre as faces opostas das vér
tebras adjacentes. Deste modo, o esqueleto axial pode ser 
flexionado, de um lado para outro, com elementos centrais 
rígidos de cartilagem calcificada girando inhrf i r t i r n h ' w 
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na forma de esferas, da notocorda remanescente. Adicio
nam-se elementos extras aos neurais e hemáticos, que não 
são encontrados no esqueleto axial de outros Vertebrata (as 
placas intercalares) protegem a medula espinhal dorsalmente 
e as principais artérias e veias ventralmente aos centros. 

As escamas placóides dos tubarões também mudaram 
na terceira radiação. Embora escamas do mesmo tipo geral 
sejam conhecidas dos primeiros Chondrichthyes, geralmente 
estão agrupadas ou fundidas em grandes placas. O corpo ás
pero (pele do tubarão), dos elasmobrânquios modernos, é 
uma armadura única, flexível e muito protetora. As escamas 
placóides dos tubarões viventes têm uma cúspide única e 
uma única cavidade da polpa. A forma o tamanho e o ar
ranjo dessas escamas placóides reduzem a turbulência do 
fluxo da água, próximo à superfície do corpo, e aumentam 
a eficiência da natação. (Roupas de natação, imitando as 
propriedades da pele do tubarão, parecem reduzir uns poucos 
centésimos de segundos no tempo de um nadador - suficiente 
para ser o limite da vitória em uma competição mundial). 
Escamas individuais em tubarões ancestrais geralmente se 
fundiam formando escamas maiores conforme o tubarão 
crescia, no entanto os tubarões atuais adicionam mais esca
mas e de maior tamanho ao tegumento conforme crescem. 

Sistemas Sensoriais e a Percepção de Presas Os sistemas 
sensoriais dos tubarões e das raias viventes são refinados e 
diversificados. No Capítulo 4 descrevemos a extraordinária 
sensibilidade dos órgãos neuromastos e ampolas de Loren
zini para potenciais elétricos pequenas diferenças de tempe
ratura. Os tubarões usam sua sensibilidade a eletricidade e 
ao calor para localizar os limites entre massas de água de 
diferentes temperaturas onde concentrações de presas são 
prováveis de serem encontradas, para detectar presas escon
didas, e para navegar através do mar aberto. 

A recepção química é um outro sentido importante. Na 
verdade, os tubarões tem sido descritos como narizes na
dadores, tão acurado é seu senso do olfato. Experimentos 
demonstraram que alguns tubarões respondem a compos
tos químicos em concentrações muito baixas, menores que 
uma parte por 10 bilhões! A estranha cabeça dos tubarões-
martelo do gênero Sphyrna (Figura 5-4) pode aumentar a 
capacidade de direcionamento do seu aparato olfatório por 
situarem as narinas distantes nas estranhas expansões la
terais de suas cabeça, mas a anatomia do tubarão-martelo, 
Shpyrna lewini, não confirma essa interpretação. Nessa 
espécie sulcos ao longo da margem rostral da cabeça dire-
cionam-se para as aberturas incorrentes dos sacos olfató
rios, deste modo a água proveniente de toda a margem da 
cabeça é canalizada para dentro dos sacos, muito mais do 
que apenas dois pontos muito distantes. Talvez o significado 
da cabeça muito ampla e achatada dos tubarões martelo es
teja na dispersão das ampolas de Lorenzini sobre uma área 

maior do que a padrão do focinho dos tubarões. Esse arranjo 
aumenta consideravelmente a sensibilidade para impulsos 
elétricos provenientes de presas escondidas, e para os dimi
nutos gradientes usados para navegação. 

A visão é importante para o comportamento alimentar 
dos tubarões, e visão em intensidades luminosas baixas é 
especialmente bem desenvolvida. Esta sensibilidade se deve 
à retina, rica em bastonetes, e a células com numerosos cris
tais de guanina, em forma de placa, localizados bem atrás da 
retina, na camada coróide. Coletivamente chamado de tape-
turn lucidum, as células que contêm os cristais agem como 
um espelho, refletindo a luz, de volta para a retina, aumen
tando a chance da luz ser absorvida. (O tapetum lucidum 
é encontrado em muitos animais noturnos e responde pelo 
brilho do olho de animais quando iluminados pelos faróis 
de um carro). O tapetum lucidum de tubarões é proveitoso 
à noite e em grande profundidades, mas é obviamente des
vantajoso na presença de luz brilhante da superfície do mar 
ao meio dia. Nessa situação, células que contêm o pigmento 
escuro, a melanina, se expandem sobre a superfície refletora 
para absorver a luz que atravessa a retina. Com tal meca
nismo sensorial sofisticado, não surpreende que o encéfalo 
de muitas espécies de tubarões seja proporcionalmente mais 
pesado do que os de outros peixes, se aproximando das ra
zões encéfalo/massa corpórea de alguns tetrápodes. 

Evidências indiretas e circunstanciais sugerem que os 
tubarões utilizam suas várias modalidades sensoriais em 
uma seqüência ordenada para localizar, identificar e atacar 
a presa. O olfato é, geralmente, o primeiro dos sentidos a 
alertar o tubarão sobre uma potencial presa, especialmente 
quando está ferida ou liberando fluidos corpóreos. Embora 
pouco se saiba sobre a paisagem olfatória dos oceanos, um 
tubarão presumivelmente emprega seu sentido de olfação 
para nadar ao longo de um gradiente crescente de odores. 
Devido à essa extraordinária sensibilidade, um tubarão pode 
utilizar o cheiro como um sentido de longa distância. 

Não tão útil em grandes distâncias, mas muito mais di-
recional sob uma grande gama de condições ambientais, é 
um outro sentido de longa distância - a vibração sensorial 
da mecano-recepção. O sistema da linha lateral e as áreas 
sensoriais da orelha interna são altamente eficientes na de
tecção de vibrações, tais como aquelas produzidas por um 
peixe em agonia. A efetividade dos receptores mecânicos, 
no direcionamento dos tubarões a grandes distâncias de uma 
fonte sonora, foi demonstrada por meio de hidrofones, os 
quais produziam vibrações semelhantes às produzidas por 
um peixe em agonia. O mesmo fenômeno foi demonstrado, 
não intencionalmente, em operações de resgate marinhos 
macabros, nas quais os tubarões eram, aparentemente, atraí
dos aos náufragos pelas vibrações dos motores dos helicóp
teros de resgate. 
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Uma vez que um tubarão se aproxima da fonte de estí
mulo, a visão se torna o principal modo de detecção da presa. 
Se a presa é facilmente reconhecida, o tubarão pode, ime
diatamente, atacar. Presas não familiares são tratadas dife
rentemente, como descobriram os estudos que pretendiam 
desenvolver a dissuasão dos tubarões. Um tubarão circu
lante pode, de repente, se voltar e nadar em direção a uma 
presa desconhecida. Entretanto, em vez de abrir as maxilas 
para o ataque, bate ou despedaça a superfície do objeto com 
seu rostro. Há opiniões distintas se essa é uma tentativa de 
determinar a textura, por meio de receptores mecânicos, fa
zendo uma rápida avaliação eletro-sensorial, ou se o animal 
usa suas duras escamas placóides para romper o tegumento, 
liberando pistas olfatórias frescas. 

Após circular e avaliar todas as pistas sensitivas da presa 
potencial, o tubarão pode desistir ou partir para o ataque. 
Neste segundo caso, o rostro é elevado, as maxilas protai-
das. Nos últimos momentos antes do contato, alguns tuba
rões abaixam uma pálpebra opaca (a membrana nictante) 
sobre os olhos para protegê-los. Neste ponto, parece que 
estes animais dependem totalmente da eletro-recepção para 
rastrear a presa. Esta hipótese foi desenvolvida durante o es
tudo de ataques, realizados por grandes tubarões, sobre iscas 
suspensas por barcos. Mergulhadores, em gaiolas protetoras 
submersas, observaram os ataques. Após a oclusão de seus 
olhos, com a membrana nictante, ou aproximando-se tanto 
que o rostro bloqueia o contato visual com a presa, os tuba
rões em ataque freqüentemente desviavam-se da isca e mor
diam algum objeto inanimado próximo à presa (incluindo a 
gaiola do observador, para o espanto dos mergulhadores). 
Aparentemente, o ambiente artificial das estações de iscas 
provocou fortes influências sobre os campos elétricos lo
cais, a partir das gaiolas, e os tubarões erradamente ataca
ram estas fontes artificiais de atividade elétrica. 

Maxilas e Alimentação A mobilidade no crânio, conhecida 
como cinese craniana, permite o consumo de itens alimenta
res grandes. A cinese craniana permite a inclusão de grandes 
itens na dieta, sem a exclusão dos itens alimentares peque
nos. Os Elasmobranchii viventes têm um tipo mais derivado 
de suspensão da hiostílica da mandíbula. Nessa condição, um 
alargamento da cartilagem hiomandibular (hiomandíbula), a 
qual suspende a porção caudal da cartilagem palatoquadrada 
e se prende, firmemente, mas com certa mobilidade, à região 
lateral do crânio (Figura 5-5). Uma segunda conexão com o 
condrocrânio ocorre por meio de projeções pareadas do pa-
latoquadrado (processos orbitais) na caixa craniana, atrás dos 
olhos e presas ao crânio por ligamentos elásticos. A hiostilia 
permite posições múltiplas da mandíbula, incluindo a protru-
são da maxila superior, cada uma apropriada para as diferen
tes oportunidades de alimentação. 

As metades direita e esquerda da cintura peitoral são fun
didas ventralmente em uma única peça, em forma de U, 
chamada cartilagem escapulocoracóide. Os músculos hipo-
branquiais que se estendem desde a porção ventral do cora-
cóide até a mandíbula inferior abrem a boca. As vantagens 
da mandíbula dos elasmobrânquios viventes são apresenta
das quando a mandíbula superior é protraída. Os músculos 
movimentam a hiomandíbula lateral e rostralmente, aumen
tando a distância entre as articulações, esquerda e direita, e, 
dessa forma, aumentando o volume da câmara orobranquial. 
Esta expansão, a qual suga a água e o alimento para a boca, 
não é possível com a suspensão mandibular anfilística mais 
primitiva, pois a cartilagem palatoquadrada é fortemente presa 
ao condrocrânio. 

Com a extensão hiomandibular, a cartilagem palatoqua
drada é protraída até os limites dos ligamentos elásticos 
sobre seus processos orbitais. Este movimento protrai a boca 
para longe da cabeça, o que permite ao tubarão morder um 
organismo muito maior do que ele próprio. A dentição pala
toquadrada é especializada para o ataque de presas grandes 
o suficiente para não serem engolidas inteiras - os dentes, 
na cartilagem palatoquadrada, são mais fortes do que os da 
mandíbula e, geralmente, mais curvados e fortemente ser
rilhados. Quando se alimenta de uma presa grande, um 
tubarão abre sua boca, afunda seus dentes, superiores e in
feriores, profundamente na presa e então protrai sua maxila 
superior mais profundamente dentro da ferida produzida ini
cialmente pelos dentes. Conforme as mandíbulas atingem o 
máximo da penetração inicial, o tubarão balança seu corpo 
em ondulações laterais muito fortes, as quais resultam em 
um movimento lateral violento da cabeça. Os movimentos 
da cabeça provocam a ação dos dentes superiores serrinha-
dos, arrancando um grande pedaço da vítima. 

Observações raras dos tubarões se alimentando sob con
dições naturais indicam que estes peixes são predadores 
versáteis e efetivos. O grande tubarão branco (Carcharodon 
carcharias) mata presas mamalianas, tais como focas, pelo 
sangramento - até a morte. Um tubarão segura firmemente 
uma foca com suas maxilas até que a presa não esteja mais 
sangrando e, então, a despedaça, removendo pedaços enormes 
de carne. A carcaça flutua até a superfície e o tubarão retorna 
a ela para mais uma mordida. Um tubarão branco pode se ali
mentar mais vagarosamente de uma carcaça, defendendo-a de 
outros tubarões brancos com um movimento lateral da cauda, 
típico dos peixes, assim como movimentos bruscos da cauda 
(empurrando com força a cauda para baixo da superfície da 
água) e saltando (pulando para fora da água e caindo com 
a lateral do corpo espirrando a água) - um comportamento 
mais familiar entre os golfinhos e as baleias. 

Ataques de tubarões brancos a leões marinhos são um 
pouco diferentes dos ataques às focas, porque os leões-ma-
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A F i g u r a 5 -5 Relações anatômicas das maxilas e do condrocrânio de tubarões hiostílicos viventes, baseadas em Scyllium e em 
Carcharhinus. (a) Vistas lateral e em corte transversal do crânio de Scyllium com a mandíbula fechada. E = espiráculo; Q = região do 
quadrado da cartilagem palàtoquadrado; H = hiomandíbular; M = mandíbula, (b) Vista dorsal do crânio de Carcharhinus. (c) Durante a 
abertura da mandíbula e durante a protrusão da maxila superior, o hiomandíbular sofre rotação de uma posição de um ângulo de 45° em 
relação ao eixo crânio-caudal do crânio até um ângulo de 90° em relação a esse eixo. 

rinhos - diferentemente das focas - possuem "nadadeiras" 
(membros) muito forte que podem ser utilizados eficiente
mente para sua defesa. Freqüentemente os tubarões pren
dem e soltam os leões marinhos por diversas vezes, até que 
morram por hemorragia. Os tubarões brancos rapidamente 
liberam a presa que percebem não ser aceitável, após a 
primeira mordida. Klimley (1994) sugere que a perda da 
gordura pela presa é o principal critério de rejeição. Este 
comportamento pode explicar porque os grandes tubarões 
brancos capturam, mas em seguida soltam e ignoram lon
tras marinhas e humanos. 

Reprodução Boa parte do sucesso do ciado vivente dos 
elasmobrânquios pode ser atribuída aos seus sofisticados 
mecanismos de reprodução. A fecundação interna é univer
sal. Os cláspers pélvicos (pelvinos) dos machos têm uma es
trutura esquelética sólida que pode aumentar sua eficiência. 
Durante a cópula (Figura 5-6a), um único clásper é curvado 
em 90°, em relação ao eixo crânio-caudal do corpo, assim, 
o canal dorsal da estrutura fica sob a papila cloacal, a partir 

da qual o esperma é expelido. O clásper fletido é inserido na 
cloaca da fêmea e fixo a ela por meio de um conjunto de far
pas, ganchos e espinhos próximos a extremidade do clásper. 
O esperma, oriundo dos órgãos reprodutores, é ejaculado no 
canal do clásper. Simultaneamente, um saco muscular sub
cutâneo que se estende cranialmente sob o tegumento das 
nadadeiras pélvicas do macho, se contrai. Este saco sifonal 
tem um revestimento secretor e é preenchido por água do 
mar, através do movimento das nadadeiras pélvicas mas
culinas, antes da cópula. O fluido seminal proveniente do 
saco sifonal, leva o esperma através do canal até a cloaca da 
fêmea, e partir desse ponto os espermatozóides nadam em 
direção ao trato reprodutor da fêmea. 

Os tubarões machos de espécies pequenas asseguram-se 
in copulo enrolando-se ao redor do corpo da fêmea. Tuba
rões grandes nadam lado a lado, com os corpos se tocando, 
ou iniciam a cópula com os corpos parados, com suas cabe
ças voltadas para o substrato e os corpos voltados para cima. 
Muitos tubarões machos mordem os flancos das fêmeas ou 
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A F i g u r a 5 -6 A reprodução dos tubarões, (a) Copula do tubarão europeu Scyliorhinus. Apenas algumas outras poucas espécies de tubarões e 
de raias foram observadas in copulo, mas todas assumem posturas que permitem que apenas um clásper do macho possa ser inserido na cloaca 
da fêmea, (b) (Não está na mesma escala.) As cascas dos ovos de dois tubarões ovíparos, Scyliorhinus (esquerda) e Heterodontus (direita). 

se prendem a uma das nadadeiras peitorais delas com suas 
mandíbulas, e a pele das costas ou dos flancos delas dessas 
espécies podem ser duas vezes mais espessas do que a de 
machos de mesmo tamanho. 

As estratégias reprodutivas entre os Vertebrata ilustram 
uma compensação entre a quantidade e a qualidade dos des
cendentes. Em um extremo estão as espécies como o baca
lhau, o qual produz milhões de pequenos ovos. Uma fêmea 
de bacalhau investe pouco tempo ou energia em um único 
ovo, mas produz tantos descendentes que alguns acabam 
sobrevivendo até a idade adulta. No outro oposto da escala 
estão animais (humanos, por exemplo) que produzem pou
cos jovens e investem uma boa quantidade de tempo e de 
energia para garantir a sobrevivência de cada um deles. 

Com a evolução da fecundação interna, os elasmobrân-
quios adotaram uma estratégia reprodutiva que favorece a 
produção de um pequeno número de descendentes, os quais 
são retidos, protegidos e cuidados por períodos variáveis, 
dentro do corpo da fêmea. Este modo de reprodução requer 
um investimento significativo de energia pela fêmea e é bem 
sucedido quando os adultos apresentam uma longa expecta
tiva de vida. 

A energia que uma fêmea investe na alimentação do em
brião pode ser na forma de gema (como na aves) ou pode ser 
entregue para o embrião por meio do trato reprodutivo da 
fêmea (como nos mamíferos placentários). Duas categorias 
de termos são utilizadas para descrever como os embriões são 
alimentados e como os jovens são produzidos. Lecitotrofia 
(Grego lecith = ovo e troph = alimentação) refere-se a situ
ação na qual a gema (= vitelo) supre a maior parte da nutri
ção do embrião, enquanto a matrotofia (Grego matro = mãe) 
significa que o trato reprodutivo da fêmea supre a maioria 
da energia. (Lecitotrofia e matrotofia são parte de um todo, 

e muitos vertebrados usam uma combinação de lecitroto-
fia e matrotofia na qual o embrião recebe uma parte de sua 
alimentação do vitelo e outra do trato reprodutivo da mãe). 
Um par de termos antigos ainda mais utilizados descrevem 
o modo como o organismo é produzido: oviparidade signi
fica que os juvenis nascem de um ovo que é colocado fora 
do corpo da mãe (assim como as aves) e viviparidade signi
fica que um juvenil totalmente desenvolvido nasce (assim 
como os mamíferos placentários). O embrião de espécies 
ovíparas é lecitotrófico, mas as espécies vivíparas incluem 
uma variedade de modos de alimentação do embrião que se 
estende da lecitotrofia até a matrotofia. E existem espécies 
de vertebrados nas quais os jovens nascem e iniciam sua 
alimentação enquanto ainda estão no interior do oviduto, 
consumindo células das paredes do oviduto ou comendo 
ovos em desenvolvimento que contêm o que deveria ser 
seus irmãos. 

Elasmobranchii apresentam tanto oviparidade como 
viviparidade. Muitos elasmobrânquios ovíparos produzem 
ovos grandes com muito vitelo (do tamanho ou maior que 
o ovo de uma galinha). Uma estrutura especializada na ex
tremidade cranial do oviduto a glândula nidiental, secreta 
uma casca proteica ao redor o ovo fecundado. Protuberân
cias da casca do ovo entrelaçam-se com a vegetação ou 
fixam-se em locais protegidos no substrato (Figura 5-6b). 
O embrião obtêm sua alimentação exclusivamente da gema 
(vitelo) durante o período de desenvolvimento entre 6 a 10 
meses. Movimentos do embrião produzem um fluxo de 
água, através das aberturas da casca, que carreia moléculas 
orgânicas e oxigênio dissolvido para o embrião. Os jovens 
ao nascer são réplicas em miniatura dos adultos e parece
rem viver do mesmo modo como o fazem quando adultos. 

Um passo significativo na reprodução dos elasmobrân
quios foi a retenção prolongada dos ovos fecundados no 
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trato reprodutivq. Freqüentemente os embriões nascem no 
interior dos ovidutos, e podem viver o mesmo tempo no inte
rior de sua mãe quanto àquele passado dentro do ovo, even
tualmente, emergem como miniaturas de adultos. Muitos 
elasmobrânquios que têm esse modo de reprodutivo têm a 
cada período reprodutivo cerca de doze filhotes. 

A matrotrofia evoluiu independentemente muitas vezes 
nos elasmobrânquios e de diversas maneiras. Nos tubarões 
tigres (gênero Odontaspis) e no tubarão branco (Carcharo-
don carcharias) os embriões se alimentam de seus irmãos 
e ovos não fecundados que podem ser produzidos conti
nuamente até o nascimento desse poucos rivais uterinos. 
Alguns elasmobrânquios desenvolveram longas extensões 
da parede do oviduto, semelhantes a espaguete, que pene
tram na abertura da boca e das brânquias dos jovens eclo
didos dentro do oviduto, e secretam uma substância leitosa 
e nutritiva. A mais comum e complexa forma de vivipari-
dade é encontrada entre os tubarões que desenvolvem uma 
placenta a partir do saco vitelínico, a qual permite que o 
embrião obtenha seu alimento da circulação sangüínea via 
esse saco vitelínico altamente vascularizado. Este modo de 
reprodução é chamado de placentotrófica (Latim placenta 
= um bolo redondo e chato). Independentemente da forma 
de criação que trouxe os jovens elasmobrânquios ao seu 
tamanho de vida livre, não há evidências de investimento 
parental subseqüente, uma vez que os ovos são postos ou 
que os jovens nascem. 

Comportamento Social Por muito tempo, os Elasmobran-
chii foram considerados solitários e não sociais, mas esta 
visão está mudando. A ampliação das observações de 
campo, geralmente de pesquisas aéreas ou de mergulhado
res em áreas remotas, indica que os elasmobrânquios, de 
muitas espécies, se agregam, periodicamente, em grandes 
números, talvez anualmente. Mais de 60 tubarões peregri
nos foram observados juntos e, ocasionalmente, circulando 
em formação circular (cabeça-cauda), na área do cabo Cod, 
no verão, e mais 40 indivíduos nos arredores. Mais de 200 
tubarões-martelo foram vistos próximos à superfície da 
costa leste de Virgínia, em verões sucessivos. Mergulhado
res a mais de 30 metros de profundidade, no Golfo da Cali
fórnia, observaram agregações enormes de tubarões-martelo 
vagando de maneira organizada ao redor do topo de uma 
elevação marinha. Algumas destas observações incluem o 
comportamento relacionado à corte. Os cardumes são for
mados inicialmente por um número grande de fêmeas e as 
maiores asseguram, de modo agressivo, uma posição cen
tral no interior dos cardumes. Eventualmente machos se 
aproximam e entram rapidamente no interior dos cardumes 
e copulam com as fêmeas maiores. Mais de 1.000 indiví
duos de tubarões azuis foram observados próximos à super

fície, sobre os cânions das margens da bacia continental em 
Ocean City, Maryland. Pescadores estão familiarizados com 
grandes gmpos de cação-bagre, os quais, periodicamente, se 
movem pelas regiões costeiras, prejudicando a pescaria, des
truindo equipamentos, consumindo peixes e invertebrados 
de fundo e deslocando espécies de maior valor comercial. 
Estes cardumes de cação-bagre são compostos, geralmente, 
de indivíduos do mesmo tamanho e do mesmo sexo. A dis
tribuição dos cardumes também é peculiar: os cardumes de 
fêmeas podem ficar mais próximos à costa, e os de machos, 
mais distantes, ou os cardumes de machos podem estar em 
algum ponto ao norte, enquanto os das fêmeas estão ao sul. 
Nosso conhecimento sobre estes fenômenos é pequeno, mas 
é claro que os elasmobrânquios não são solitários o tempo 
todo e agrupamentos freqüentemente estão relacionados a 
reprodução. 

Hábitos de Vida e a Conservação de Tubarões Quaisquer 
que sejam os comportamentos sociais e modos reprodutivos, 
os tubarões produzem relativamente poucos descendentes 
durante a vida de uma única fêmea. Este é um padrão bio
lógico que depende de altas taxas de sobrevivência dos ani
mais jovens e de expectativa de vida longa para os adultos. 
A fecundação interna e as características dos hábitos de vida 
que as acompanham evoluíram amplamente nos tubarões há 
350 milhões de anos, e tem sido uma estratégia bem suce
dida em todo o oceano desde então. Agora, as alterações do 
habitat e a predação desenfreada, provocadas por humanos, 
ameaçam a sobrevivência de muitas espécies. Embora os 
tubarões jovens sejam relativamente grandes, quando com
parados a outros peixes, eles estão sujeitos à predação, es
pecialmente por outros tubarões. Muitas espécies dependem 
dos locais de cuidado parental - geralmente águas rasas 
costeiras, as quais estão mais sujeitas às perturbações e al
terações humanas e às alterações. Além disso, os tubarões 
adultos estão cada vez mais se tomando presas para os hu
manos. Uma expansão rápida da pesca comercial e recrea
tiva de tubarões ameaça muitas espécies destes predadores 
longevos e de reprodução vagarosa. 

As pessoas gostam de comer tubarões, sabendo ou não 
o que estão comendo. O cação bagre (Squalus acanthias) 
tem sido, por muito tempo, servido como "peixe e bata
tas fritas", na Europa, e tem aumentando a sua entrada no 
mercado de alimentos prontos dos Estados Unidos, na dé
cada de 1980. Filés de tubarões mako (cortes de tubarões 
de dois gêneros, o Isurus e o Lamma) se tomaram uma al
ternativa ao peixe espada nas prateleiras de frutos do mar 
dos supermercados americanos. A Europa já observa quedas 
dramáticas das populações destes tubarões pelos pescadores 
comerciais. Por exemplo, a Noruega elegeu o Lamma para a 
pesca intensiva e, inicialmente, coletou 8.060 toneladas, em 
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um único ano, no Atlântico nordeste. Mas em sete anos, os 
números abaixaram para 207 toneladas e, desde a década de 
1970, os noruegueses foram incapazes de capturar mais de 
100 toneladas por ano. Apesar de tais histórias, os Estados 
Unidos não regulamentaram a pesca de tubarões até 1993 
e não fez nada para controlar a pesca do cação-bagre até 
anos atrás. No ano 2000, proibições sazonais de emergên
cia sobre todos os cação-bagre capturados foram implanta
das assim que as quotas anuais de pesca eram completadas 
meses antes da cota anual terminar. A avaliação das pescas 
anuais padronizadas mostram que, apesar das reclamações 
sobre o grande número de cações-bagre pescados industrial
mente, a biomassa das fêmeas desses cações tem caindo sig
nificativamente. Essas mesmas taxas mostram que de 1997 
a 2003 os juvenis de cação-bagre tem se tornado raros ou 
virtualmente ausentes. 

Ao mesmo tempo que o consumo doméstico de tubarões 
aumentava, uma força econômica ainda mais forte explodia 
no cenário - a exportação das nadadeiras ("barbatanas") de 
tubarão para os mercados asiáticos. A sopa de "barbatana" 
de tubarão, a qual acredita-se ter propriedades medicinais, 
pode custar US$ 90 ou mais nos restaurantes da Ásia. Nada
deiras ("barbatanas") secas de tubarão podem custar no ata
cado de Hong Kong US$ 500 o quilo; nos Estados Unidos, 
um quilo de nadadeiras frescas é vendido por US$ 200 ou 
mais. O sucesso das economias asiáticas, durante as décadas 
de 1980 e 1990, criou um mercado quase que ilimitado para 
as nadadeiras. Porque o restante da carcaça não apresentava 
o mesmo valor que as nadadeiras - a prática de capturar tu
barões, cortar as nadadeiras e descartar o restante do animal, 
vivo ou morto, de volta ao mar - se tornou um fenômeno 
mundial. Este comércio cruel e de desperdício chegou às 
águas americanas de forma contundente. Espinhei de linha 
longa é um método de pesca no qual estendem-se milha
res de linhas de alguns metros de comprimento com anzóis 
presos a elas. Na década de 1990 longos espinheis tinham 
colocado milhões de anzóis ao longo da costa leste dos Es
tados Unidos e do Golfo anualmente (8,8 milhões apenas 
em 1995). Em 1997, espinheis havaianos capturaram mais 
de 100.000 tubarões, e descartaram 98,6 por cento da massa 
coletada. As captoras de tubarões e raias mais do que qua
druplicou, chegando a 800.000 toneladas métricas a cada 
ano (mais de 70 milhões de tubarões). Não é surpresa que, 
somente nos Estados Unidos, várias espécies de tubarões 
vivenciaram reduções populacionais de 50 a 85 por cento 
nos últimos vinte anos. No noroeste do Atlântico, todas as 
11 maiores espécies costeiras e sete espécies oceânicas de 
tubarões que são capturadas por espinheis mostram terem 
declinado mais de 50 por cento (algumas mais de 89 por 
cento) nos últimos 8 a 15 anos (Baum et al. 2003). 

Os Elasmobranchii recebem pouca atenção das ins
tituições que regulam a pesca internacional, e a maioria 
das nações não têm de modo algum manejo de pescarias 
efetivas. Muitos tubarões comercialmente importantes são 
pelágicos, migrando por diversas fronteiras políticas e gas
tam porções significativas de suas vidas em águas inter
nacionais, para as quais não há jurisdição política. Como 
resultado, medidas efetivas de preservação são difíceis de 
implementar. No ano de 2000, a House of Representatives 
norte-americana aprovou uma ampla proibição nacional 
da pesca de nadadeiras de tubarões, mas antes que a de
cisão fosse mandada ao Senado, os pescadores estavam 
mudando suas bases, do Havaí para regiões fora da jurisdi
ção norte-americana. No final de 2003 a Assembléia Geral 
das Nações Unidas passou uma resolução solicitando as 
nações que proíbam a retirada de nadadeiras dos tubarões. 
Infelizmente a resolução não inclui qualquer verba para 
fazer cumpri uma proibição. 

Devido a suas características biológicas, todos os Elas
mobranchii são particularmente susceptíveis ao extermínio 
pela pesca. Eles crescem vagarosamente, alcançam tardia
mente a maturidade sexual, produzem poucos descendentes 
de cada vez e devido à grande quantidade de energia in
vestida nos jovens, as fêmeas não se reproduzem todo ano 
(Figura 5-7). Relativamente poucos indivíduos ocorrem em 
uma mesma área, exceto talvez, em momentos de reprodu
ção ou devido a outras agregações sociais. Por exemplo, so
mente 9 a 14 grandes tubarões brancos foram observados, 
em um Período de 5 anos, nas Ilhas de South Farallon, pró
ximas a São Francisco. Os mesmo indivíduos retornavam a 
cada outono, quando o número de presas era alto. Quando 
apenas quatro tubarões brancos foram mortos, próximos 
a uma colônia de leões marinhos que os atraiu, os ataques 
sobre os leões marinhos e focas caíram pela metade nos dois 
anos subseqüentes. Especialistas no manejo de pesca dizem 
que há poucas chances das populações de muitas espécies de 
tubarões se recuperarem em menos de meio século, mesmo 
com as restrições à pesca. 

Raias 

Os Elasmobranchii Hipotremata (Grego hypo = abaixo e 
trenta = fenda) - as raias - são mais diversificadas que os tu
barões. Aproximadamente 456 espécies viventes de raias são 
atualmente reconhecidas (Figura 5-8). O conjunto de especia
lizações, característicos das raias, relaciona-se com a antiga 
adoção de hábitos bentônicos, e durofágicos (Latim dum = 
duro e Grego phagus = comer). Praticamente todos os den
tes são compostos por coroas achatadas, que formam placas 
dentígeras. Geralmente a boca é protraída muito rapidamente, 
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y i Tubarão branco y Tubarão martelo bacalhau 

\ / Mangona W \ | f "dogfish" 
Squalus 

Tubarão- branco 
Carcharodon 

carcharias 

Mangona 
Carcharhinus 

pumbeus 

Tubarão-mar-
telo 

Sphyrna lewini 

Squalus 
acanthius 

Bacalhau do 
Atlântico 

Gadus morhua 

Idade que alcança a maturidade (anos) m9-10, f 12-14 m 13-16 m 4-10, f 4-15 m6-14, 
f 10-12 m2-4 

Tamanho na maturidade (centímetros) 
m 350-410, 
f 400-430 m 170, f>180 m 140-280, 

f 150-300 m 60, f 70 m 32-41 m 350-410, 
f 400-430 

m 140-280, 
f 150-300 

Expectativa de vida (anos) m 15(?) m 25-35 m 35 m 35, f 40-50 m 20+ 

Tamanho da ninhada 2-10 filhotes 8-13 filhotes 12-40 filhotes 2-14 filhotes 2 milhões - 11 
milhões de ovos 

Freqüência reprodutiva Bianual(?) Bianual (?) Bianual Anual 

Período de gestação (meses) >12 9-12 9-12 18-24 n/a 

A F i g u r a 5 - 7 Alguns parâmetros dos hábitos de vida dos tubarões, comparados ao de outro organismo objeto de pescarias intensivas, o 
bacalhau do Atlântico. As características dos hábitos de vida dos tubarões os tomam vulneráveis à super exploração. 

fornecendo uma sucção poderosa, utilizada para desalojar 
os invertebrados com conchas do substrato. O achatamento 
dorso-ventral de seus corpos e a extensão lateral de suas na
dadeiras peitorais fornecem uma ampla área sobre a qual 
estão distribuídas as ampolas de Lorenzini. Expansões da 
região cranial do corpo também são encontradas em mui
tos gmpos de tubarões, incluindo os tubarões-martelo, e 
podem aumentar a habilidade de detectar campos elétricos 
e magnéticos. 

As raias têm uma longa história de isolamento filogené
tico a partir das linhagens dos tubarões viventes, mas pare
cem ter derivado dos esqualóides. Um conjunto de espécies 
especializadas, provavelmente pertence a linhagem esquati-
nóide, formas viventes especialistas de fundo de Squalea, e 
ilustram de que maneira pode ser um estágio intermediário 
na transição para raias. Estudos moleculares recentes, alguns 
ainda não publicados, indicam que as raias não são paren
tes próximos de qualquer tubarão vivente, mas formam uma 
ciado distinto de evolução elasmobrânquios que se separou 
do ancestral de todos os tubarões modernos. Nem todos os 
sistematas aceitam essa evidência molecular e as relações de 
parentesco entre raias e tubarões permanece não resolvida. 

As raias são distinguidas por suas caudas e por seus 
modos de reprodução. Algumas raias têm uma cauda alon
gada, porém larga, a qual sustenta duas nadadeiras dorsais 
e uma nadadeira caudal terminal (Figura 5-8a). Um deter
minado grupo de raias (Figura 5-8b) apresenta uma cauda 
em forma de chicote onde as nadadeiras foram substituídas 
por um espinho dorsal grande, serrilhado e venenoso. For

mas derivadas, tais como as raias da família Dasyatidae, 
apresentam alguns poucos espinhos mais alongados e ve
nenosos na base da cauda, derivados de escamas placóides 
modificadas. As raias da família Rajidae têm tecidos espe
cializados em suas caudas longas, os quais são capazes de 
emitir uma carga elétrica fraca. Cada espécie parece apre
sentar um padrão único de descarga e elas podem identificar, 
no escuro do fundo do mar, indivíduos da mesma espécie. 
As raia-elétrica (família Narcinidae) e raia-torpedo (família 
Torpedinidae) apresentam músculos branquiais modificados, 
produzindo descargas elétricas de até 200 volts, as quais são 
utilizadas para a captura das presas. Algumas raias são oví-
paras, botando ovos encapsulados em invólucros espinho
sos, popularmente chamadas de "bolsas de sereia", enquanto 
outras raias são vivíparas. 

As raias são similares por serem achatadas dorso-ven-
tralmente, com cartilagens radiais que se estendem até os 
limites das nadadeiras peitorais bem aumentadas. Os ele
mentos basais, mais craniais, se fundem com o condro
crânio na frente do olho e, entre si no resto da cabeça. As 
raias nadam por meio da ondulação das nadadeiras peitorais 
muito expandidas. As escamas placóides, tão características 
do tegumento dos tubarões, estão ausentes em grandes áreas 
dos corpos e das nadadeiras peitorais das raias. Os poucos 
dentículos dérmicos remanescentes geralmente são grandes 
e formam escamas alargadas denominadas escudos ao longo 
da linha dorsal mediana. 

As raias alimentam-se fundamentalmente de invertebra
dos bentônicos (ocasionalmente capturando pequenos peixes). 
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F i g u r a 5 - 8 Algumas raias viventes: (a, b) formas bentônicas; (c, d) formas pelágicas, (a) Raja, uma raia típica, (b) Dasyatis, uma raia 
típica. Os seguintes batóides pelágicos são muito aparentados às raias: (c) Aetobatus é um representante das raias-pintadas, predadores, 
de ampla distribuição, de invertebrados com conchas, (d) Manta é um representante de sua família de peixes gigantes, peixe-diabo, que se 
alimentam, exclusivamente, do zôoplancton. Extensões das nadadeiras peitorais, rostrais aos olhos (os "chifres" das raias diabo) ajudam a 
direcionar a água até a boca durante a alimentação por filtração. 

Muitas raias repousam sobre o substrato e cobrem-se com uma 
fina camada de areia. Permanecem durante horas parcialmente 
enterrados e, praticamente, invisíveis, exceto por seus olhos 
proeminentes, os quais verificam os arredores. As maiores 
raias, assim como os maiores tubarões, também se alimentam 
de plâncton. O peixe-diabo, ou a raia manta ou jamanta, da fa
mília Mobulidae, chegam a 6 metros de largura (Figura 5-8d). 
Estas raias, altamente especializadas, nadam em mar aberto 
com movimentos de batimento (para cima e para baixo) das 
nadadeiras peitorais, filtrando o plâncton da água. 

A dentição de muitas raias bentônicas é sexualmente di-
mórfica. Dentições distintas, associadas com o tamanho 
geralmente maior das fêmeas, pode reduzir a competição 
por recursos alimentares entre os sexos, mas não foram en
contradas diferenças nos conteúdos estomacais. Já que um 
macho utiliza os dentes para segurar, ou para estimular, a 
fêmea antes e durante a cópula, a seleção sexual pode entrar 
em ação. Machos da raia Dasyatis sabina apresentam dentes 
fortes, tais como os das fêmeas, durante boa parte do ano, 
mas durante o período reprodutivo, os machos desenvolvem 
dentes com cúspides afiadas, usados na corte. 
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5.6 Holocephali - Os Chondrichthyes 
Bizarros 

As aproximadamente 34 espécies viventes de quimeras (ne
nhuma com muito mais do que um metro de comprimento) 
apresentam uma morfologia das estruturas moles, mais 
similar à dos tubarões e raias do que a de qualquer outro 
peixe vivente (Figura 5-9). Por muito tempo, foram agrupa
das com os elasmobrânquios, como Chondrichthyes, devido 
a estas especializações compartilhadas, mas apresentam um 
conjunto de características únicas e bizarras. Geralmente 
encontrados abaixo dos 80 metros de profundidade e, por
tanto, pouco conhecidos em seu ambiente natural, os Holo
cephali se dirigem a águas rasas para depositar seus ovos, 
de 10 cm e com estruturas similares a "chifres". Diversos 
Holocephali apresentam extensões elaboradas do rostro, 
cuja função ainda não é definida. O pouco que se conhece 
de sua história natural, indica que a maioria das espécies 
se alimenta de camarões, de gastrópodes e ouriços-do-mar. 
Sua locomoção se realiza pela ondulação lateral do corpo, 
a qual consiste do movimento sinuoso da longa cauda em 
ondas, e por movimentos trêmulos das grandes e flexíveis 
nadadeiras peitorais. As placas dentígeras solidamente fun
didas, para prender e quebrar as presas, duram por toda a 

vida, ajustando sua altura conforme ocorre o desgaste. De 
interesse especial são as estruturas de defesa - uma glândula 
de veneno, associada a um espinho dorsal robusto, em algu
mas espécies e um clásper cefálico, de forma similar a um 
bastão, nos machos. Os machos têm sido observados usando 
o clásper cefálico para segurar a nadadeira peitoral da fêmea 
contra sua região frontal da cabeça enquanto tenta copular. 

Desde a década de 1950, Rainer Zangerl e seus asso
ciados descreveram um grupo de formas bizarras e, obvia
mente, especializadas de condrictianos da Era Paleozóica 
(Figura 5-9c). Estes iniopterígios (Grego into = atrás do 
pescoço e ptero = asa) têm características que o autor con
siderou como evidências de um elo entre os primeiros tu
barões e os Holocephali. Como nos Holocephali viventes, 
a cartilagem palatoquadrado é fundida ao crânio (conhecida 
como suspensão autostílica), mas os dentes, diferentemente 
dos das quimeras viventes, são repostos em grupos, como 
ocorre entre os elasmobrânquios. Os parentes mais próximos 
e antigos dos Holocephali modernos são reconhecidos atual
mente como sendo do Carbonífero Superior, muito velho 
para ser um descendente dos iniopterígios. A idéia atual é 
a de que tanto os iniopterígios quanto os Holocephali mo
dernos descendem de um tubarão ancestral, seguindo uma 
linha, de certa forma, paralela na evolução. 

10 cm 
(b) 

A F i g u r a 5 - 9 Holocephali. (a) A quimera comum Hydrolagus colhei, um Holocephali vivente, (b) Representantes de dois outros grupos 
viventes: a quimera nariz-achatado (abaixo) e a quimera nariguda (acima), (c) Phomeryele, um tubarão iniopterígio considerado, pela 
maioria dos paleontólogos, como um parente das quimeras viventes. 
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Resumo 

Os Elasmobranchii aparecem, pela primeira vez no regis
tro fóssil, no Siluriano Superior e são distinguidos por um 
endoesqueleto cartilaginoso. Três radiações de elasmobrân
quios, semelhantes aos tubarões, podem ser traçadas, por 
meio de características, cada vez mais sofisticadas, das 
maxilas e nadadeiras. As formas da Era Paleozóica tinham 
nadadeiras amplas, provavelmente imóveis, e uma maxila 
superior firmemente fixada ao crânio, limitando a abertura 
da boca. No início da Era Mesozóica, uma segunda radiação 
produziu espécies nas quais a base das nadadeiras pélvicas e 
peitorais eram estreitas, o que permitia movê-las para cima 
e para baixo, e as nadadeiras apresentavam músculos intrín
secos que podiam modificar sua curvatura. A terceira radia
ção de tubarões apareceu no meio da Era Mesozóica, e os 
descendentes destas formas permanecem como predadores 
dominantes nos mares rasos. Modificações subseqüentes do 
crânio permitiram a protração das maxilas; um tubarão pode 
morder grandes pedaços de came de presas muito grandes 
para serem comidas por inteiro. 

As raias podem ter derivado ou não da radiação dos tu
barões viventes e são adaptadas à vida bentônica. Elas são 

achatadas dorso-ventralmente, com os olhos e os espirácu-
los (resquícios de fendas branquiais) na porção dorsal da 
cabeça. Muitas raias se enterram na areia, emboscando suas 
presas, mas as espécies maiores - as raias manta - se ali
mentam de plâncton. 

Os Holocephali (quimeras) são um pequeno grupo de 
peixes bizarros que, provavelmente, se ramificaram de an
cestrais Elasmobranchii na Era Paleozóica. Eles geralmente 
ocorrem em águas profundas e pouco se sabe acerca de sua 
história natural e comportamento. 

A fecundação interna provavelmente evoluiu nos elas
mobrânquios na Era Paleozóica. A biologia da maioria das 
espécies é baseada na produção de alguns poucos e relati
vamente grandes descendentes de cada vez. Esta estratégia 
reprodutiva depende da alta sobrevivência dos jovens e de 
longas expectativas de vida para os adultos. Ela funcionou 
bem nos primeiros 350 milhões de anos; mas nos últimos 50 
anos, a perda de habitats costeiros e a pesca excessiva trou
xeram muitas das espécies de elasmobrânquios aos limites 
da extinção. 
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CAPITULO 

6 Vida Dominante na Agua: 
A Principal Radiação dos Peixes 

No final do Siluriano, os peixes agnatos (Capítulo 3) se diversificaram e os gnatostomados cartilaginosos 
(Capítulo 5) estavam no meio de sua primeira radiação. O cenário estava pronto para o aparecimento do maior 
grupo vivente de Vertebrata, os peixes ósseos. Os primeiros fósseis de peixes ósseos (Osteichthyes) ocorrem 
no Siluriano Superior. Os Osteichthyes são bem representados a partir do Devoniano Inferior. Sua radiação 
se deu em uma grande explosão, no meio do Devoniano, com dois grandes grupos divergindo: os peixes com 
nadadeiras raiadas (Actinopterygii) e os peixes com nadadeiras lobadas (Sarcopterygii). Especialização dos 
mecanismos de alimentação é uma característica chave para a evolução destes grandes grupos de Vertebrata. 
Um aumento da mobilidade dos ossos do crânio e das maxilas permitiu aos peixes de nadadeiras raiadas ex
plorar uma ampla gama de tipos de presas e de modos predatórios. Especializações na locomoção, habitats, 
comportamentos e hábitos de vida acompanharam as especializações dos mecanismos alimentares. 

6.1 O Aparecimento dos Peixes Ósseos 

O Devoniano é conhecido como a "Era dos Peixes" porque 
todas as principais linhagens de peixes, vivas e extintas, 
coexistiram em águas marinhas e doces do planeta ao longo 
de 48 milhões de anos (Figura 6-1). A maioria dos grupos 
de peixes gnatostomados apareceu, ou se diversificou, du
rante esse Período. Entre eles estava a linhagem mais rica 
em espécies e mais diversificada de todos os Vertebrata, os 
Osteichthyes, ou peixes ósseos (Figura 3-14). 

Os primeiros Osteichthyes e os Principais Grupos de 
Peixes Ósseos 

Restos fragmentados de peixes ósseos são conhecidos do Si
luriano Superior, mas somente no Devoniano são encontra
dos restos mais completos. Estes animais se parecem com 
os Acanthodi quanto a detalhes de sua estrutura craniana e 
essas similaridades sugerem um ancestral comum para os 
Acanthodi e os Osteichthyes, no Siluriano Inferior. 

Fragmentos fósseis de peixes ósseos, representando uma 
irradiação de formas já em expansão, aparecem no Devo
niano Inferior e Médio. Dois tipos principais e distintivos de 
Osteichthyes possuíam características únicas de alimentação 
e locomoção e foram os peixes dominantes durante o Devo

niano. Na linhagem sarcopterígeana, os raios das nadadeiras 
pares estendiam-se de um eixo central de ossos, de maneira 
semelhante às nervuras de uma pena ou a uma folha, para 
suportar a membrana da nadadeira. Em contraste, na linha
gem actinopterigeana os raios das nadadeiras pares que dão 
suporte a membrana se estendem como as varetas de um 
leque a partir da base dos ossos da nadadeira. Os peixes ós
seos modernos derivados são os teleósteos, o maior grupo 
de vertebrados viventes, tendo sua origem dentre os Acti
nopterygii (Tabela 6.1). 

Fósseis destes dois tipos básicos de Osteichthyes são 
abundantes do Devoniano Médio para frente. Os Sarcop
terygii (Figura 6-2a-d) e os Actinopterygii (Figura 6-2e) são 
grupos irmãos. Características derivadas compartilhadas 
entre estes peixes ósseos incluem padrões dos canais do sis
tema da linha lateral, elementos ósseos dérmicos similares 
na nadadeira peitoral e opercular e membranas das nada
deiras sustentadas por raios ósseos dérmicos. Uma fissura 
permitiu o movimento entre as porções rostral e caudal do 
condrocrânio em muitas formas. A presença de osso não 
é uma característica unificadora dos Osteichthyes, pois os 
Agnatha, os Placodermi e os Acanthodi também possuem 
ossos, e a ausência de ossos em Chondrichthyes é uma con
dição derivada (o nome Osteichthyes foi criado antes que a 
ocorrência de osso em outros vertebrados primitivos fosse 
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^ F i g u r a 6-1 As três maiores radiações de peixes. Peixes carti
laginosos e ósseos tiveram três períodos de irradiação e diversificação. 
Muitas formas viventes sobreviveram da primeira dessas irradiações, 
que ocorreu principalmente no final da Era Paleozóica. Entre os 
peixes cartilaginosos as quimeras (Holocephali) são remanescentes 
dessa irradiação, e os peixes ósseos sobreviventes incluem tanto 
tipos viventes de sarcopterígeos aquáticos (peixes pulmonados e 
celacantos) e os "bichirs"e "reedfishes" (Polypteriphormes), que 
são peixes de nadadeiras raiadas primitivos. Irradiações na Era 
Mesozóica produziram os tubarões primitivos descritos no Capítulo 
5, mas não há sobreviventes destas linhagens de peixes cartilaginosos 
desta irradiação. "Gars" (Lepisosteiformes) e "bowfin" (Amiformes) 
são sobreviventes de linhagens de peixes ósseos da Era Mesozóica. 
A irradiação da Era Cenozóica presenciou a origem das linhagens de 
tubarões e raias viventes, assim como os esturjões e peixe-espátula 
(Acipenseriformes), e os teleósteos (Teleostei), os quais - possuem 
mais que 24.000 espécies viventes - formam a grande maioria dos 
peixes marinhos e de água doce. (O nome dos peixes cartilaginosos 
são apresentados em negrito). 

reconhecida). O que é comum aos peixes ósseos são os ossos 
endocondrais (ossos que substituem as cartilagens, ontoge-
neticamente encontradas no esqueleto interno). Além da os-
sificação endocondral, os Osteichthyes retiveram também 
os mecanismos, mais primitivos, de formação de ossos dér
micos e pericondrais. Da mesma forma, os diversos nomes, 
em uso há muito tempo, para os subgrupos de Actinopterygii 
implicam em um aumento da ossificação do esqueleto como 
uma tendência evolutiva (p. ex., os Chondrostei, - "peixes 
ósseos cartilaginosos", esturjões e peixe-espátula - são o 
grupo irmão de uma radiação geralmente chamada de Holos-
tei - peixes inteiramente ósseos, como o "gar" e o Amia - uma 
irradiação que culminou nos teleósteos,"peixes ósseos com
pletos"). O registro fóssil não revela uma seqüência regular 

de aumento de ossificação. Pelo contrário, uma tendência de 
redução da ossificação, especialmente no crânio e nas esca
mas, é aparente quando toda a gama de Osteichthyes primi
tivos é comparada com seus descendentes derivados. 

Embora a relação monofilética dos peixes de nadadeiras 
raiadas, como um todo, seja sustentada por diversos carac
teres derivados, as relações entre os primeiros Osteichthyes 
são disputadas e nenhuma hipótese filogenética é ampla
mente aceita. As relações filogenéticas dos Sarcopterygii 
também são controversas. 

Evolução dos Sarcopterygii 

Os Sarcopterygii primitivos tinham de 20 a 70 centímetros 
de comprimento e forma cilíndrica. Tinham duas nadadeiras 
dorsais, um lobo epicordal na nadadeira caudal heterocerca 
(a coluna vertebral da suporte a porção dorsal da nadadeira), 
e nadadeiras pareadas, as quais eram carnosas, com escamas 
e com um eixo ósseo central. 

Os músculos mandibulares dos Sarcopterygii eram for
tes, em comparação com o dos Actinopterygii, e o tamanho 
destes músculos produziu características cranianas que se
pararam os dois grupos. Finalmente, os primeiros Sarcop
terygii eram inteiramente cobertos por uma camada peculiar 
de um material semelhante à dentina, a cosmina, a qual se 
espalhava pelas suturas entre os ossos dérmicos, apresen
tando indicações de que era periodicamente reabsorvida e, 
então, reconstruída. 

Os Dipnoi (peixes pulmonados) têm caracteres deriva
dos únicos, os quais claramente indicam que esta linhagem 
é monofilética. Os outros peixes Sarcopterygii foram, por 
diversas vezes, combinados em um único táxon, os Crossop-
terygii, hoje considerados, pela maioria dos pesquisadores, 
como parafilético, ou como duas linhagens separadas, os 
Rhipidistia (formas totalmente extintas) e os Actinistia (com 
uma única forma vivente, Latimeria, o celacanto vivo e seus 
parentes fósseis). Até mesmo este arranjo foi questionado 
quanto a separação dos Rhipidistia em diversas linhagens, 
incluindo uma (os Porolepiformes), a qual é aparentada dos 
peixes pulmonados, e outra (os Osteolepiformes), que são 
mais próximos dos tetrápodes. 

6.2 Sarcopterygii Viventes - Peixes de 
Nadadeiras Lobadas 

Embora tenham sido abundantes no Devoniano, o número 
de Sarcopterygii originalmente aquáticos diminuiu no final 
da Era Paleozóica e na Mesozóica. (Todos os vertebrados 
terrestres são sarcopterigios, de forma que o número total de 
espécies viventes desse grupo é enorme). O início da evo
lução dos Sarcopterygii resultou em uma irradiação signi-
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TABELA 6.1 Classificação e distribuição geográfica do Osteichthyes, os peixes ósseos. 

Os principais grupos são apresentados em negrito. Somente os grupos evolutivamente e numericamente mais impor
tantes são listados. A subdivisão dos Neopterygii varia entre os autores. Os grupos entre aspas não são monofiléticos, 
mas suas relações ainda não são bem determinadas. Nomes em entre chaves são nomes alternativos para os grupos; 
nomes comuns estão entre parênteses. 

Sarcopterygii (peixes com nadadeiras carnosas e tetrápodes) 
Actinistia [Coelacanthiformes] (celacantos); oeste do Oceano Índico e na Indonésia Central, marinhos de águas profundas. 
Dipnoi (peixes pulmonados) - Hemisfério Sul, água doce. 
Tetrápodes - distribuição global 

Actinopterygii (peixes com nadadeiras raiadas) 
Polypteriformes [Cladistia] ("bichirs") - África, água doce 
Acipenseriformes [Chondrostea] (esturjões e peixe-espátula) - Hemisfério Norte, águas costeiras e água doce. 

Neopterygii 
Lepisosteiformes [Ginglymodi] ("gars") - América do Norte e Central, água doce e salobra. 
Amiiformes ("bowfins") - América do Norte, água doce. 

Teleostei 
Osteoglossomorpha (língua óssea) - distribuição global, principalmente águas doces tropicais. 
Elopomorpha (tarpão e enguias) - distribuição global, a maioria marinha. 
Clupeomorpha (sardinhas e anchovas) - distribuição global, especialmente marinha. 

Euteleostei 
Ostariophysi (bagres e a maioria dos peixes de água doce) - distribuição global, maioria de água doce. 
"Protacanthopterygii" (trutas, salmões e seus parentes) - Hemisférios Norte e Sul, temperados, água doce. 
"Neoteleosteos Basais" (peixes-lanterna e seus parentes) - distribuição global, maioria mesopelágica ou batipelágica, 
marinho. 
Paracanthopterygii (bacalhaus e diabo-marinho Lophis) - Hemisfério Norte, marinhos e água doce. 
Acanthopterygii (peixes com nadadeiras com espinhos) - Atherinomorpha (peixes- de corpo prateado e seus parentes) 

ampla distribuição global, nadadores de superfície, água doce e marinha; Perciformes (perca e parentes), ampla dis 
tribuição global, primariamente marinhas; e outros pequenos grupos. 

ficativa em peixes de águas marinhas e doces. Atualmente, 
existem somente quatro gêneros não-tetrápodes: os Dipnoi, 
ou peixes pulmonados (Neoceratodus na Austrália, Lepido-
siren na América do Sul e o Protopterus na África; veja a Fi
gura 6-2), e o Actinistia Latimeria (os celacantos), em águas 
de 100 a 300 metros de profundidade, no leste africano e na 
Indonésia Central (Figura 6-3). Discutiremos os peixes Sar
copterygii fósseis, com mais detalhes com seu grupo irmão, 
os tetrápodes, no Capítulo 9. 

Dipnoi 

Os Dipnoi viventes são distinguíveis pela ausência de arti
culação entre os ossos pré-maxilar e maxilar com dentes, e a 
fusão do palatoquadrado com o crânio não dividido (suspen
são mandibular autostílica), todos são condições derivadas 
dentro dos Osteichthyes. Os dentes estão dispostos sobre o 
palato e fundidos em fileiras ao longo das margens laterais. 
Poderosos músculos adutores da mandíbula estendem-se em 

direção dorsal, sobre o condrocrânio. Ao longo de sua evo
lução, este aparato durofágico (alimentação de itens duros) 
persistiu. Os primeiros Dipnoi eram marinhos. Durante o 
Devoniano, os peixes pulmonados evoluíram uma forma 
corpórea bem distinta daquela dos demais Osteichthyes. As 
nadadeiras dorsal, caudal e anal fundiram-se em uma nada
deira contínua que se estende ao redor do terço caudal do 
corpo. Soma-se a nadadeira caudal, que era originalmente 
heterocerca, que se torna simétrica, e o mosaico de peque
nos dentes dérmicos, dos primeiros crânios de Dipnoi (ge
ralmente cobertos por uma camada contínua de cosmina) 
evoluiu um padrão de alguns poucos elementos maiores 
sem a cobertura de cosmina. Boa parte destas transforma
ções pode ser explicada como resultado de pedomorfose 
(Grego pardo = criança e morph = forma; a manutenção 
de caracteres juvenis no adulto). Por um tempo ainda, após 
a descoberta há 150 anos dos peixes pulmonados, eram 
considerados como salamandras especializadas - com as 
quais se assemelham externamente, especialmente os peixes 
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A F i g u r a 6 - 2 Osteichthyes primitivos. Dipnóis: (a) o dipnoi relativamente não especializado Dipterus, Devoniano Médio; (b) dipnoi 
de focinho longo, Griphognatus, do Devoniano Superior. Outros peixes sarcopterígios: (c) porolepiforme Holoptychius, do Devoniano 
Superior até o Carbonífero Inferior, o qual foi prensado lateralmente ainda vivo; (d) osteleopiforme Osteolepis, do Devoniano Médio; (e) 
actinopterigio primitivo típico, Moythomasia, do final do Devoniano. 

pulmonados recém nascidos que têm brânquias externas 
como algumas salamandras aquáticas. 

O peixe pulmonado australiano monotípico, Neoce-
ratodus forsteri, é morfologicamente mais similar aos 
Dipnoi das Eras Paleozóica e Mesozóica. Como os demais 
dipnóicos viventes, o Neoceratodus está restrito à água 
doce; populações naturais são limitadas à região sudeste 
de Queensland. O peixe pulmonado australiano pode atin
gir o comprimento de 1,5 metro e uma massa registrada 
de 45 quilogramas. Ele nada por meio de ondulações do 
corpo, ou anda, vagarosamente, no fundo dos lagos, sobre 
os apêndices pelvinos (= pélvicos) e peitorais. A percep
ção química mostra ser importante para os peixes pulmo

nados, e a boca contêm numerosos quimioreceptores. As 
passagens nasais são localizadas próximas ao lábio supe
rior, com aberturas inalantes sobre o rostro, fora da boca, 
e com aberturas exalantes abrindo-se dentro da cavidade 
oral. Assim, a ventilação das brânquias direciona a água 
através do epitélio nasal. O Neoceratodus respira, quase 
que exclusivamente, por meio de suas brânquias, e utiliza 
seu pulmão único somente quando está estressado. Pouco 
se conhece sobre esse comportamento. 

Os peixes pulmonados têm uma corte complexa que 
pode incluir a territorialidade masculina, e são seletivos 
quanto a vegetação na qual depositam seus ovos, mas não se 
tem observado cuidado paiental anós o nascimento Qs QVOS 
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A F i g u r a 6.3 Dipnoi viventes, (a) Peixe pulmonado australiano, Neoceratodus forsteri. (b) Peixe pulmonado sul-americano, Lepidosiren 
paradoxo, macho, (c) Peixe pulmonado africano, Protopterus. 

com um revestimento gelatinoso, de 3 milímetros de diâme
tro, eclodem em 3 a 4 semanas, mas os jovens são arredios e 
pouco se conhece sobre sua biologia. 

Surpreendentemente, pouco se sabe sobre o único peixe 
pulmonado sul-americano, Lepidosiren paradoxa, mas seus 
parentes próximos, os peixes pulmonados africano Protop
terus, com quatro espécies conhecidas, são melhores co
nhecidos. Todos têm pele sem escama, corpos robustos e 
alongados e membros únicos pareados, altamente móveis 
e filamentosos. Estes dois gêneros se distinguem pelo nú
mero diferente de brânquias pouco desenvolvidas. Já que 
as brânquias são pequenas, eles se afogam caso não pos
sam utilizar seus pulmões para respirar o ar. As brânquias 
são importantes na eliminação de dióxido de carbono, que 
é muito solúvel em água. Machos de Lepdosiren desenvol
vem extensões vascularizadas em suas nadadeiras pélvicas 
durante o período de reprodução, provavelmente, usadas 
para fornecer oxigênio a partir do sangue do macho para 
os jovens que se encontram no interior do ninho. Embora 
os esqueletos destes peixes pulmonados sejam majoritaria-
mente cartilaginosos, suas placas dentígeras são altamente 
mineralizadas e se fossilizam facilmente, e uma caracterís
tica peculiar de peixes pulmonados africanos, a estivação, 
aumenta consideravelmente as chances de fossilização. Si
milar, de certa forma, à hibernação, a estivação é induzida 
pelo calor ou seca do habitat, no lugar do frio. Os peixes 
pulmonados africanos freqüentam áreas que inundam du
rante o período de chuvas e secam durante as épocas de 
seca - habitats não disponíveis aos Actinopterygii, exceto 
durante migrações nos períodos de cheia. Os peixes pul

monados aproveitam os períodos de cheias alimentando-se 
muito e crescendo rapidamente. Quando as águas baixam, 
cavam colunas verticais na lama. O buraco termina em uma 
grande câmara, a qual varia em profundidade e em propor
ção ao animal - as câmaras mais profundas têm menos de 
um metro. Ao longo da estiagem, o peixe toma-se cada vez 
mais letárgico e respira o ar através da abertura da câmara. 
Finalmente, a água na câmara seca, e o animal entra no 
estágio final da estivação - curvado, em forma de U, com 
a cauda sobre os olhos. Grande quantidade de secreções 
mucosas, produzidas pelo peixe desde quando entrou na 
câmara, se condensam e secam, formando um envoltório 
protetor sobre o corpo. Somente uma abertura, na posição 
da boca, permite a respiração. 

Embora a taxa de consumo de energia, durante a esti
vação, seja muito baixa, o metabolismo continua, com a 
utilização de proteínas musculares como fonte de energia. 
Quando as chuvas voltam, o peixe pulmonado, encolhido 
e murcho, toma-se ativo e alimenta-se vorazmente. Em 
menos de um mês, retoma ao tamanho anterior. Os peixes 
pulmonados normalmente passam menos de 6 meses em 
estivação, mas eles já foram revividos após 4 anos de esti
vação forçada. 

A estivação é um traço antigo dos Dipnoi. Câmaras 
fósseis, contendo placas dentígeras de peixes pulmonados, 
foram encontradas em depósitos do Carbonífero e do Per
miano, na América do Norte e na Europa. Sem a ajuda dos 
peixes pulmonados, os quais iniciaram, eles mesmos, o 
processo de fossilização ao se enterrarem, tais fósseis po
deriam não existir. 
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Actjnistia 

Actinistia são desconhecidos antes do Médio Devoniano. 
Suas marcas características são as nadadeiras carnosas 
c lobadas - exceto pela primeira nadadeira dorsal, não-
lobada - e uma cauda única, simétrica e com três lobos, 
com um lobo carnoso central que termina em uma franja 
de raios (Figura 6-4). Os Actinistia também diferem dos 
demais Sarcopterygii quanto aos ossos cranianos (não 
possuem, dentre outros elementos, um osso maxilar, uma 
condição que derivou em paralelo aos peixes pulmonados), 
detalhes internos da estrutura das nadadeiras, e a presença 
de um órgão rostral curioso. Enquanto outros Osteichthyes 
radiaram para uma grande variedade de formas corpóreas, 
os Actinistia mantiveram sua forma peculiar. Seguindo a 
lápida evolução do Devoniano, os Actinistia demonstram 
uma história de estabilidade. Os Actinistia do Devoniano 
Superior diferem pouco dos fósseis do Cretáceo e espécies 
viventes, principalmente no grau de ossificação do crânio. 
Alguns dos primeiros Actinistia viviam em águas doces 
rasas, mas os fragmentos fósseis, da Era Mesozóica, são 
abundantemente marinhos. 

Os fósseis de Actinistia não são conhecidos após o Cretá
ceo, e até há um pouco mais de 60 anos, acreditava-se que 
estivessem extintos, mas em 1938, um pescador africano se 
deparou, no oceano Índico, com uma peixe estranho, quase 
perdendo sua mão no movimento feroz da mordida. Imagine 
a excitação da comunidade científica quando J.L.B. Smith, 
da Universidade de Rhodes, anunciou que o peixe era um 
Actinistia. Este grande peixe era tão similar aos celacantos 
fósseis da Era Mesozóica que sua posição sistemática foi in
questionável. Smith chamou esse fóssil vivo de Latimeria 
chalumnae, em homenagem à sua aluna Marjorie Courtenay 
Latimer, quem observou o estranho peixe reconhecendo-o 
como incomum e apresentou o espécime a ele. 

Apesar da atenção pública, nenhum outro espécime de 
Latimeria foi capturado até 1952. Desde então, mais de 150 
espécimes, variando em tamanho de 75 cm a pouco mais de 
2 metros e pesando de 13 a 80 quilos, foram capturados no 
arquipélago de Comoro, ou em Madagascar e Moçambique. 
Os celacantos são pescados próximos ao fundo, geralmente 
entre 260 a 300 metros de profundidade, a 1,5 km da costa. 
Fortes e agressivos, os Latimeria chalumnae têm cor azul 

> Figura 6 .4 Representantes de Actinistia (celacantos). (a) Rhabdoderma, um Actinistia do Carbonífero, (b) Latimeria chalumnae, o 
mais conhecido dos celacantos viventes. 
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acinzentada, com jjontos brancos irregulares e olhos com 
reflexos dourados. A reflexão da luz vem de um tapetum 
lucidum, o qual aumenta a habilidade visual a baixa lumi
nosidade. A bexiga natatória é repleta de gordura e possui 
paredes ossificadas. O órgão rostral, uma grande cavidade, 
na linha mediana do focinho, se comunica com o exterior por 
meio de três pares de tubos rostrais, revestidos por canais no 
interior das paredes do condrocrânio. Esses tubos são preen
chidos por material gelatinoso, abrindo-se para a superfície 
por uma série de seis poros. O órgão rostral é, quase que cer
tamente, um eletro-receptor. O Latimeria chalumnae é um 
predador - seu estômago contém peixes e cefalópodes. 

Uma pequena e fascinante observação da vida de um 
celacanto foi registrada por Hans Fricke e seus associados, 
os quais utilizaram um pequeno submarino para rastrear os 
peixes. Eles viram seis celacantos, a profundidades entre 
117 e 198 metros, ao longo de uma pequena área ao redor 
das ilhas de Comoro. Os celacantos foram observados ape
nas no meio da noite e próximos ao fundo. Diferentemente 
dos peixes pulmonados viventes, os celacantos não utili
zam suas nadadeiras pareadas como propulsores, para andar 
no chão. Entretanto, quando nadam, os apêndices peitoral 
e pélvico movem-se na mesma seqüência que os membros 
dos tetrápodes se movem. 

Em 1927, D.M.S. Watson descreveu dois pequenos es
queletos encontrados dentro do corpo de um Undina, um 
celacanto do Jurássico, sugerindo que os celacantos eram viví-
paros. Em 1975, a dissecação de um Latimeria, de 1,6 metro, 
confirmou tal previsão, revelando cinco jovens, cada um com 
30 centímetros de comprimento, em estágio avançado do de
senvolvimento embrionário. Diversas outras fêmeas, com 
jovens em seu interior em estágios avançados do desenvolvi
mento, foram coletadas. A fecundação interna deve ocorrer, 
mas ainda não se sabe como ocorre a cópula, já que os machos 
não apresentam nenhum órgão copulatório especializado. 

Em 1998, foi feito um pronunciamento que chocou os 
ictiólogos: outro celacanto fora descoberto, a 10.000 quilô
metros ao leste das Ilhas Comoro. Dois espécimes foram 
capturados, em redes para a pesca de tubarões, posiciona
das entre 100 a 150 metros de profundidade, a nordeste do 
topo de Sulawesi, uma grande ilha central da Indonésia, 
próxima a Borneo. Subseqüentemente, chamado de Lati
meria menadoensis, homenageando a cidade mais próxima, 
o novo celacanto parece, a partir de dados de DNA, ter se 
separado das espécies do leste africano há 1,8 a 11 milhões 
de anos. As Ilhas Comoro são vulcânicas e muito mais 
jovens do que a data de divergência das duas espécies de 
Latimeria, o que deixa claro que houve uma população an
cestral de celacantos em algum lugar. Tal população pode 
ainda existir, esperando para ser descoberta. Se essa desco
berta ocorrer ela provavelmente será feita novamente pelos 

pescadores locais e com uma visita de um ictiologista ao 
mercado de peixes. 

Apesar dos fósseis excelentes e dos numerosos espéci
mes de celacantos viventes, nunca houve uma concordân
cia estável sobre as relações evolutivas dos Actinistia com 
outros Gnathostomata. Os pesquisadores discordam mais 
sobre os celacantos do que sobre quaisquer outros táxons 
de Vertebrata, pois o Latimeria possui uma combinação 
intrigante de traços morfológicos e fisiológicos derivados. 
Alguns destes traços são similares aos dos Chondrichthyes 
(alta concentração de uréia, que é provavelmente uma ca
racterística do ancestral dos gnatostomados mais do que 
um caracter derivado das linhagens viventes), outros aos 
dos Dipnoi (ausência de osso maxilar, seqüência de movi
mentos dos apêndices pareados durante a locomoção), ou 
aos dos Actinopterygii (uma razão de um para um de ele
mentos basais e raios da nadadeira). Além disso, o Latime
ria apresenta uma curiosa coleção de características únicas, 
incluindo uma junta intracraniana entre as porções rostral e 
caudal da caixa craniana e o órgão rostral eletro-sensorial. 
Atualmente, a maioria dos pesquisadores concorda que os 
celacantos são um grupo irmão da linhagem que produziu 
os peixes pulmonados e os tetrápodes. 

6.3 A Evolução dos Actinopterygii 

Actinopterygii basais incluem uma variedade de táxons 
distintos, posicionados antigamente em um grupo de pei
xes extintos, os "paleoniscoides", o qual não é mais con
siderado monofilético. Embora existam fragmentos de 
Actinopterygii, do Siluriano Superior, esqueletos fósseis 
completos não são encontrados antes do Devoniano Médio 
e Superior. Os primeiros Actinopterygii eram peixes pe
quenos (geralmente de 5 a 25 centímetros de comprimento, 
embora alguns passassem de um metro), com uma única 
nadadeira dorsal e com uma nadadeira caudal bifurcada e 
acentuadamente heterocerca, com uma pequena membrana. 
Nadadeiras pareadas com bases grandes eram comuns, mas 
diversos táxons possuíam nadadeiras peitorais com bases 
musculares expandidas. (Figura 6-2e). As escamas sobre
postas, embora espessas como as dos Sarcopterygii, eram 
distintas quanto à estrutura e ao padrão de crescimento. 
Nos Sarcopterygii, a camada de cobertura externa das es
camas é a cosmina (a qual é derivada da dentina) e, nos Ac
tinopterygii, ela é feita de ganoína (derivada do esmalte). 
Raios paralelos de ossos radiais bem compactados susten
tavam a base das nadadeiras. O número de raios ósseos que 
sustentavam a membrana das nadadeiras era maior do que 
o número de radiais de sustentação e esses raios eram, cla
ramente, derivados de escamas alongadas e alinhadas ao 
longo do eixo maior da nadadeira. 
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Biologia dos Primeiros Actinopterigeos 

Peixes de nadadeiras raiadas representam a maior irradiação 
de vertebrados com aproximadamente 27.000 espécies vi
ventes e uma variedade de caracteres derivados (veja Qua
dro 6-1). Especializações para locomoção e alimentação dos 
primeiros peixes de nadadeiras raiadas merecem atenção es
pecial. Actinopterygii primitivos eram diversificados e bem 
sucedidos na água doce e nos habitats marinhos de 380 a 
280 milhões de anos atrás. Os tipos diferentes compartilham 
um grande número de traços, mas todos primitivos em rela
ção aos membros mais recentes de Actinopterygii e, dessa 
forma, não podem ser utilizados para a definição de linha
gens evolutivas. Próximo ao final da Era Paleozóica, os pei
xes de nadadeiras raiadas mostraram sinais de mudança. Os 
lobos, superior e inferior, da nadadeira caudal eram pratica
mente simétricos, e todas as membranas eram sustentadas 
por alguns poucos raios ósseos - as nadadeiras dorsal e anal 
tinham cerca de um raio ósseo para cada radial interno de 
sustentação. Esta reorganização morfológica provavelmente 
aumentou a flexibilidade das nadadeiras. 

A armadura dérmica dos peixes com nadadeiras raiadas 
do final da Era Paleozóica também foi reduzida, em compa
ração à dos seus ancestrais. As alterações nas nadadeiras e 
na armadura podem ter sido complementares - nadadeiras 
mais móveis significam uma locomoção mais versátil, e o 
aumento da habilidade de evitar predadores pode ter permi
tido uma redução da armadura pesada. Tal redução de peso 
pode ter estimulado a evolução da melhora da habilidade na 
locomoção, a qual provavelmente promoveu a quase perfei
ção da bexiga natatória como um sistema hidrostático con
trolado de modo refinado. 

A maxila inferior dos primeiros Actinopterygii era sus
tentada pelo hiomandibular e, na maioria das formas, a 
mandíbula se fechava, como uma tesoura, pela ação dos 
músculos adutores da mandíbula. Esses músculos origina
vam-se em uma cavidade estreita, entre o osso maxilar e o pa-
latoquadrado, inserindo-se na porção caudal da maxila inferior, 
próximo à articulação desta com o quadrado. Esse arranjo pro
duzia um sistema de alavanca capaz de mover a mandíbula 
rapidamente (um fechamento rápido), mas a força criada era 
pequena. Os ossos dérmicos, muito próximos, da bochecha 
permitiam pouca expansão da câmara orobranquial (a boca 
e as brânquias) além da necessária à respiração, e não havia 
espaço para um músculo adutor mandibular maior. 

O aparato de coleta de alimentos de diversas linhagens 
de peixes ósseos passou por modificações radicais no Per-
miano. No Permiano Superior, uma linhagem produziu um 
novo ciado de Actinopterygii - os Neopterygii - distinguido 
por um novo mecanismo mandibular. Os Neopterygii pos
suem mandíbulas com osso maxilar pequeno, com sua ex

tremidade caudal livre dos demais ossos da bochecha. Já 
que a bochecha não é mais tão compacta, o hiomandibular, 
praticamente em posição vertical, pode se mover lateral
mente quando a boca é aberta, aumentando rapidamente o 
volume da câmara orobranquial e produzindo uma sucção 
poderosa para trazer a presa até sua boca. O poder de es
magamento da mandíbula, com dentes bem afiados pôde ser 
aumentado, pois o músculo adutor da mandíbula, não mais 
limitado, quanto ao tamanho, por uma bochecha sólida, se 
expandiu dorsalmente pelo espaço aberto devido a liberação 
do osso maxilar. Além disso, um braço de alavanca extra 
se desenvolveu no ponto de inserção do músculo adutor da 
mandíbula na maxila inferior. Esta alavanca, chamada de 
processo coronóide, aparece sobre ossos diferentes da man
díbula em linhagens distintas dos peixes ósseos. Na maioria 
dos peixes modernos, o processo coronóide encontra-se no 
osso dentário ou no angular. Um processo coronóide adi
ciona o torque e, portanto, força, às mandíbulas de muitos 
mordedores fortes. 

Os Neopterygii apareceram, pela primeira vez, no Per
miano Superior (Figura 6-6) e tornaram-se os peixes domi
nantes da Era Mesozóica. Durante o Triássico Superior, os 
Neopterygii basais deram origem aos peixes com mais es
pecializações locomotoras e de alimentação. Em Neoptery
gii derivados, os ossos da cobertura branquial (opérculo) 
eram conectados à mandíbula, de forma que a expansão da 
câmara orobranquial ajudava na abertura da boca. A extre
midade rostral articulada do osso maxilar desenvolveu uma 
articulação com o neurocrânio. Devido à conexão através 
de ligamento com a mandíbula, a extremidade livre caudal 
do osso maxilar era girada para frente quando a boca abria 
(Figura 6-6b). Isso apontava os dentes marginais da maxila 
para frente e ajudava a capturar a presa. As pregas de tegu
mento que cobriam o maxilar mudaram a forma da abertura 
da boca, de semicircular para circular. Estas mudanças au
mentaram a sucção produzida durante a abertura da boca. O 
resultado foi uma maior direção da sucção, e a eliminação 
de uma possível rota de fuga para as presas pequenas. 

Especializações dos Teleostei 

Embora os teleósteos tenham, provavelmente, evoluído no 
mar, rapidamente radiaram para a água doce. No Cretáceo 
Superior, a maioria das mais de 400 famílias de teleósteos 
modernos evoluiu. As modificações dos teleósteos conti
nuaram e se expandiram nas nadadeiras e maxilas, o que 
contribuiu para a diversidade dos neopterigeos mais primiti
vos e irradiaram em mais do que 27.000 espécies ocupando 
quase todos os nichos ecológicos imagináveis para um ver
tebrados aquático - incluindo alguns tipos de peixes, o que 
despendem um grande tempo na Terra. 
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Ou Peixe Inte l igente 

Porque os tetrápodes evoluíram dos peixes, pensamos 

freqüentemente que os peixes são mais primitivos do 
que animais semelhantes a nós. Mas, é claro, linhagens 

diferentes de peixes tem evoluído do mesmo ancestral comum 
à tanto tempo quanto nós. Peixes de nadadeiras raiadas têm 
características únicas, altamente derivadas, tais como a dupli
cação adicional do gene Hox, descrito no Capítulo 2. 

Actinopterigeos são derivados em relação a todos os outros 
vertebrados na forma com que aumentaram o cérebro. A condi
ção normal entre os vertebrados com encéfalos aumentados é 
produzir um espaço pelo crescimento de hemisférios cerebrais 
grandes para dentro e sobre si mesmo (Figura 6-5). Essa condi
ção é observada entre os tetrápodes e também ocorre indepen
dentemente em outros vertebrados, tais como os tubarões. Os 
actinopterigeos, por outro lado constroem seus grandes encé
falos de forma oposta, mais do que invertendo o crescimento 
dos hemisférios cerebrais eles os everte, assim seus encéfalos 
tem efetivamente a parte de dentro virada para fora em rela
ção ao dos outros vertebrados. 

Uma explicação engenhosa para essa condição foi pro
posta por Glenn Northcutt (Northcutt 2002). Ele apontou 
que os actinopterigeos diferem dos outros peixes por terem 
muitas espécies de tamanho corpóreo pequeno (a maioria das 
espécies do Devoniano era menor do que 15 cm de compri
mento). Os actinopterigeos viventes também têm larvas di
minutas, com olhos grandes em relação ao tamanho de suas 
cabeças. Essa combinação de cabeça pequena e olhos gran
des podem criar problemas de espaços no interior da cabeça 
em desenvolvimento, resultando nesse método peculiar de 
desenvolvimento do cérebro. Outros encéfalos estranhos são 
encontrados entre os peixes-elefantes (osteoglossomorfos da 
família Mormyridae). Esses peixes têm uma razão encéfalo/ 
comprimento do corpo que rivaliza com a condição dos seres 
humanos, e em vez do cérebro ser a parte mais alargada esses 
peixes possuem um cerebelo extremamente grande no encé
falo posterior (Nilsson 1996). Esse cerebelo esta relacionado, 
provavelmente, a capacidade de processar sinais elétricos que 
usam para a navegação e predação nas águas turvas. 

Encéfalo da maioria dos vertebrados Encéfalo actinopterigiano 

(b) Desenvolvimento do prosencéfalo ^ 

primitiva encontrada nos craniotas com encéfalos pequenos, (b) A invaginação dos hemisférios cerebrais de um anfíbio comparada a, 
(c) evaginação dos hemisférios cerebrais dos actinopterigeos. (Fonte: baseada em Northcutt 2002.) 
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^ F i g u r a 6 -6 Teleósteos. (a) O Acentrophorus, do Permiano, ilustra um membro primitivo da radiação dos Neopterygii do final da 
Era Paleozóica, (b) Leptolepis, um Teleostei do Jurássico Inferior com um osso maxilar móvel aumentado, o qual forma uma boca quase 
circular quando as maxilas estão totalmente abertas. Membranas de tegumento fecham os espaços atrás dos elementos ósseos protraídos. 
As sardinhas modernas possuem uma estrutura de mandíbulas semelhante. 

Especializações das Maxilas A maioria dos principais 
temas da evolução dos teleósteos envolve mudanças nas 
maxilas, de simples prendedor de presas para sofisticados 
mecanismos de sucção. A sucção é importante para a cap
tura de presas na água, pois uma abordagem rápida de um 
predador provoca uma onda de choque em frente de sua 
cabeça em direção à presa. Essa onda move-se ao redor e 
para longe da boca e pode empurrar a presa, tirando-a do al
cance do predador. Os Neopterygii resolvem esse problema 
aumentando rapidamente o volume da câmara orobranquial, 
criando um fluxo de água que carrega a presa para dentro 
da boca. Especializações de alimentação, nos primeiros te
leósteos, envolveram somente uma pequena liberação do 
osso pré-maxilar, de forma que esses osso podia mover-se 
durante a abertura da mandíbula, acentuando a forma circu
lar da boca. Um ciado primitivo de teleósteos apresentava 
um aumento da extremidade caudal livre do osso maxilar, 
formando uma boca praticamente circular quando as man
díbulas estavam completamente abertas. Posteriormente, na 
radiação dos teleósteos, alterações distintivas no aparato da 
mandíbula permitiram uma grande variedade de modos de 
alimentação, baseados na velocidade de abertura e na po
derosa sucção produzida pela mandíbula, arco branquial e 
crânio, altamente integrados. 

Além da sucção rápida e forte, muitos Teleostei têm uma 
grande mobilidade nos elementos esqueléticos que circun
dam a abertura bucal. Tal mobilidade permite que as mar
gens da mandíbula sejam movidas para frente da cabeça, a 
uma velocidade, em geral, muito rápida. O resultado fun
cional, chamado de protrusão mandibular, evoluiu três ou 
quatro vezes em ciados distintos de teleósteos derivados. 

Embora a profusão da mandíbula seja geralmente asso
ciada com aos Perciformes (Figura 6-5), ela também ocorre 
nos peixes aparentados Atheriniformes e nos Paracanthop-
terygii, bem como nos Cypriniformes Ostaryophysi. A 
morfologia da mandíbula difere significativamente entre 
os peixes que apresentam a profusão, o que claramente de
monstra que estes animais desenvolveram esta característica 
independentemente. 

Todos os mecanismos de protusão da mandíbula envol
vem ligamentos complexos, os quais permitem que os pro
cessos ascendentes do osso pré-maxilar deslizem para frente, 
no topo do crânio, sem que haja deslocamento. Além disso, 
já que não há músculos posicionados para empurrar o osso 
pré-maxilar para frente, devem ser movimentados, por trás, 
através de uma alavanca. Duas fontes fornecem a alavanca 
necessária. Primeiro, a abertura da mandíbula pode protrair o 
osso pré-maxilar por meio de ligamentos entre a mandíbula e 
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A F i g u r a 6 - 7 Protusão das maxilas na alimentação por sucção, (a) De cima para baixo: seqüência de movimentos das maxilas em um 
ciclídeo africano, Serranochromi. (b) Músculos, ligamentos e ossos envolvidos nos movimentos durante a protusão do osso pré-maxilar. 
(c) Movimentos esqueléticos e as ações dos ligamentos durante a protusão da mandíbula, (d) Secção horizontal (esquerda) e transversal 
(direita) da expansão bucal durante a alimentação por sucção. 

a extremidade caudal do pré-maxilar (Figura 6-7b). Segundo, 
a alavanca pode ser criada por movimentos complexos do 
osso maxilar, o qual fica isolado da borda da boca por longas 
projeções caudais do osso pré-maxilar, as quais, geralmente, 
sustentam dentes. 

O movimento independente de protrusão da maxila su
perior também permite o fechamento da boca por meio da 

extensão máxima do osso pré-maxilar, enquanto a cavidade 
orobranquial ainda está expandida, sifonando a presa na boca. 

Com tantos grupos convergindo para uma função tão 
complexa quanto a protrusão das maxilas, devemos espe
rar que deve ter um grande significado funcional. Surpreen
dentemente, nenhuma hipótese de vantagem da protrusão da 
mandíbula tem tido suporte experimental. A protrusão pode 
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ter melhorado a eficiência hidrodinâmica da abertura cir
cular da boca dos teleósteos primitivos, mas essa hipótese 
parece insuficiente para produzir as complexas alterações 
anatômicas necessárias. A protrusão pode ajudar na captura 
das presas. Alternativamente, mandíbulas móveis podem se 
ajustar ao substrato, enquanto o corpo permanece na posi
ção horizontal, necessária a um escape rápido caso apare
çam predadores. 

Vantagens adicionais das mandíbulas com protrusão 
podem estar na independência funcional da maxila superior, 
em relação às outras partes do aparato de alimentação. Al
guns peixes, tais como os Atherinomorpha, podem produzir, 
com a mandíbula superior, protrusões grandes, moderadas 
ou nenhuma, enquanto abrem a boca e criam sucção. Essas 
modulações direcionam a abertura da boca e a direção da 
sucção, ventral, dorsal ou para frente, permitindo ao peixe 
se alimentar do substrato, da coluna d'agua ou da superfí
cie com facilidades semelhantes. Talvez a hipótese mais 
amplamente aplicável para a protrusão das maxilas é a de 
que posicionar a mandíbula para frente da cabeça aumenta a 
velocidade de abordagem do predador em 39 a 89 por cento 
no momento mais crucial. 

Dentes Faríngeos Poderosas mandíbulas faríngeas mó
veis evoluíram por diversas vezes dentre os Actinopterygii. 
Ancestralmente, os peixes de nadadeiras raiadas possuíam 
diversas placas dentígeras dérmicas na faringe. Estas pla
cas estavam alinhadas com (mas não fundidas) elementos 
esqueléticos, dorsais e ventrais, dos arcos branquiais. Uma 
tendência geral de fusão destas placas dentígeras, umas às 
outras e a alguns poucos elementos do arco branquial, acima 
e abaixo do esôfago, podem ser traçadas nos Neopterygii. 
Essas mandíbulas faríngeas consolidadas não eram muito 
móveis ancestralmente; eram utilizadas, principalmente, para 
segurar e manipular a presa na preparação para engoli-la 
como um todo. Em alguns Ostariophysi entre eles os Silu-
riformes, as maxilas primárias não apresentam dentes, mas 
têm protrusão. As mandíbulas faríngeas são bem aumenta
das e próximas a um apoio córneo na base do crânio. Essas 
especializações de alimentação e de digestão permitem a ex
tração de nutrientes de células vegetais com paredes espes
sas, e os Cypriniformes e os Siluriformes representam uma 
das maiores radiações de herbívoros entre os vertebrados. 

Nos Teleostei mais derivados, os músculos associados 
com os elementos esqueléticos branquiais, que sustentam as 
mandíbulas faríngeas, passaram por uma evolução radical, 
resultando em uma grande variedade de movimentos po
derosos das placas dentígeras da mandíbula faríngea. Não 
apenas os movimentos destas mandíbulas secundárias são 
completamente dissociados dos movimentos e das funções 
das mandíbulas primárias, como também em uma varie

dade de teleósteos derivados, as placas dentígeras, superior 
e inferior, das mandíbulas faríngeas movem-se independen
temente uma da outra. Com tantos sistemas independentes 
atuando, não surpreende que algumas das radiações adap
tativas mais extensivas dos teleósteos foram os peixes que 
possuíam mandíbulas primárias com protrusão e mandíbu
las faríngeas especializadas e móveis. 

Especializações das Nadadeiras A nadadeira caudal de 
Actinopterygii adultos é sustentada por alguns poucos es
pinhos hemáticos, aumentados e modificados, chamados de 
ossos hipurais, os quais se articulam com a extremidade da 
coluna vertebral, abruptamente curvada para cima. Em geral, 
o número de ossos hipurais decresce durante a transição dos 
primeiros Actinopterygii até os Teleostei mais derivados. 
Arcos neurais caudais modificados - os uroneurais - adicio
nam mais suporte ao lado dorsal da cauda. Estes uroneurais 
são caracteres derivados dos teleósteos. Com a sustentação, 
a nadadeira caudal dos Teleostei é simétrica e flexível. Este 
tipo de estrutura caudal é conhecido como homocerca. Junto 
com a bexiga natatória, a qual ajusta a flutuabilidade, uma 
cauda homocerca permite que o teleósteo nade horizon
talmente, sem utilizar suas nadadeiras pareadas para este 
controle, como os tubarões necessitam. Estudos recentes 
sugerem que a ação da cauda simétrica pode ser mais com
plexa do que o pensado anteriormente (Lauder 1994). Em 
natação rápida e súbita, a cauda produz uma força simétrica; 
mas, durante a natação mais estável e moderada, músculos 
intrínsecos, na cauda, podem produzir uma ação assimétrica 
que aumenta a capacidade de manobras sem requerer o uso 
das nadadeiras laterais. Livre da responsabilidade de con
trolar a ascensão, as nadadeiras pareadas dos teleósteos são 
mais flexíveis, móveis e diversificadas quanto à forma, ao 
tamanho e à posição. Devido a estas modificações na cauda, 
as nadadeiras pareadas dos teleósteos se especializaram em 
atividades como a coleta de alimentos, a corte, a produção 
de sons, o andar e até mesmo o vôo. 

Como vimos nos grupos anteriores, melhoras na locomo
ção foram acompanhadas pela redução da armadura. Teleós
teos modernos possuem escamas finas para os padrões das 
Eras Paleozóica e Mesozóica, e muitos não são totalmente 
recobertos por elas. As poucas exceções, com armaduras pe
sadas, apresentam uma redução secundária das habilidades 
de locomoção. 

6.4 Actinopterygii Viventes - Peixes 
de Nadadeiras Raiadas 

Com a estimativa de 27.000 espécies viventes até agora des
critas - e novas espécies sendo descobertas regularmente -
os Actinopterygii viventes apresentam uma diversidade de 
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formas fascinante e, às vezes, desafiadora, de forma de vida 
Vertebrata. Devido aos seus números, somos forçados a re
visá-los brevemente, focalizando as principais característi
cas de gmpos selecionados e em sua evolução. 

O estudo das relações filogenéticas dos Actinopterygii en
trou em seu atual estado dinâmico em 1966, com um grande 
esquema de revisão da filogenia dos teleósteos propondo di
versas novas relações. Nas décadas seguintes, nosso enten
dimento das inter-relações dos peixes de nadadeiras raiadas 
cresceu espantosamente. Todavia, algumas destas relações 
são incertas e devem ser consideradas como hipóteses (Lau
der e Liem 1983, Nelson 1994, Stiassny et al. 1996). 

Por que há tantos Actinopterygii? Uma coisa é certa, 
seus habitats cobrem 73 por cento do planeta. Mas, por 
que, então, as espécies de Chondrichthyes e Sarcopterygii 
são, relativamente, tão pobres? Estudos recentes, realizados 
por A.R. McCune e seus colaboradores (1996-1998), indi
cam que tanto os actinopterígeos fósseis quanto os viventes 
podem formar novas espécies mais rapidamente do que aves 
ou, até mesmo, que alguns insetos. Espécies de peixes, evo
luindo no isolamento de lagos, parecem formar novas espé
cies de modo especialmente rápido. 

Polypteriformes e Acipenseriformes 

Embora os actinopterígeos primitivos tenham sido substituí
dos, durante o início da Era Mesozóica, pelos neopterígeos, 
algumas poucas formas especializadas de peixes primitivos 
de nadadeiras raiadas sobreviveram. A linhagem sobre
vivente mais primitiva de peixes actinopterígeos é a dos 
Polypteriformes, os "bichirs" e o peixe-do-junco africano 
(Figura 6-8). Os Polypteriformes viventes são 11 espécies de 
peixes africanos alongados com armaduras pesadas. O nome 
Polypteriformes (Grego poly = muitos, ptery = nadadeira, 
e form = forma) refere-se as suas nadadeiras dorsais pecu
liares, em forma de bandeira, e as bases carnosas de suas 
nadadeiras peitorais estão entre as especializações caracte
rísticas, mas pouco se sabe acerca de sua história natural e o 
significado destas características. Têm menos de um metro 
de comprimento, e movem-se vagarosamente com a cauda 
heterocerca modificada. Polypteriformes diferem dos de
mais Actinopterygii basais viventes por possuírem esque
letos bem ossificados. Além de um amplo complemento de 
ossos dérmicos e endocondrais, são recobertos por esca
mas espessas, sobrepostas e dispostas em muitas camadas. 
Essas escamas são cobertas por uma camada de ganoína, um 

A F i g u r a 6-8 Peixes Actinopterygii não Teleostei viventes e Neopterygii primitivos (fora de escala). Actinopterygii: (a) Polypterus, um 
"bichir"; (b) Acipenser, um esturjão; e (c) Polyodon spathula, uma das duas espécies viventes de peixe-espétula. Neopterygii primitivos: 
(d) Lepisosteus, um "gar"; e (e) Amia calva, o "bowfin". 
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tecido semelhante ao esmalte, característico dos actinopterí
geos primitivos. Larvas de "bichirs" (Polypterus) possuem 
brânquias externas, possivelmente uma condição ancestral 
dos Osteichthyes. O Erpetoichthys, o peixe-do-junco, pa
rece uma enguia, embora com uma armadura completa de 
escamas ganóides. Todos os Polypteriformes são predado
res. Eles também têm pulmões situados ventralmente, que é 
uma condição primitiva. 

Acipenseriformes (esturjões e peixe-espátula) incluem 
duas famílias viventes e duas fósseis de Actinopterygii es
pecializados (Figura 6-8b, c). As 24 espécies de esturjões, 
da família Acipenseridae (Latim acipenser = esturjão), são 
grandes (de 1 a 6 m), ativas e bentônicas. Não apresentam 
osso endocondral e perderam boa parte do esqueleto dér
mico dos Actinopterygii mais primitivos. Esturjões possuem 
uma cauda heterocerca robusta, protegida por séries de esca
mas especializadas que se estendem desde a margem dorsal 
do pedúnculo caudal (a base alongada da cauda onde se co
necta com o tronco) e continuam ao longo da parte superior 
da nadadeira caudal. Estas escamas são um caráter ancestral 
dos primeiros Actionopterygii da Era Paleozóica. A maioria 
dos esturjões apresenta cinco fileiras de escamas aumenta
das ao longo do corpo. As maxilas protrusíveis dos esturjões 
os fazem efetivos alimentadores por sucção. O modo de pro-
trusão das maxilas é único e derivado, independentemente, 
daquele dos teleósteos. As maxilas protrusíveis, associadas 
às adaptações à vida bentônica, são a base para considerar 
os esturjões especializados, quando comparados aos primei
ros Actinopterygii fósseis. 

Esturjões são encontrados somente no Hemisfério Norte; 
alguns vivem na água doce, e outros são espécies marinhas 
que sobem os rios para reproduzir. Comercialmente impor
tante por sua came saborosa e uma fonte do melhor caviar, 
os esturjões foram caçados intensivamente por pescadores 
em todos os locais de ocorrência. Represas e a poluição de 
rios também tiveram seus papéis na degradação dos estur
jões. Com medidas intensas de conservação de controle das 
águas, parece que estes peixes estão sendo bem sucedidos 
em sua volta a algumas áreas, tais como o Rio Hudson, em 
Nova Iorque, mas uma nova ameaça tem emergido: um cres
cimento da demanda por caviar, combinada com a super-
exploração, poluição e alteração do habitat do esturjão ao 
redor do mar Cáspio, tem gerado a pesca do esturjão norte 
americano que mais uma vez põe em perigo a sobrevivência 
desse peixe antigo. 

As duas espécies sobreviventes de peixe-espámla, Polyo-
dontidae (Grego poly = muitos e odon = dente), são muito 
aparentadas aos esturjões, mas apresentam uma redução 
ainda maior da ossificação dérmica. Sua característica mais 
marcante é um rostro muito alongado e achatado, o qual 
chega a constituir quase um terço do total do comprimento 
de 2 metros (Figura 6-8c). O rostro é ricamente enervado, 
com órgãos ampulares que, acredita-se, devam detectar cam

pos elétricos diminutos. Contrário à noção comum de que 
rostro achatado é utilizado para retirar alimentos do fundo 
com lama do rio, o peixe-espátula americano é um plancti-
voro que se alimenta nadando com sua pródiga boca boquia
berta, retirando crustáceos e peixes pequenos da água, com 
o uso dos rastros brânquias modificados como filtros. As 
duas espécies de peixe-espámla apresentam uma distribui
ção zoogeográfica descontínua similar à dos crocodilianos, 
e também diferem nos hábitos alimentares. Uma espécie é 
encontrada no vale do rio Chang (Yangtze), na China, onde 
alimenta-se de peixes; e está a beira da extinção. As espécies 
planctívoras estão no vale do rio Mississipi, nos Estados 
Unidos, e como os esturjões, atualmente tem sido pescados 
intensivamente devido ao caviar. Peixes-espátula fósseis são 
conhecidos no oeste da América do Norte. 

Neopterígeos Primitivos 

Os dois gêneros viventes de Neopterygii primitivos estão, 
atualmente, limitados à América do Norte e representam 
tipos amplamente divergentes. O táxon Lepisosteiformes 
(Grego lepis = escama e osteo = osso) é composto por sete 
espécies de "gars" (Lepisosteus). São predadores de médio a 
grande porte (1 a 4 metros) de águas temperadas quentes e 
estuários. O corpo alongado, a mandíbula e os dentes são 
características especializadas; mas suas escamas sobrepos
tas e em diversas camadas são similares àquelas de muitos 
Actinopterygii das Eras Paleozóica e Mesozóica (Figura 
6-8d). Os "gars" se alimentam de outros peixes, pegos de 
surpresa quando os aparentemente letárgicos e muito bem 
camuflados "gars", próximos a eles, viram o corpo, pegando 
a presa com seus dentes em forma de agulha. Os crocodilos 
são os únicos predadores naturais capazes de lidar com a ar
madura espessa de um "gar" adulto. 

A única espécie de Amiiformes (Grego amia = um tipo 
de peixe), o "bowfin", Amia calva (Figura 6-8e) vive nas 
mesmas áreas dos "gars". O esqueleto da cabeça apresenta 
modificações das maxilas como um aparelho de sucção. A 
espécie de Amia, têm entre 0,5 a 1 metro de comprimento, 
caça- praticamente qualquer organismo menor que ela. As 
escamas dos "bowfin" são relativamente finas e feitas com 
uma única camada de osso, como nos peixes teleósteos; en
tretanto, a nadadeira caudal assimétrica é muito similar à 
nadadeira caudal heterocerca de peixes mais primitivos. As 
inter-relações dos "gars", do "bowfin" e dos Teleostei têm 
sido, por muito tempo, controversas. 

Teleostei 

A maioria dos peixes viventes é de teleósteos. Estes peixes 
compartilham muitos caracteres da estrutura caudal e cra
niana e são agmpados em quatro ciados de tamanho e diver
sidade variáveis. 
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Os Osteoglossomorfa (Grego osteo = osso, gloss = lín
gua, e morfh = forma) apareceram nos mares do final do 
Jurássico, e estão, atualmente, restritos a cerca de 220 es
pécies em águas doces tropicais. O gênero Osteoglossum 
(Figura 6-9a) é de um predador amazônico de um metro de 
comprimento, familiarmente conhecido pelos apaixonados 
por peixes tropicais como aruanã. O gênero Arapaima é de 
outro predador amazônico ainda maior, talvez o maior peixe 
estritamente de água doce. Antes que a pescaria intensa 
reduzisse as populações, observava-se que eles podiam 
atingir, ao menos, 3 metros de comprimento e, talvez, che
gassem a 4,5 metros. O gênero Mormyrus (Figura 6-9b), um 
dos peixes-elefante da África, é representado por pequenos 
peixes que se alimentam no fundo e que utilizam descargas 
elétricas fracas para comunicar-se com outros membros da 
mesma espécie. Tão diferentes quanto possam parecer, os 
Osteoglossomorpha são unidos por caracteres ósseos únicos 
da boca e pela mecânica de suas maxilas. 

Os Elopomorpha (Grego elop = um tipo de peixe) apa
receram no Jurássico Superior. Uma larva especializada lep-
tocéfala (Grego lepto = pequeno e cephal = cabeça) é um 
traço único dos elopomorfos (Figura 6-10a e b). Essas lar
vas passam um bom tempo à deriva, geralmente na superfí
cie oceânica, e são amplamente dispersadas pelas correntes. 
Os Elopomorpha incluem cerca de 35 espécies os tarpões 
(Megalopidae), e as falsas enguias (Elopidae) e "bonefish" 
(Albulidae) e mais de 760 espécies de enguias verdadeiras 
(Anguilliformes e Saccofaringeformes). 

A maioria dos Elopomorpha assemelha-se às enguias e é 
marinha, mas algumas espécies são tolerantes à água doce. 

A F i g u r a 6 - 9 Osteoglossomorfos viventes (fora de escala), (a) 
Osteoglossum, o aruanã, da América do Sul. (b) Mormyrus, um 
peixe-elefante, da África. 

A enguia americana comum, Anguilla rostrata, tem uma das 
histórias de vida mais incomuns entre os peixes. Após che
gar à maturidade sexual (o que leva de 10 a 12 anos), em 
rios, lagos e, até mesmo, em poças, as enguias catádromas 
vão para o mar. As enguias do Atlântico Norte migram para 
o Mar de Sargasso, uma área no centro do Atlântico Norte 
entre os arquipélagos de Açores e Western Isles. Neste local 
as enguias se reproduzem e morrem, presumivelmente, a 
grandes profundidades. Os ovos e os recém-eclodidos lep-
tocéfalos sobem à superfície e se dispersam através das cor
rentes. A vida larval continua até que as larvas atinjam as 
margens do continente, onde se transformam em enguias 
miniaturas e sobem os rios, para alimentarem-se e para 
amadurecerem. As enguias européias (Anguilla anguilla) se 
reproduz na mesma região do Atlântico assim como a espé
cies americana, mas preferem uma região mais ao norte do 
Mar de Sargasso, e talvez uma profundidade diferente - mas 
também profunda - para desovar. Suas larvas leptocéfalas 
permanecem nas correntes de direção leste do Atlântico 
Norte (principalmente a Corrente do Golfo) e se deslocam 
tanto para o norte de Europa como para o norte de África, 
o Mar Mediterrâneo, e até o Mar Negro, antes de entrarem 
nas bocas dos rios para migrarem rio acima e amadurece
rem. Durante essa longa jornada, essas larvas encontram 
águas mais frias que as larvas americanas, e deste modo 
crescem mais lentamente. As taxas de crescimento e desen
volvimento são fenômenos separados, de qualquer maneira, 
temperatura fria retarda mais a taxa de crescimento do que a 
taxa de desenvolvimento. Como resultado, as enguias adul
tas européias têm mais vértebras que as enguias americanas. 

A maioria das mais de 360 espécies de Clupeomorpha 
(Latim clupus = um tipo de peixe) é especializada na ali
mentação de plâncton diminuto, por meio de uma boca e de 
aparato filtrador modificados. São espécies prateadas, sendo 
a maioria marinha, vivem em cardumes e têm uma grande 
importância comercial. Exemplos comuns são: o arenque, a 
savelha, as sardinhas e enchovas (Figura 6-10c). Diversos 
Clupeomorpha são anádromos e as migrações de primavera 
da savelha americana (Alosa sapidissima), do Atlântico 
Norte até os rios do leste norte-americano, já envolveram 
milhões de indivíduos. As viagens da grande savelha no 
passado recente, foram destruídas por represas e pela polui
ção dos ambientes aquáticos. 

A vasta maioria dos Teleostei viventes pertence ao quarto 
ciado, o Eutelostei, (Grego eu = bom) o qual evoluiu antes 
do Cretáceo Superior. Com milhares de espécies, é impos
sível fornecer mais do que informações esparsas sobre este 
ciado. Para saber mais sobre estes peixes, leia Bond (1996), 
Helfman et al. (1997), Moyle e Cech (2000), Nelson (1994) 
e o livro lindamente ilustrado de Paxton e Eschmeyer 
(1998). Aqui, consideraremos os euteleósteos basais, re
presentados, atualmente, pelos Ostariophysi especializados 
e pelos Salmoniformes generalizados, mas como estes dois 



Actinopterygii Viventes - Peixes de Nadadeiras Raiadas 133 

A F i g u r a 6 - 1 0 Teleostei viventes de posição filogenética isolada (fora de escala), (a) Elopomorfa, representado por um tarpão (esquerda), 
um "bonefish" (direita) e uma larva leptocéfala típica, com sua cauda bifurcada (abaixo), (b) Elopomorfos Anguiliformes, representados 
pela enguia comum, Anguillia rostrata (acima), sua larva leptocéfala (imediatamente abaixo) e duas outras larvas leptocéfala muito 
distintas, (c) Clupeomorfa, representado por um arenque (acima) e por uma enchova (abaixo). 

grupos monofiléticos se relacionam, um com o outro, ainda 
é um assunto de grande discussão (Stiassny et al. 1996). 

Os Ostariophysi (Grego ost = osso e physa = bexiga, ve
sícula), os peixes predominantes nas águas doces de todo o 
mundo, representam, talvez, de 25 a 30 por cento de todos os 
peixes viventes e cerca de 80 por cento das espécies de água 
doce. Como um gmpo, os Ostariophysi apresenta diversas 
linhagens. Por exemplo, muitos deles apresentam maxilas 
protráteis e obtêm alimento por meio de uma grande varie
dade de formas. Além disso, os dentes faríngeos agem como 
mandíbulas secundárias. Muitas formas possuem espinhos 
nas nadadeiras ou uma armadura especial para a proteção, e 

seu tegumento contém glândulas típicas que produzem subs
tâncias utilizadas na comunicação olfativa. Embora apresen
tem diversos hábitos reprodutivos, a maioria bota seus ovos 
ou os protegem, prevenindo sua perda na corrente. 

Os Ostariophysi têm dois traços derivados distintivos. 
Seu nome se refere aos pequenos ossos que conectam a 
bexiga natatória com a orelha interna (Figura 6-11). Utili
zando a bexiga natatória como um amplificador e a cadeia 
de ossos como condutores, esse aparelho weberiano, au
menta muito a sensitividade auditiva destes peixes. Ondas 
de som (pressão) que chegam ao peixe fazem com que a be
xiga natatória vibre. O osso trinus está sm conta ta caro» a 
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Scaphum 

A F i g u r a 6 - 1 1 O aparelho weberiano. Os peixes Ostariophysi possuem um sistema de percepção sonora, o aparelho weberiano, o qual 
é uma modificação da bexiga natatória e das primeiras vértebras e seus processos. Os Ostariophysi típicos incluem (a) Os Characiformes, 
(b) Cypriniformes e (c) Siluriformes. 

bexiga natatória; quando a bexiga vibra, o tripus gira sobre 
sua articulação com a vértebra. Este movimento é transmi
tido, por meio de ligamentos, até os ossos intercalarium e 
scaphum. O movimento do scaphum comprime uma área 

do labirinto membranoso (orelha interna) contra o clastrum, 
estimulando a região auditiva do encéfalo. Os Ostariophysi 
são mais sensíveis aos sons e captam uma variedade maior 
de freqüência de sons do que os demais peixes. 
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O segundo traço derivado que une estes peixes é a pre
sença de uma substância de alarme no tegumento. Sinais quí
micos (feròmonios) são liberados na água quando a pele é 
danificada, e estes produzem uma reação de medo nos mem
bros mais próximos da própria espécie e de outras espécies de 
Ostariophysi. A reação de medo pode fazer com que o peixe 
procure por abrigo ou forme um cardume mais compacto. 

Embora todos os Ostariophysi possuam uma substância 
de alarme no tegumento e um aparelho weberiano (ou um 
precursor rudimentar do mesmo), em outros aspectos, são 
um táxon diversificado de mais de 6.500 espécies. Os Osta
riophysi incluem os Characiformes da América do Sul e da 
África (piranhas, tetras, néon e outros peixes familiares de 
aquário), os Cypriniformes (carpas) presentes em todos os 
continentes, exceto a América do Sul, a Antártica e a Aus
trália, os Siluriformes (bagres) (presentes em todos os con
tinentes, exceto a Antártica e muitas áreas marinhas rasas) 
e Gymnotiformes (poraquê) peixes-elétricos da América do 
Sul altamente derivados. 

O outro grupo basal de euteleósteos, os peixes esocídeos 
e os salmonídeos (Figura 6-12a), incluem importantes peixes 
comerciais e de pesca esportiva. Estes peixes foram, geral
mente, agrupados em um único táxon, o "Protacanthoptery-
gii", mas a base para esta classificação não passava de traços 
ancestrais de euteleósteos compartilhados, os quais não são 
válidos para a determinação de relações filogenéticas. Um 
novo uso do termo inclui somente os salmonídeos e alguns 
de seus parentes de águas marinhas profundas e pode ser 
monofilético. Os salmonídeos incluem o salmão anádromo, 
o qual geralmente passa sua vida adulta no mar, bem como 
as aparentadas trutas, as quais vivem em água doce. Dentre 
os mais primitivos euteleósteos viventes, na base da radiação 
de todos os demais Teleostei mais derivados, podem estar 
os esocídeos. Estes peixes de águas doces temperadas do 
Hemisfério Norte incluem espécies de pesca esportiva, tais 
como os lúcios e seus parentes. Os galaxídeos do Hemisfério 
Sul também são Euteleostei primitivos que vivem em habitats 
similares àqueles ocupados pelos salmonídeos no Hemisfério 
Norte, embora sejam, em geral peixes menores. 

Outro gmpo, mais diversificado, de Euteleostei não é re
conhecido como monofilético. As oitocentas ou mais espécies 
desta categoria incluem os peixes-lantema, marinhos meso-
pelágicos e os peixes-machado marinhos, e os peixes-lagarto 
e seus parentes - a maioria mesopelágicos ou batipelágicos, 
deste modo pouco conhecidos exceto pelos especialistas (veja 
a Figura 6-2lb, c e e). 

Maxilas móveis e espinhos leves (moles) e protetores nas 
nadadeiras medianas evoluíram diversas vezes nos Euteleos
tei. Cerca de 1.200 espécies de peixes, incluindo os bacalhaus 
e as espécies de Lophis (diabo-marinho), são agrupadas como 
Paracanthopterygii, embora suas similaridades possam re

presentar uma convergência (Figura 6-12b). Entretanto, os 
Acanthopterygii, (verdadeiros peixes de nadadeiras com 
espinhos), que dominam a superfície do oceano aberto e as 
águas marinhas rasas do mundo, parecem realmente formar 
uma linhagem monofilética dentro dos Euteleostei. Dentre 
os Acantopterygii, os Atherinomorpha apresentam maxilas 
protráteis e especializações morfológicas e comportamen
tais que os permitem viver em habitats rasos marinhos e de 
água doce. Este gmpo inclui dos "peixes de flancos pratea
dos", os roncadores (Leuresthes tenuis), os peixes voadores e 
os Hemiramphidae, bem como os Ciprinodontidae ovíparos 
e que carregam seus filhotes (Figura 6-12c). Os "Killifish" 
são exemplo de ciprinodontes ovíparos e as formas vivíparas 
incluem os guarús, lebistes e os espadinha, usualmente manti
dos em aquários domésticos. 

A maioria das espécies de Acanthopterygii - e a maior 
ordem dos peixes - é Perciforme, com mais de 9.300 espé
cies viventes. Alguns poucos dos bem conhecidos membros 
dessa ordem são as pescadas, tainhas, peixes-trilha, peixe-
soldado, namorado, pam, paratis, budião, os ciclídeos (tucu-
naré, acará-bandeira), as barracudas, e a maioria dos peixes 
encontrados em recifes de corais. 

6.5 Locomoção na Agua 

Talvez a característica única mais reconhecível da enorme 
diversidade de peixes seja o modo de locomoção. A nata
ção dos peixes é imediatamente reconhecível, esteticamente 
agradável e - quando observada inicialmente - um tanto 
misteriosa, ao menos quando comparada à locomoção da 
maioria dos animais terrestres. A natação dos peixes resulta 
de contrações seqüenciais cranio-caudais de segmentos mus
culares ao longo de um dos lados do corpo e do relaxamento 
simultâneo dos respectivos músculos contralaterais. Assim, 
uma porção do corpo é curvada momentaneamente, e se 
propaga caudalmente, e um peixe oscila de um lado para o 
outro quando nada. Estas ondulações laterais são mais vi
síveis em peixes alongados, tais como lampreias e enguias 
(Figura 6-13). A maior parte da força para a natação vem de 
músculos na região mais caudal do peixe. 

Em 1926, Charles Breder classificou os movimentos on
dulatórios dos peixes em três tipos: 

• Anguiliforme - típico de peixes altamente flexíveis, 
capazes de curvar-se em mais da metade do com
primento de uma onda sinusóide. Nome dado pela 
locomoção observada em enguias verdadeiras, os 
Anguiliformes. 

• Carangiforme - ondulações limitadas principalmente 
à região caudal, com o corpo curvando-se menos 
da metade do comprimento de uma onda sinusóide. 
Nome devido ao Caranx, o gênero de peixes mari
nhos de natação rápida, os peixes Carangidae. 
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i 
1 cm 

A F i g u r a 6 - 1 2 Euteleósteos (fora de escala), (a) Euteleósteos primitivos representados pelo lúcio (esquerda) e pelo salmão (direita). 
(b) Paracanthopterygii representados pelo bacalhau (direita) e pelo diabo-marinho (Lophis) (esquerda), (c) Peixes Atherinomorpha 
representados por (sentido horário, a partir do canto superior esquerdo) um peixe-de-laterais-prateadas do Atlântico (Menidià), por um 
peixe voador, um Hemiramphidae e uma espécie do gênero Poecilia, cujo macho possui uma nadadeira anal modificada utilizada na 
fecundação interna. 
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A F i g u r a 6 - 1 3 Movimentos básicos da natação dos peixes (acima) Descrições de alguns dos principais tipos de natação; regiões corpóreas 
que ondulam são representadas por linhas cinza claro. O componente de ascensão (lateral) da força de reação produzida por um impulso 
ondulatório na água é cancelado pela próxima ondulação, em direção oposta, deste modo o peixe nada em uma linha reta. O componente 
de impulso (para abaixo) de cada ondulação se dá na mesma direção e, portanto, é aditiva, e o peixe move-se através da água. Formas de 
ondas criadas por ondulações de pontos ao longo do corpo e da cauda. representa o deslocamento lateral máximo de qualquer ponto. 
Note que A aumenta caudalmente; X é o comprimento da onda ondulatória. 

*' m a x 7 1 

• Ostraciforme - o corpo não é flexível, a ondulação 
se limita à nadadeira caudal. Nome dado a partir dos 
peixes-cofre (família Ostraciidae), cujas escamas 
fundidas formam um revestimento rígido ao redor do 
corpo, impedindo as ondulações laterais. 

Embora estas formas de locomoção tenham sido nomea
das segundo grupos de peixes que as exemplificam, muitos 
outros tipos de peixes usam estes modos de natação. Por 
exemplo, as feiticeiras, as lampreias, a maioria dos tubarões, 
os esturjões, o aruanã, muitos bagres e inúmeros peixes 
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alongados de nadadeiras com espinhos não são enguias; 
mesmo assim, eles nadam no modo anguiliforme. Mas as 
categorias de Breder ainda são úteis para o entendimento da 
locomoção na água e são fundamentais para a maioria dos 
estudos modernos sobre a locomoção dos peixes. 

Muitas especializações da forma corpórea, da estru
tura da superfície, das nadadeiras e do arranjo de músculos 
aumentam a eficiência dos diferentes modos de natação. 
Um peixe nadador deve superar o efeito da gravidade pro
duzindo elevação, e o arrasto da água produzindo força 
(Figura 6-14). Para superar a gravidade, o peixe gera 
uma elevação vertical. Os teleósteos geralmente fazem 
isso gerando flutuabilidade por meio da bexiga natatória 
preenchida de gás, diferente dos tubarões que usam a mo
dificação do ângulo das nadadeiras peitorais para produzir 
ascensão (veja Capítulo 5). 

Superando o Arrasto - a Geração de Impulso 

Em geral, os peixes nadam para frente empurrando a água 
para trás. Para cada força de ação há uma força de reação 
oposta (terceira lei do movimento de Newton). Ondulações 
produzem uma força de ação direcionada para trás e tam
bém uma força lateral. A força total de reação é direcionada 
para frente, pois as forças laterais cancelam-se umas com 
as outras. Os peixes desenvolveram uma grande variedade 
de modo de natação, alguns enfatizando o corpo e outros as 
nadadeiras para produzir impulso (Figura 6-15). 

Nadadores anguiliformes e carangiformes aumentam a ve
locidade elevando a frequência de suas ondulações corpóreas. 
O aumento da freqüência das ondulações corpóreas aplica mais 
força (força por unidade de tempo) à água. Peixes diferentes 
atingem velocidades máximas muito distintas - por exemplo, 
enguias são vagarosas e atuns são muito rápidos. O corpo 

longo de uma enguia limita a velocidade, pois ele induz o 
arrasto da fricção da água sobre a sua superfície alongada. 
Peixes como os atuns, que nadam rapidamente, são mais 
curtos e menos flexíveis. A força da contração dos múscu
los segmentares mais craniais é transferida, através dos li
gamentos, ao pedúnculo caudal e à cauda. Especializações 
morfológicas para este modo de natação atingem seu ápice 
em peixes como o atum, nos quais o pedúnculo caudal é 
delgado e a cauda é bem expandida verticalmente. 

Outros peixes geralmente flexionam o corpo para nadar, 
mas as ondulações das nadadeiras medianas promovem 
impulso. Usando a nadadeira dorsal, é natação amiiforme, 
usando a nadadeira anal, é gymnotíforme, e usando estas duas 
nadadeiras, é balistiforme. Usualmente, diversas ondas com
pletas são observadas ao longo da nadadeira, e muitos ajustes 
finos da direção do movimento podem ser produzidos. Mui
tos peixes - por exemplo, percas e muitos peixes de recifes de 
corais, tais como donzelas, peixe-borboleta e peixes-papagaio 
- geralmente não oscilam o corpo ou as nadadeiras medianas, 
mas remam com suas nadadeiras peitorais para produzir mo
vimento (conhecida como natação labriforme). 

Melhorando o Impulso: Minimizando o Arrasto 

Um peixe nadador vivência o arrasto de duas formas: o vis
coso, oriundo da fricção entre seu corpo e a água, e a forma 
inercial, oriunda das diferenças de pressão criadas pelo des
locamento da água. O arrasto viscoso é relativamente cons
tante em uma gama de velocidades, mas o arrasto inercial é 
baixo em velocidades pequenas e aumenta rapidamente com 
o aumento da velocidade. O arrasto viscoso é afetado pela 
rugosidade da superfície, enquanto o arrasto inercial é in
fluenciado pela forma corpórea. Um corpo delgado tem um 
arrasto viscoso alto, pois tem uma grande área de superfície 

(a) Peixe 
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A F i g u r a 6 - 1 4 Comparação das forças associadas à locomoção na natação e no vôo de um vertebrado, (a) Movendo sua nadadeira 
caudal, um peixe produz um movimento lateral distante do centro de gravidade. A força de reação da água para este movimento causa a 
guinada (movimento no plano horizontal) da cabeça na mesma direção da cauda, (b) Em uma ave, a principal força propulsora da asa se dá 
para baixo. Já que tanto a força propulsora (impulso) quanto a força de reação (elevação) agem próximas ao centro de gravidade, a ave não 
se inclina (move-se em um plano vertical). 
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LABRIFORME 

A F i g u r a 6 - 1 5 Localização dos movimentos natatório em vários peixes. Áreas pontilhadas do corpo ondulam ou movem-se durante 
a natação. Nomes como carangiforme descrevem os principais tipos de locomoção encontrados nos peixes; estes termos não indicam 
relações de parentesco para todos os peixes que se utilizam de um determinado modo de natação. 

relativa à massa muscular. Um corpo espesso induz um alto 
arrasto inercial, pois desloca um grande volume de água 
conforme se move para frente. Formas de gota produzem 
um arrasto inercial mínimo, quando sua largura máxima 
é de cerca de um quarto de seu comprimento, situando-se 
próximo a um terço de distância da cabeça (Figura 6-16). 
A forma de muitos vertebrados nadadores rápidos se apro
xima muito destas dimensões. Usualmente, peixes rápidos 
possuem escamas pequenas ou não as têm, com contorno 
corpóreo liso diminuindo o arrasto viscoso. (E claro, mui
tos peixes lentos também não possuem escamas, o que de
monstra que generalizações universais são difíceis de serem 

feitas.) O muco também contribui para a redução do arrasto 
viscoso. 

Peixes que nadam por ondulação utilizam apenas o pe
dúnculo e a nadadeira caudal, são geralmente chamados 
de carangiformes modificados. Os escombróides (cavalas, 
atuns) e muitos tubarões pelágicos possuem um pedúnculo 
caudal estreito dorsoventralmente, mas relativamente amplo 
lateralmente. O pedúnculo dos nadadores carangiformes é 
freqüentemente reforçado lateralmente com placas ósseas 
chamadas de escudos. Essas estruturas apresentam forma 
de uma lâmina como á água, assim o pedúnculo ondula de 
um lado para outro; elas também contribuem para a redução 
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A F i g u r a 6 - 1 6 Efeito da forma do corpo sobre o arrasto, (a) Perfis lineares com largura (d) igual a aproximadamente um quarto do 
comprimento (/) minimizam o arrasto. Os exemplos são para objetos de teste, sólidos e lisos, com a seção mais larga há cerca de dois 
quintos de distância da extremidade, (b) Razão largura-comprimento (d/l) para diversos vertebrados nadadores. Como os objetos de 
teste, esses vertebrados tendem a ser circulares em seção transversal. Observe que a razão é próxima de 0,25, e a forma geral do corpo se 
aproxima à fusiforme. 

do arrasto sobre o pedúnculo que se move lateralmente. A 
importância destas alterações morfológicas aparentemente 
menores é mar cada pelo pedúnculo caudal laminar das ba
leias e dos golfinhos, o qual é estreito e possui um perfil de 
uma faca com dois lados de corte. Mas o pedúnculo caudal 
dos cetáceos é estreito lateralmente, enquanto o pedúnculo 
caudal dos peixes escombróides é estreito verticalmente. A 
diferença reflete o plano de ondulação - para cima e para 
baixo nos cetáceos e lateral nos peixes. Estas especializa
ções muito similares de nadadores carangiformes modifica
dos - tubarões, escombróides ou cetáceos - produzem uma 

conversão eficiente das contrações musculares em movi
mento para frente. 

A cauda cria vórtices de turbulência (redemoinhos de 
água) na água circulante durante o movimento do peixe. 
Estes vórtices podem ser uma fonte de arrasto inercial, ou 
os vórtices podem ser modificados para produzir empuxo 
(Stix, 1994, Triantafyllou e Triantafillou 1995). O arrasto 
total, criado pela nadadeira caudal, depende de sua forma. 
Quando a razão de aspecto da nadadeira (medida dorsal-
ventral dividida pela largura) é grande, a quantidade de em
puxo produzida relativa ao arrasto é alta. A nadadeira rígida 
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e achatada dos escombróides e de certos tubarões (mako, tu-
barão-branco)Tesulta em uma alta razão de aspecto e em um 
eficiente movimento para frente. Mesmo o corte transver
sal das bifurcações destas nadadeiras caudais assume uma 
forma de gota, reduzindo ainda mais o arrasto. Muitas espé
cies com estas especializações nadam continuamente. 

A nadadeira caudal da truta, da pescada e da perca não são 
rígidas e, geralmente, possuem altas razões de aspecto. Esses 
peixes dobram mais o corpo do que os nadadores carangifor
mes, em um modo de natação denominado subcarangiformes. 
Os nadadores subcarangiformes expandem ou comprimem a 
nadadeira caudal para modificar o impulso e enrijecem ou re
laxam porções da nadadeira para produzir movimentos ver
ticais da parte caudal do corpo. O pedúnculo caudal destes 
nadadores subcarangiformes, é extremamente comprimido 
lateralmente, porque o pedúnculo contribui com uma parte 
substancial da força total de propulsão. Estes peixes nadam 
freqüentemente de forma explosiva, usualmente acelerando 
rapidamente e parando em seguida. Esta resposta inicial é 
controlada por um par de neurônios gigantes (células de 
Mauthner, encontradas em lampreias, teleósteos e em muitos 
anfíbios) que se estendem ao longo de todo o comprimento 
da medula espinhal e envia ramos para os nervos motores dos 
miótomos. O maior diâmetro dos axônios de Mauthner per
mitem um impulso para movimentos rápidos, e o sistema de 
Mauthner é usado nas reações de fuga. 

O conhecimento atual destas adaptações variadas é o re
sultado de estudos extensivos sobre a natação dos Vertebrata 
(especialmente a dos peixes ósseos) ao longo das últimas 
décadas. Todavia, ainda não entendemos totalmente como 
as extraordinárias eficiências de propulsão, as acelerações 
e capacidade de manobras dos peixes são conseguidas. Ar
quitetos navais ainda não foram capazes de desenhar barcos 
com performances aproximadas das dos peixes. 

6.6 Reprodução dos Actinopterygii 

Os modos de reprodução dos Actinopterígeos apresentam 
uma diversidade maior do que a conhecida em qualquer 
outro táxon de Vertebrata. Apesar desta diversidade, a vasta 
maioria dos peixes de nadadeiras raiadas é ovípara. Dentre 
os teleósteos ovíparos, espécies de água doce e marinhas 
apresentam especializações contrastantes. Algumas espécies 
marinhas e a maioria dos peixes de água doce põem ovos 
adesivos sobre rochas ou plantas, no cascalho ou na areia, 
e freqüentemente um ou ambos os pais cuidam dos ovos e 
algumas vezes dos jovens por períodos variáveis após o seu 
nascimento. Os ninhos variam desde depressões na areia ou 
no cascalho até construções elaboradas de material vegetal 
unido por secreções dos pais. Espécies de peixes marinhos 
que constroem ninhos são menores do que espécies pelági
cas, talvez porque elas sejam mais capacitadas de encontrar 

ninhos seguros do que as espécies maiores. Os ovos podem 
ser colocados próximos, sobre, ou no interior de outros or
ganismos, tais como anémonas, mexilhões, siris, esponjas e 
tunicados, que protegem os ovos. Alternativamente os pais 
podem carregar os ovos - espécies são conhecidas por carre
gar os ovos sobre suas nas nadadeiras; sob seus lábios; sobre 
protuberâncias especializadas, áreas da pele e bolsas; eventual
mente no interior de suas bocas ou cavidades branquiais. 

Características Reprodutivas dos Teleósteos de Água 
Doce 
Teleósteos de água doce, usualmente, produzem e cuidam 
de um número relativamente pequeno de ovos demersais, 
grandes e ricos em vitelo (ovos que são enterrados, posi
cionados em um ninho ou presos à superfície de uma rocha 
ou de uma planta). Prendê-los é importante, pois o fluxo da 
água pode, facilmente, levar embora um ovo pelágico (isto 
é, flutuam livremente) do habitat apropriado para seu desen
volvimento. Os ovos de teleósteos de água doce eclodem 
em jovens (denominados filhotes) que possuem as formas 
corpóreas e os comportamentos similares aos dos adultos. 

Características Reprodutivas dos Teleósteos Marinhos 

Os ovos demersais podem ser ancestrais aos Actinopterygii, 
e a produção de ovos pelágicos e de larvas é, provavelmente, 
uma característica derivada dos Euteleostei. A maioria dos 
teleósteos marinhos libera um grande número de ovos trans
parentes, pequenos e flutuantes na água. Estes ovos são 
fertilizados externamente e se desenvolvem e eclodem à de
riva no mar. As larvas também são pequenas e, geralmente, 
possuem uma pequena reserva de vitelo. Elas começam a 
se alimentar de micro-plâncton assim que eclodem. Larvas 
marinhas são, usualmente, muito distintas, quanto a sua 
aparência, de seus pais, e não se conhece a forma adulta de 
muitas larvas descritas. Tais larvas são especializadas à vida 
no plâncton oceânico, alimentando-se e crescendo à deriva 
no mar, durante semanas ou meses, dependendo da espé
cie. As larvas se estabelecem em habitats juvenis ou adul
tos, apropriados às suas espécies. Ainda não se sabe bem se 
a chegada no habitat adulto (o chão do oceano, o recife de 
coral ou a boca de um rio) é um processo ativo ou passivo 
das larvas. Entretanto, a chegada coincide com a metamor
fose da morfologia larval à juvenil em uma questão de horas 
ou de dias. Embora os jovens sejam usualmente identifica
dos em uma espécie, algumas poucas larvas pré-metamórfi-
cas foram reproduzidas em cativeiro com sucesso, para que 
fossem conhecidas algumas relações entre elas. Estados de 
ossos, chamados de otólitos, estão contribuindo para o nosso 
entendimento sobre o início das histórias de vida dos peixes 
na natureza (Quadro 6-2). 
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ET Q u e a O r e l h a de u m Peixe nos D iz sobre Sua V i d a 

A
companhar ovos diminutos de peixes ou larvas trans

parentes no mar aberto, ou em rios turvos, apresenta 
problemas incontáveis. Entretanto, há um método 

indireto para reconstruir os detalhes da história de vida de 
um peixe individualmente. Uma característica dos peixes ós
seos é a presença de até três estruturas compactas e minera
lizadas, suspensas dentro de cada orelha interna, os otólitos. 
Estas estruturas são especialmente bem desenvolvidas na 
maioria dos teleósteos, com formas, usualmente curiosas, se 
encaixando nos espaços do labirinto membranoso, de forma 
precisa, e crescendo em proporção ao desenvolvimento do 
peixe. Eles são importantes na audição, orientação e loco
moção e são formados, na maioria dos teleósteos, durante os 
últimos estágios embrionários. 

Os otólitos crescem pela agregação de camadas mine
ralizadas depositadas sobre a superfície resultando em ca
madas concêntricas, semelhantes as camadas de uma cebola 
(Figura 6-17). A camada mais fina pode ser distinguida e 
reflete usualmente um dia de crescimento. A largura e a den
sidade relativas e as interrupções das camadas demonstram 
as condições ambientais que o indivíduo encontrou diaria
mente, desde a eclosão, incluindo variações de temperatura e 
de aprensão de alimentos. Para muitas espécies o registro do 
crescimento é completo e sem interrupção para os primeiros 
anos de vida. Padrões sazonais e anuais de deposição estão 
presentes também. Em tais ambientes sazonais e assim como 
um crescimento mais lento do peixe com a idade, o registro 
diário pode tomar-se incompleto ou intermitente. Quantida
des diminutas de elementos e a característica do decaimento 
los isótopos no ambiente onde o peixe passa cada dia, são 

incorporados nas camadas, aumentando ainda mais a infor
mação fornecida pelos otólitos. U m registro dia-a-dia do 
indivíduo é escrito em seus otólitos. Isso pode incluir movi
mentos e migrações e permitem aos biologistas determinar 
áreas de reprodução ou "águas de residência". E possível 
imprimir u m código permanente nos otólitos por meio da 
submissão de jovens peixes a uma série de aumentos e declí
nios de temperatura: u m padrão de barras de códigos resulta 
na microestrutura do otólito. Esse padrão único permite aos 
pescadores utilizar este método para marcar os peixes juve
nis antes de serem liberados. Anos depois, quando os peixes 
adultos são recapturados, o código escrito nos otólitos mos
tra a origem do peixe. A química do otólito também é alte
rada propositadamente como um meio de reunir ninhadas de 
filhotes marcados, usando compostos como o estrôncio clo
rídrico e cromoflúor. Injetando tais substancias em fêmeas 
grávidas os pesquisadores tem induzido com sucesso otóli
tos marcados nos filhotes em percas vivíparas, por exemplo. 
Isto pode levar a um melhor entendimento do recrutamento 
de juvenis na natureza. Novas técnicas de analise de otólitos 
também tem fornecido informações muito importantes sobre 
a longevidade de muitas espécies. Métodos mais tradicio
nais sobre o envelhecimento freqüentemente subestimam a 
idade do peixe. Informações recentes têm revelado que não 
é incomum para muitos peixes alcançar a idade de 50 anos, 
e alguns podem dobrar ou triplicar esta estimativa. Mesmo 
cheio de problemas de interpretação, o estudo da microes
trutura do otólito está avançando significativamente o nosso 
conhecimento sobre a reprodução e o início da história da 
vida dos peixes. 

< F i g u r a 6 - 1 7 Micrografia eletrônica de varredura de 
um otólito de um peixe-roncador juvenil, Haemulon flavo-
lineatum. A área central representa o foco de um otólito 
a partir do qual se dá o crescimento. Os anéis alternados, 
escuros e claros, são incrementos de crescimento diários. 
Note que a largura dos incrementos de crescimento varia, 
significando variações dia-a-dia na taxa de crescimento. 
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A estratégia de produzir ovos e larvas planctônicos, expõe 
a uma existência pelágica prolongada e arriscada, que parece 
desperdiçar os gâmetas. Todavia, ciclos de vida complexos 
como estes é o principal modo de reprodução dos peixes 
marinhos. Uma das vantagens que os peixes podem obter 
por meio desta desova pelágica é a redução de alguns tipos 
de predação sobre os ovos fertilizados. Os predadores que 
poderiam capturar os ovos podem ser abundantes no habitat 
parental, mas relativamente ausentes no meio pelágico. Os 
peixes de desova pelágica usualmente migram para regiões 
de correntes fortes para se reproduzir, ou se reproduzem em 
sincronia com épocas de correntes máximas, mensais ou anuais, 
e, dessa maneira, asseguram a dispersão rápida de seus ovos. 
Estes comportamentos ajudam a garantir que os ovos sejam 
rapidamente carregados para longe dos predadores. 

Uma segunda vantagem da desova pelágica pode envolver 
a alta produtividade biológica da superfície iluminada do am
biente pelágico. O micro-plâncton (bactérias, algas, protozoá
rios, rotíferas e crustáceos pequenos) é abundante nos locais 
onde nutrientes suficientes atingem as águas iluminadas. Se 
a energia é limitante aos peixes parentais, ela pode ser vanta
josa para investir a menor quantidade possível de energia na 
produção de ovos que eclodem em larvas especializadas, as 
quais se alimentam de itens alimentares pelágicos, os quais 
são muito pequenos para os adultos comerem. 

Uma última hipótese envolve a seleção específica. A pro
dução de ovos e de larvas flutuantes, levados pela corrente, 
aumenta as chances de colonização de todas as manchas de 
habitats adultos em uma grande área. Uma espécie ampla
mente dispersa não é vulnerável a alterações ambientais 
locais, as quais poderiam extinguir uma espécie com uma dis
tribuição geográfica restrita. Talvez, a predominância da re
produção pelágica, no ambiente marinho, reflita os resultados 
de milhões de anos de extinções de espécies com comporta
mentos reprodutivos sem dispersão efetiva dos jovens. 

6.7 A Adaptabilidade dos Peixes -
Comunidades de Teleostei 
em Ambientes Contrastantes 

Diante do grande número, tanto de espécies quanto de in
divíduos, de peixes viventes, especialmente de teleósteos, 
não surpreende que eles habitem uma enorme diversidade 
de ambientes aquáticos. A análise de dois ambientes bem 
distintos, as grandes profundidades marinhas e os recifes 
de corais permitem um melhor entendimento da fantástica 
adaptabilidade dos peixes teleósteos. 

Peixes das Grandes Profundidades Marinhas 

De todas as regiões da Terra, as grandes profundidades do 
mar são as menos estudadas. Duas das principais zonas de 

vida existem no mar: a pelágica (subdividida em epipelá-
gica, mesopelágica, e bentopelágica), onde os organismos 
vivem flutuando ou nadando, e a bentônica, onde os orga
nismos estão associados ao fundo das grandes profundida
des (Figura 6-18). A luz solar é totalmente ausente a uma 
profundidade de 1000 metros, nos oceanos mais claros, e a 
profundidades muito menores em regiões costeiras. Como 
resultado, cerca de 75 por cento do oceano é sempre escuro, 
iluminado somente pelo brilho dos organismos biolumines-
centes. Uma gama bizarra e distinta de peixes de grandes 
profundidades do mar, com representantes de não menos do 
que cinco ordens evoluiu nestas zonas. 

Peixes decrescem em abundância, tamanho e diversidade 
de espécies nas grandes profundidades. Estas tendências não 
são surpreendentes, já que todos os animais dependem, dire
tamente ou indiretamente, da fotossíntese, a qual esta limi
tada a regiões epipelágicas (da superfície até os 100 metros 
de profundidade). Abaixo da região epipelágica, os animais 
dependem da "chuva" de detritos da superfície. A quanti
dade de alimento disponível diminui, pois é consumido em 
sua descida. Amostragens confirmam este declínio de ali
mento: o plâncton da superfície pode atingir níveis de bio-
massa de 500 miligramas líquidos por metro cúbico, mas, a 
1000 metros de profundidade, a biomassa de plâncton é de 
apenas 25 mg/m 3. De 3000 a 4000 metros de profundidade, 
o valor cai para somente 5 mg /m 3 , e a 10.000 existe apenas 
0,5 mg de plâncton por metro cúbico de água. 

A diversidade dos peixes é similar a esse declínio: es
tima-se que cerca de 800 espécies de peixes de profundidade 
marinha ocupem a zona mesopelágica (de 100 a 1000 metros 
abaixo da superfície), e que somente 150 espécies habitem 
as regiões batipelágicas (onde as espécies vivem na coluna 
d'agua a profundidades abaixo de 1000 metros). Mares pro
fundos, sob áreas de grande produtividade na superfície, 
contêm espécies de peixes maiores e em maior quantidade 
do que regiões sob áreas menos produtivas. Alta produtivi
dade ocorre em áreas de resurgência, nas quais as correntes 
reciclam os nutrientes anteriormente removidos da camada 
de detritos. Nestes locais, peixes de profundidade tendem a 
ser mais diversos e abundantes. 

Em águas tropicais, a fotossíntese é contínua por todo o 
ano. Longe dos trópicos, ela é mais cíclica, seguindo as alte
rações sazonais de luminosidade, de temperatura e, algumas 
vezes, de correntes. A diversidade e a abundância dos peixes 
de águas profundas diminui longe dos trópicos. Mais de 3 0 0 
espécies de peixes mesopelágicos e batipelágicos ocorrem 
nas imediações das Bermudas tropical, enquanto somente 
50 espécies foram descritas em toda a região Antártica. A 
alta produtividade das águas antárticas é restrita a alguns 
poucos meses do ano e o detrito que precipita, durante o 
restante do ano, não é suficiente para sustentar um conjunto 
diversificado de peixes de águas profundas. 
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A F i g u r a 6 - 1 8 Zonas de vida nas profundidades oceânicas, (a) Produtividade anual na superfície do oceano. Números são gramas de 
carbono produzidas por metro quadrado por ano. Conjuntos ricos de peixes de profundidade ocorrem onde águas altamente produtivas 
estão sobre as águas mais profundas, (b) Corte esquemático das zonas de vida nas águas profundas do mar. Temperaturas e biomassas são 
mostradas, assim como as distribuições verticais de diversas espécies de peixes, como as de migração diária. 
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Enfatizamos que a disponibilidade de alimentos (ener
gia) é o problema ambiental mais formidável que os peixes 
de águas profundas encontram; na realidade, muitas de suas 
especializações podem ter sido selecionadas segundo a in
termitência ou escassez continua de alimento. Outro fator 
variável é a pressão, enquanto a baixa temperatura e a au
sência de luz são constantes. 

Peixes Mesopelágicos Em geral, peixes e invertebrados 
mesopelágicos migram verticalmente, subindo em direção a 
superfície no final da tarde para entrar em áreas com mais 
alimento e descendo no início da madrugada. Aparentemente 
eles seguem os níveis de intensidade de luz que os movem 
para cima e para baixo, mantendo-os provavelmente em zonas 
onde os predadores tem dificuldade de vê-los (Figura 6-19). 
Sinais de sonar são refletidos pelas bexigas natatórias dos 
peixes mesopelágicos, e agregações destes animais produ
zem uma camada acústica. Ao pôr-do-sol, a intensidade de 
luz sobre a superfície diminui, assim como a luz que penetra 
no oceano. Posicionando no gráfico a profundidade de uma 
única intensidade de luz (chamada de isolume) em relação 
ao tempo ilustra-se a profundidade progressivamente menor 
na qual uma dada intensidade de luz ocorre no crepúsculo. 
A intensidade de luz escolhida para este exemplo se encon
tra entre a das estrelas e a da lua cheia. Ela corresponde ao 
limite superior da camada acústica, a qual se eleva rapida
mente com a migração, para cima, dos peixes mesopelágicos. 
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A F i g u r a 6 - 1 9 Migração, ascendente, de peixes mesopelágicos, 
indicada por alterações da profundidade da camada acústica. Os 
movimentos para cima estão intimamente associados a mudança de 
intensidade de luz (isolume) assim que a intensidade da luz do Sol 
na superfície do oceano (superfície irradiante) decresce. 

Diversos benefícios e custos resultam, provavelmente, 
deste comportamento. Ao subirem durante o crepúsculo, 
os peixes mesopelágicos entram em uma região de produ
tividade mais alta, onde o alimento está mais concentrado. 
Entretanto eles também aumentam sua exposição aos pre
dadores, embora muitos predadores de águas superficiais 
sejam caçadores visuais e podem ser menos ameaçadores a 
noite. Além disso, peixes mesopelágicos ascendentes estão 
expostos a elevações de temperatura que podem exceder os 
10°C. Os custos energéticos de manutenção, nestas tempera
turas mais altas, podem dobrar ou, até mesmo, triplicar. Em 
contraste, a descida até as águas mais frias abaixa o metabo
lismo, o que conserva energia e reduz a chance de predação, 
pois existem menos predadores em águas mais profundas. 

Peixes Batipelágicos Não há certeza que os peixes batipe
lágicos passam pelas migrações verticais diárias. Há pouca 
economia metabólica, oriunda da migração vertical, em zonas 
sem luz, pois as temperaturas são uniformes (cerca de 5°C). 
Além disso, o custo da migração, ao longo dos diversos mi
lhares de metros, desde a região batipelágica até a superfície, 
provavelmente superaria a energia ganha a partir da invasão 
de águas produtivas de superfície. Em vez de migrar, os pei
xes batipelágicos são especializados para vidas menos ativas 
do que aquelas de seus equivalentes mesopelágicos. 

Peixes de águas profundas têm ossos menos densos e 
menos músculos esqueléticos do que os peixes de profundi
dades menores (Figura 6-20). Peixes de superfície possuem 
esqueletos fortes e ossificados e músculos vermelhos bem 
desenvolvidos na região axial do corpo, especialmente adap
tados para a natação continuada. Peixes mesopelágicos, os 
quais nadam, principalmente, durante a migração vertical, 
têm um esqueleto mais delicado e menos músculos vermelhos 
axiais. Em peixes batipelágicos o esqueleto axial e a massa de 
músculos são muito reduzidos e a locomoção é limitada. 

O tamanho do olho e a sensibilidade à luz se correlacio
nam com a profundidade. Peixes mesopelágicos têm olhos 
maiores do que os pelágicos de superfície. A retina dos pei
xes mesopelágicos contém uma alta concentração de pig
mento visual, a fotossensibilidade química que absorve a 
luz no processo de visão. Os pigmentos visuais dos peixes 
de águas profundas são mais eficientes na absorção da luz 
azul, cujo comprimento de onda é mais prontamente trans
mitido através da água límpida. 

Muitos peixes e invertebrados de grandes profundida
des são ornamentados com padrões brilhantes formados por 
órgãos de fotóforos que emitem luz azul, e muitos peixes 
batipelágicos têm padrões bioluminescentes característicos 
de machos e de fêmeas. Pequenos órgãos produtores de luz, 
denominados fotóforos são distribuídos sobre o corpo for
mando padrões específicos e também específico do sexo 
(Figura 6-2le). A luz é produzida por espécies simbiontes 
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< F i g u r a 6 - 2 0 Redução do osso em peixes 
de águas profundas. Raios-X demonstram 
a redução da densidade óssea dos peixes 
mesopelágicos e batipelágicos, comparada 
a de um peixe de superfície. Acima: o arenque 
epipelágico (Clupeidae). Meio: um peixe-lanterna 
mesopelágico, que executa a migração vertical 
(Myctophidae). Abaixo: um "bristlemouth" 
(Gonostomatidae) mesopelágico, habitante de 
águas profundas. 

de Photobacterium e por grupos anteriormente desconheci
dos de bactérias relacionadas ao Vibrio. Alguns fotóforos, 
provavelmente, agem como sinais para outros membros da 
mesma espécie na escuridão do fundo do mar, onde parcei
ros são difíceis de serem encontrados. Outros, tais como os 
atrativos de nadadeiras raiadas modificadas dos Liophiidae, 
provavelmente, atraem presas. As fêmeas de Liophiidae 
possuem atrativos bioluminescentes que parecem ser espe
cíficos. Embora seja utilizado para atrair presas, o bastão 
luminoso também atrai, possivelmente, os machos. Porque 
a luz não penetra muito longe na água, a detecção visual de 
outros indivíduos, a mais de 40 ou 50 metros, não é pos
sível e outros sentidos, tais como as trilhas de ferômonios, 
devem ser utilizados. As fêmeas secretam um feromônio 
e os machos, usualmente, possuem órgãos olfatórios bem 
desenvolvidos. Ao sentir o feromônio enquanto executam 
movimentos de busca, os machos nadam em direção a um 
encontro íntimo. 

As maxilas e os dentes dos peixes de águas profundas 
geralmente são enormes, em proporção ao resto do corpo. 
Muitos peixes batipelágicos podem ser descritos como uma 
grande boca acompanhada por um estômago. Se um peixe 
raramente encontra presas potenciais, é importante possuir 
uma boca grande, para engolir praticamente qualquer coisa 
que encontre - e um trato digestório que possa se expan
dir, para acomodar a refeição (Figura 6-21). O aumento das 
chances de encontrar a presa também é importante para a 
sobrevivência nas profundidades oceânicas. Em vez de pro
curar por presas no escuro das profundezas, os peixes Lo-

phiidae utilizam um bastão bioluminescente a sua frente. 
Acredita-se que o atrativo bioluminescente imite os movi
mentos do zoôplancton, trazendo peixes e cmstáceos maio
res para a boca. A presa é sugada por meio de uma repentina 
abertura da boca, apanhada pelos dentes e, então, engolida. 
As maxilas de muitos peixes Liophiidae se expandem e o 
estômago se alarga para acomodar presas maiores que o pre
dador. Assim, peixes de águas marinhas profundas, como a 
maioria dos teleósteos, apresentam grandes especializações 
nas estruturas de locomoção e de alimentação. Entretanto, 
diferentemente dos teleósteos de superfície, nos teleósteos 
de grandes profundidades, a escassez de alimento selecio
nou estruturas que minimizam os custos do forrageio e que 
maximizam a captura da presa. 

A maioria das características da biologia dos peixes de 
águas profundas está diretamente relacionada à escassez de 
alimento, mas, em alguns casos, as relações são indiretas. 
Por exemplo, a maioria das espécies é pequena (o compri
mento médio é de menos de 5 centímetros) e indivíduos de 
uma espécie não são abundantes. Em um habitat tão vasto, 
o número de Liophiidae é muito pequeno. A densidade de 
fêmeas, da espécie mais comum, é tipicamente de menos de 
um indivíduo por 1,6 km 3 . Imagine encontrar outro humano 
sob condições semelhantes! Além disso, para se reproduzir, 
cada peixe deve localizar um parceiro e reconhecê-lo como 
membro de sua própria espécie. 

A história de vida de Liophiidae ceratióides dramatiza 
como a seleção adapta um vertebrado a seu habitat. Os adul
tos, tipicamente, passam a vida em regiões sem luz, abaixo 
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A F i g u r a 6 - 2 1 Peixes marinhos de profundidade mostrando suas grandes bocas, seus estômagos distendidos e seus órgãos luminescentes. 
(a) Enguia pelicano, Eurypharyrtx pelecanoides. (b) Perca abissal, Chiasmodus niger, seu estômago está distendido por u m peixe maior 
que ele mesmo, (c) Estomiatóide, Aristostomias grimaldii. (d) Fêmea de Liophryne argyresca, com u m macho parasita preso ao seu ventre. 
(e) Peixe-machadinha, Sternoptyx diaphana com fotóforos sobre a região ventrolateral. 
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de 1000 metros. Entretanto, ovos fecundados chegam á su
perfície, onde eclodem em larvas. As larvas permanecem, 
em sua maioria, em profundidades menores que 30 metros, 
onde crescem, descendo posteriormente para a região sem 
luz. A descida é acompanhada por modificações metamór
ficas que diferenciam as fêmeas e os machos. Durante a 
metamorfose, as jovens fêmeas se dirigem a profundidades 
maiores, onde se alimentam e crescem vagarosamente, atin
gindo a maturidade após diversos anos. 

As fêmeas de Liophiidae alimentam-se durante toda a 
vida, enquanto os machos alimentam-se somente durante 
o estágio larval. Modificações metamórficas os preparam 
para um futuro diferente; sua função é a reprodução, literal
mente, para um laço matrimonial por toda a vida. O corpo 
alonga e músculos vermelhos axiais se desenvolvem. Os 
machos param de comer e um fígado bem desenvolvido, 
aparentemente, fornece energia para longos períodos de na
tação. Os órgãos olfatórios dos machos aumentam de tama
nho na metamorfose e os olhos continuam a crescer. Estas 
alterações sugerem que os machos adolescentes passam por 
um período breve, mas ativo, de natação livre, concentrados 
em encontrar uma fêmea. A jornada é precária, já que os 
machos devem vasculhar vastas áreas escuras para encon
trar uma única fêmea, enquanto fogem de predadores. Den
tre os adultos jovens, há um desequilíbrio quanto à razão 
sexual - geralmente mais de 30 machos para cada fêmea. 
Aparentemente, ao menos 29 destes machos não encontra
ram uma fêmea virgem. 

Ao encontrar uma fêmea, um macho não quer perdê-la. 
Ele garante uma união permanente prendendo-se ao corpo 
da fêmea, como um parasita, mordendo-a e segurando-se 
firmemente. A preparação para este encontro se inicia du
rante a metamorfose, quando os dentes do macho degene
ram e ossos fortes, em forma de dente, se desenvolvem nas 
extremidades da mandíbula. Um macho permanece preso 
à fêmea durante toda a sua vida e, neste estágio de parasi
tismo, ele cresce e seus testículos amadurecem. A monoga
mia prevalece na relação, já que as fêmeas, invariavelmente, 
carregam apenas um macho parasita. Este estilo de vida é 
desconhecido entre outros vertebrados, mas ele tem sido 
bem sucedido para os Liophiidae - existem cerca de 200 es
pécies de ceratóides. 

Peixes em Comunidades de Recifes de Corais -
Especialização e Co-existência 

Um recife de coral é uma das mais espetaculares apresenta
ções da vida animal na Terra. A diversidade de animais, ver
tebrados e invertebrados, em tais concentrações, não ocorre 
em outros locais; e o componente vertebrado de uma comu
nidade de recife de coral se dá, quase que exclusivamente, 
nor meio de um único táxon. os teleósteos Acanthopterygii. 

A diversidade, sem paralelos, dos modos de alimentação, 
que caracteriza os Actinopterygii requer o controle preciso 
da ação das maxilas e da posição do corpo. Esta precisão foi 
obtida por meio de fortes pressões seletivas sobre as intera
ções entre a alimentação e a locomoção. Em nenhum outro 
local tais interações são mais óbvias do que nos recifes de 
corais. Mais de 600 espécies de peixes podem ser encontra
das em um único recife do Indo-Pacífico. Os mais primiti
vos peixes de nadadeiras com espinhos nos recifes de corais 
são predadores de invertebrados (p. ex., peixes-borboleta, 
peixes cardinal; Figura 6-22). Como uma resposta à preda-
ção, muitos invertebrados dos recifes se tornaram noturnos, 
limitando suas atividades à noite e permanecendo escondi
dos durante o dia. Em resposta à atividade noturna das pre
sas, os primeiros Acantopterygii evoluíram a capacidade de 
localizar a presa à noite. Desde esse momento, seus descen
dentes se dispersam pelos recifes, à noite, para se alimentar 
mas, durante as horas de luz do dia, se congregam em bura
cos e fendas no recife. Os olhos grandes e sensíveis destes 
predadores noturnos são efetivos a baixas intensidades de 
luz. Eles utilizam os contornos irregulares dos recifes para a 
abordagem e dependem das grandes bocas protrusíveis para 
sugar e capturar a presa. 

A evolução dos peixes especializados na tomada de itens 
alimentares escondidos na superfície complexa dos recifes 
foi um importante avanço dentre os Acanthopterygii. Algu
mas espécies dependem da sucção, enquanto outras usam a 
ação de fórceps de suas maxilas protrusíveis. Este modo de 
predação demanda especializações sensoriais, sendo a mais 
importante a grande acuidade visual que pode ser obtida so
mente no claro do dia. Além disso, um posicionamento apu
rado é necessário para direcionar as maxilas. Estas pressões 
seletivas produziram peixes capazes de manobras comple
xas através de recifes tridimensionais na busca por alimento. 
Deste modo, sua locomoção, a visão atenciosa, a memória 
de locais para esconderijo e rotas de escape são tão acuradas 
que esses peixes podem se diurnos, movendo-se e alimen
tando-se na à luz do dia. As refinadas especializações de ali
mentação dos peixes diurnos de recifes lhes permite extrair 
invertebrados pequenos ativos à noite de seus esconderijos 
diurnos, ou até mesmo retirar pedaços de pólipos, esponjas 
e de outros organismos expostos. 

Liberados da predação intensa durante a luz do dia, de
vido à sua habilidade de encontrar segurança na estrutura la
biríntica do recife, muitos destes peixes evoluíram padrões 
notáveis de cores. Estes sinais visuais comunicam uma 
ampla gama de informações; específicas, de idade, sexo, es-
tatus social e condição reprodutiva. 

Um recife de coral possui turnos noturnos e diurnos -
ao final da tarde, os peixes diurnos coloridos, dependentes 
da intensidade de luz para sua acuidade visual, procuram 
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P a M 

A F i g u r a 6 - 2 2 Atividade, diversidade e diferenças relativas de população de peixes sobre um recife de corais caribenho (a) à meia-noite 
e (b) ao meio-dia. Muitos peixes de recife são Perciformes; dos peixes ilustrados aqui apenas o arenque, o peixe-agulha e o "squirrel fish" 
não são Perciformes. 



150 CAPÍTULO 6 Vida Dominante na Água: a Principal Radiação dos Peixes 

refúgios noturnos no recife, e os peixes noturnos, com pouca 
visão na luz, deixam seus esconderijos e substituem os diur
nos na coluna d'agua (Figura 6-22). A precisão com a qual 
cada espécie sai ou entra na cobertura protetora do recife, 
todos os dias indica que esta é uma característica compor
tamental e ecológica fortemente selecionada. O espaço, o 
tempo e os recursos alimentares, disponíveis em um recife, 
são divididos por meio deste padrão de atividade. 

Muitos peixes de recifes pertencem a um pequeno número 
de famílias e de gêneros com muitas espécies co-existindo. 
Os peixes cardinais, os peixes-anjo, os peixes-borboleta, as 
donzelas e os peixes-papagaio são exemplos. O grande nú
mero de espécies muito aparentadas pode ser o resultado do 
freqüente isolamento parcial das seções do oceano tropical. 
(p. ex., o Oceano Atlântico tropical foi isolado do Pacífico 
tropical há três milhões de anos, pela elevação do Istmo do 
Panamá.) O registro fóssil mostra que muitos gêneros de 
peixes recifais existiam há mais de 50 milhões de anos. Du
rante este longo período, os níveis do mar variaram, as ilhas 
vulcânicas cresceram e diminuíram e os continentes e arqui
pélagos afundaram com a expansão do solo marinho. Popu
lações de peixes de recifes, quase todas com ovos e/ou larvas 
pelágicos, foram, algumas vezes, isoladas em um canto do 
vasto mar tropical - e, em outros momentos, próximas o 
bastante para que as larvas de populações diferentes se mis
turassem. Períodos de isolamento, provavelmente, levaram a 
formação simultânea de espécies em múltiplos sistemas iso
lados de recifes. O resultado foi uma fauna de grande varie
dade de peixes recifais, com novas espécies chegando após 
cada período de isolamento. Atualmente a fauna está em um 
período de baixa taxa de isolamento. As distribuições geo
gráficas de muitas espécies se estendem desde a costa leste 
da África até o Havaí, e algumas poucas destas mesmas es
pécies chegam á costa Pacífica das Américas. Já que muitas 
das espécies de peixes de recifes são aparentadas, compar
tilham boa parte de suas adaptações através da herança de 
traços derivados. Esperaria-se que estes grupos de espécies 
vivenciassem uma competição intensa uns com os outros. 
Tal competição levaria à eliminação da maioria das espé
cies mais aparentadas ou ao direcionamento das mesmas à 
exploração de recursos distintos, apesar de sua similaridade 
original. Surpreendentemente, nenhum destes dois resulta
dos da competição parece ter ocorrido extensivamente. Em 
vez disso, a predação e eventos (tais como tempestades), 
que reduzem as populações, parecem ter prevenido as inte
rações competitivas de agirem em sua totalidade. 

6.8 Conservação de Peixes 

Os peixes enfrentam um conjunto de problemas. Como todos 
os organismos viventes, os peixes sofrem mudanças em seus 
habitats causadas diretamente ou indiretamente pelas ativi

dades dos seres humanos. Além disso, espécies que tem fase 
larval ocupam habitats distintos durante a vida e são vulne
ráveis às mudanças em seus habitats específicos. Diferente 
da maioria dos vertebrados, muitos peixes têm extrema im
portância comercial como alimento e grandes industrias são 
estruturadas na captura dos peixes. Outras espécies de peixes 
são capturadas para o comércio de animais de aquário, algu
mas vezes, por métodos de coleta que destroem seus habitats. 
Como resultado esses fatores, muitas espécies de peixes que 
eram até comuns tem sido levadas à beira da extinção, assim 
que os seres humanos descobrem novos usos importantes 
para algumas espécies (Quadro 6-3). 

Conservação Relativa aos Peixes de Água Doce 

Cerca de 40 por cento das espécies de peixes vive nas águas 
doces do mundo, e todas elas estão ameaçadas pela altera
ção e pela poluição de lagos, rios e das corredeiras. As dre
nagens, as represas, a canalização e a mudança dos cursos 
dos rios criam habitats que não são capazes de sustentar os 
peixes nativos. Talvez, a mais ameaçada das espécies de 
peixe seja uma com a menor distribuição dentre os vertebra
dos. O pequeno Cyprinodon diabolis que vive em um único 
lago, em uma porção especial do Monumento Nacional do 
Vale da Morte, ao sul de Nevada. Enquanto seu habitat pos
sui 17 metros por 3 metros de área, esta espécie passa toda 
sua vida na superfície, coberta de algas, com somente 18 m 2 

de área. Embora nenhuma outra espécie seja tão limitada em 
sua distribuição, muitos outros peixes da região estão limi
tados a um único lago ou nascente. A atividade humana na 
região está ameaçando esta pequena espécie e outros peixes 
isolados. Fazendeiros locais e cidades, tão distantes quanto 
Las Vegas, estão bombeando água do aqüífero que abastece 
os lagos. A água nos aqüíferos é fóssil - ela estava lá desde 
o final das glaciações do Pleistoceno - e não é reposta pelas 
chuvas ou pelo derretimento da neve. A retirada de água fós
sil é como a do petróleo; o nível cai até que toda a reserva 
acabe. Os níveis dos lagos estão caindo; e, ao menos que os 
aqüíferos sejam protegidos, o habitat deste pequeno cipriní-
deo irá secar e a espécie será extinta. 

Além da perda e da degradação física do habitat do 
peixe, as águas doces, em boa parte do mundo, estão poluí
das por dejetos químicos tóxicos de origem humana. Isso é 
especialmente verdadeiro para as nações ocidentais e para 
as regiões urbanizadas. Os Estados Unidos teve, em anos re
centes, mais de 2.400 casos de fechamentos anualmente de 
praias e de rios para o uso humano devido à poluição. Os 
locais perigosos para a presença dos humanos, geralmente, 
são letais para os organismos que ali vivem! Das quase 800 
espécies de peixes nativos de água doce dos Estados Uni
dos, cerca de 20 por cento são consideradas ameaçadas. Até 
85 por cento da fauna de peixes, em alguns estados, está em 
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U m Dest ino É a Pescaria na Pesquisa Genética 

Durante a última década, laboratórios de pesquisa do 

mundo todo, envolvidos com o desenvolvimento, a 
genética e as doenças dos seres humanos tem sido 

assolados por um peixe com apenas 6 centímetros de com
primento. Vivendo em uma ampla variedade de habitats, o 
"zebrafish" Danio (Bracchydanio) rerio (Ostariophysi: Cy-
prinidae) é encontrado desde o extremo sul da índia, pró
ximo a costa leste da índia, até os rios dos contrafortes a 
oeste do Himalaia até o interior de Myanmar (Burma) no 
sudeste asiático. Esse peixe pode ser encontrado em cardu
mes em pequenos e grandes rios, águas estagnadas, cam
pos alagados de arroz, e canais, mas também é abundante 
nos arroios dos contrafortes das montanhas. Descoberto 
em 1797 por um médico cirurgião escocês que trabalhava 
na Companhia das índias Ocidentais, o "zebrafish" não foi 
descrito formalmente até 1822 nem exportado vivo para a 
Europa até 1905. Ele se tomou imediatamente um favorito 
dos iniciantes da aquarofilia na Europa e América do Norte 
e mantêm-se assim até os dias de hoje. Esse peixe é a espé
cie do momento que muitos aficionados de peixes tropicais 
procuram criar após dominar o guaru, e tomou-se um favo
rito do recém falecido aquariofilista e geneticista, George 
Streisinger. 

Streisinger reconheceu o potencial impar do "zebrafish" 
como um modelo laboratorial para a pesquisa genética e do 
desenvolvimento. A habilidade natural do "zebrafish" de 
viver sob uma ampla variedade de condições ambientais 

toma fácil a domesticação em cativeiro. O fato dos adultos 
terem pequeno tamanho e viverem em cardumes permite 
manter um grande número de "zebrafish" em espaços pe
quenos e econômicos. No que diz respeito ele é superior aos 
outros principais modelos de vertebrados: a rã escavadora 
africana, as galinhas, e os camundongos. Essa espécie de 
peixe procria prodigiosamente, acasalando anualmente de
vido a sua herança tropical. A fecundação é externa: os óvu
los e espermatozóides são liberados na água. Sob condições 
ideais as fêmeas produzem 100 a 200 óvulos toda semana 
por um período de 10 a 12 semanas ao longo de sua vida re
produtiva normal de dois anos. (O maior número de óvulos 
são produzidos por fêmeas com a idade entre 7 e 18 meses). 
Os machos produzem facilmente espermatozóides por volta 
da décima semana de vida até a morte. Tal fecundidade e 
modo de vida reprodutivo permitem manipulações genéticas 
tais como retro-cruzamentos parentais. 

O "zebrafish" tem comportamento reprodutivo promís
cuo demonstrando pouca seletividade no acasalamento e 
comportamentos de corte breves, o que permite ao pesquisa
dor decidir sobre as combinações parentais. E possível cole
tar óvulos e espermatozóides sem injuriar os adultos. Se os 
espermatozóides são esterilizados por meio de radiação ultra
violeta pode-se obter embriões haplóides contendo apenas o 
material genético da fêmea. Pulsos de pressão hidrostática 
ou breve exposição a temperaturas mais altas que o nor
mal podem transformar embriões haplóides na fase inicial 

A Figura 6-23 "O peixe "zebrafish" no laboratório, (a) Adultos anestesiados preparados para fecundação artificial: macho, em cima, 
fêmea, embaixo, (b) Região de cabeça de um embrião com 24 horas de vida: um tipo selvagem à esquerda, o mutante "masterblind", 

ão desenvolve olhos, à direita. (Fonte: Fotografias de K. E. Whitlock). 

Continua 



152 CAPÍTULO 6 Vida Dominante na Água: a Principal Radiação dos Peixes 

Continuação 

de desenvolvimento em diplóides por meio de interferências 
na divisão celular, mas sem duplicação cromossômica. Deste 
modo, é possível obter diplóides que contêm apenas os genes 
maternos por meio de procedimentos razoavelmente simples. 
As mutações também podem ser facilmente produzidas pela 
exposição de um ou dos dois pais à substâncias ou radiação. 
Os genes dessa espécie de peixe podem ser manipulados in-
jetando-se, em embriões com uma única célula, altas doses 
de D N A marcada com proteínas fluorescentes derivadas de 
águas vivas ou corais, que irão dar fluorescência às células 
onde esses genes irão se expressar. 

Após a fecundação a característica mais importante do 
"zebrafish" para os embriologistas torna-se aparente: Dife
rente dos ovos da maioria dos peixes de água doce os ovos 
desse peixe são translúcidos (sem pigmentos) e não são 
adesivos. Os ovos do "zebrafish" são mais densos que a 
água; na natureza eles são colocados no interior da vegeta
ção densa ou sobre o cascalho do fundo e depende de onde 
caem, em fendas e entre folhagens, e sendo translúcidos 
como cristal evitam ser visto pelos predadores. Embora 
muitos peixes tenham ovos claros, muitas dessas espécies 
são marinhas e ovos planctònicos com flutuabilidade neu
tra que requerem condições estreitamente determinadas e 
constantes do mar aberto para se desenvolver adequada
mente. O desenvolvimento do "zebrafish" ocorre no inte
rior de um ovo muito cristalino possível de ser observado 

em sua totalidade pelo pesquisador, provendo uma opor
tunidade sem paralelo para observar o desenvolvimento 
embrionário dos tecidos dos vertebrados em órgãos. Desde 
o início dos primeiros momentos de desenvolvimento as 
células possuem pouco pigmento, deste modo a observa
ção direta do desenvolvimento interno pode ser continua 
ao longo de muitas semanas. 

Zhiyuan Gong da Universidade Nacional de Singapura, 
tem inserido genes de invertebrados no genoma do "zebra
fish" para produzir peixes que respondam a poluentes al
terando sua cor. Os genes promotores que se pode induzir 
ativam genes para cores fluorescentes na presença de subs
tâncias específicas presentes no ambiente - um gene promo
tor que se pode induzir por estrógeno responde na presença 
de estrógeno na água, e um segundo gene promotor que se 
pode induzir pela resposta ao estresse causado pela presença 
de metais pesados e outras toxinas (National University of 
Singapura 2020). Amostras de água podem se colocadas em 
tanques com 'zebrafish" para ver se esses respondem mu
dando de cor. Esse ensaio biológico é substancialmente mais 
rápido e menos dispendioso do que as análises químicas 
(Cornwell 1999). O encanto do entusiasmo sobre o "zebra
fish" não está limitado ao meio cientifico; u m "zebrafish" 
com um gene para a cor vermelha fluorescente que se ex
pressa permanentemente foi introduzido para o comércio 
aquarista em 2004 nos Estado Unidos. 

perigo, ameaçada ou merece atenção especial. Esses proble
mas são globais como indicam os dados similares da Austrá
lia (Figura 6-24). Infelizmente para a maioria das regiões do 
mundo têm-se poucos registros sobre a biota de água doce 
para identificar regiões de situações criticas. 

Conservação Relativa aos Peixes Marinhos 

O modo reprodutivo da vasta maioria dos teleósteos mari
nhos - ovos que são deixados no ambiente sem investimento 
parental posterior - faz o manejo da pescaria comercial ex
tremamente complexo. Os ovos tendem a ser pequenos, em 
relação ao tamanho dos peixes adultos, e são produzidos em 
números prodigiosos. Uma vez que os ovos pelágicos são 
liberados, muitos eventos determinam quantos deles sobre
viverão. Alguns deles sempre são perdidos pela predação 
de peixes filtradores, mas eventos relacionados ao clima 
são menos previsíveis. A água muito quente, ou muito fria, 
pode matar ou interromper o desenvolvimento dos ovos e 
das larvas. Alterações nas correntes oceânicas, produzidas 
pela ação do vento e de fenômenos globais, tais como o 
El Nifio/La Nina (aquecimento ou resfriamento das águas 

do Pacífico central) afetam a abundância de nutrientes e a 
quantidade de micro-plâncton. Já que tantas variáveis estão 
envolvidas, o número de indivíduos que se reproduzem em 
um dado ano (tamanho da reserva reprodutiva) não tem 
qualquer relação com o número de indivíduos na geração 
seguinte. Assim, um período de reprodução, rico em adul
tos reprodutores, pode produzir poucos descendentes que 
irão sobreviver até o próximo período, se os fatores am
bientais impedirem a sobrevivência dos ovos, das larvas ou 
dos juvenis. Inversamente, sob condições excepcionalmente 
favoráveis, alguns poucos adultos reprodutores podem pro
duzir um grande número de descendentes que sobrevivem 
até a maturidade. 

A baixa previsibilidade do tamanho da reserva futura, 
baseada no tamanho atual, tem sido um grande problema 
para o gerenciamento efetivo do manejo de pesca. Já que 
boa parte do tamanho futuro da população depende do am
biente vivenciado pelos ovos e pelas larvas - condições 
nem sempre óbvias para os pescadores e para os cientis
tas - é difícil demonstrar os efeitos da pesca excessiva, em 
seus estágios iniciais, ou os resultados diretos dos esforços 
de conservação. 
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(b) 

A F i g u r a 6 - 2 4 Número de espécies de peixes de água doce conhecidas em cada um dos Estados contíguos dos Estados Unidas e 
os Estados e territórios da Austrália. Entre parênteses, o número de espécies do Estado ou território considerados, pelos profissionais 
pesqueiros, como em perigo, ameaçada ou de preocupação especial. [Fonte: Dados da Austrália fornecidos por Peter Unmack (Veja www. 
peter.unmack.net/biogeog/threat/para mais detalhes.)] 

http://peter.unmack.net/biogeog/threat/para
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Os problemas,inerentes no manejo de pesca têm resul
tado na destruição de populações de peixes de valor comer
cial e de teias alimentares marinhas inteiras. Muitas das 
mais ricas companhias pesqueiras estão à beira o colapso. 
O Georges Bank, o qual fica a leste de Cabo Cod, é um 
exemplo do que a pesca excessiva pode causar. Por anos, 
organizações de conservação pediram por uma redução nas 
capturas do bacalhau, do linguado-de-cauda-amarela e egle-
fim. Muitos desses peixes de fundo são pescados, também, 
não-intencionalmente, por redes preparadas para outras es
pécies. Os apelos dos conservacionistas não foram atendi
dos, e as populações destes peixes caíram dramaticamente 
na década de 1990. Em outubro de 1994, a situação era tão 
mim que o governo e um grupo industrial, o Conselho de 
Gerenciamento da Pesca da Nova Inglaterra, direcionaram 
suas equipes para criar medidas que reduziriam a pesca de 
tais espécies a zero. Boa parte do Banco de Georges perma
nece fechada a todos os tipos de pescaria. Assim, milhares 
de pescadores perderam seus empregos devido a métodos 
draconianos, tais como a moratória completa sobre as pes
cas. Muitos deles levaram seus barcos para outras áreas 
ricas em peixes, tais como a costa do Atlântico Médio e o 
Golfo do México, e o processo de destruição irá se repetir 
nessas áreas. Muitas operadoras pesqueiras menores, al
gumas delas negócios familiares de gerações, deixaram de 
funcionar. O governo dos Estados Unidos tem comprado de 
muitos outros pescadores, e suas licenças de pesca tem sido 
retiradas. Após uma década de proteção completa, algumas 
das espécies ameaçadas pela pesca extensiva estão, nova
mente, no Georges Bank, mas outras não apresentam sinais 
de recuperação. 

Conservação Relativa aos Peixes de Recifes de Coral 

A evolução e a manutenção da rica fauna Vertebrata dos 
recifes de corais dependem de muitos fatores, incluindo a 
preservação das florestas de mangue e das camas de algas 
adjacentes que fornecem áreas de berçário para os peixes de 
recife de coral e produção primaria que é importada para o 
recife por meio de correntes ou por peixes migratórios entre 
esses habitats. A complexa estrutura tridimensional do recife 
de coral é muito importante. Quando esta estrutura entra em 
colapso, como no caso de tempestades extremamente for
tes ou quando o recife é explorado como rocha calcária para 
a manufatura de concreto, dinamitado para capturar peixes 
para a alimentação ou tratado com cianureto para captu
rar peixes para o comércio de aquaristas as populações e 

a diversidade dos peixes desaparecem. O crescimento dos 
recifes vivos, em toda a extensão da bacia do Caribe tem 
decaído dos 50 por cento de área recoberta para 10 por 
cento nas últimas três décadas. Na última década um fenô
meno agourento tem sido observado em todo o mundo. Os 
recifes de corais apresentam sinais de estresse fisiológico e 
estão morrendo em massa. A causa parece ser temperaturas 
altas incomuns na superfície dos oceanos. Os animais que 
constroem os recifes sucumbem à exposição prolongada a 
temperaturas mais altas do que as normais, deixando seus 
esqueletos mortos expostos aos organismos que os erodem, 
e tempestades que comprometem a estmtura tridimensional 
do recife. Os corais estressados pelo calor perdem as algas 
simbiontes que vivem com eles e transformam luz em cor, 
conduzindo para o termo branqueamento do coral que des
creve o fenômeno. 

Um período de dois meses de temperaturas excepcio
nalmente altas, no final do verão de 1998, deixou menos 
de 5 por cento dos recifes de Belize e da América Cen
tral Caribenha cobertos por corais vivos. No Hemisfério 
Sul, no verão de 1998-1999, o estresse sobre os corais, 
induzido pelo calor, foi documentado nos recifes internos 
por toda a Grande Barreira de Corais da Austrália. Em ja
neiro de 2001 águas quentes não usuais resultaram no pior 
evento de clareamento de corais já registrado na Grande 
Barreira de Corais. O clareamento dos corais, documen
tado mundialmente, é um sinal de severo estresse dos co
rais e pode levar a morte do coral em poucos dias. Embora 
este seja um fenômeno muito recente para que sejam feitas 
previsões sobre suas conseqüências, se os recifes, em todo 
o mundo, entrarem fisicamente em colapso, a maior diver
sidade de vertebrados na Terra também será destruída. Os 
recifes crescem vagarosamente. Mesmo quando as condi
ções permitem a regeneração, os recifes podem ser muito 
modificados em grandes áreas do planeta por décadas ou 
mais tempo. Se águas aquecidas prevalecerem no futuro, 
os novos recifes que poderão ser formados em novas águas 
aquecidas ao norte e ao sul da atoai área de ocorrência le
varão séculos para amadurecerem e para desenvolver uma 
estmtura tridimensional complexa. Sem os novos habitats, 
os organismos de recifes enfrentam a possibilidade de 
extinção em massa nos próximos anos. Será o desapare
cimento dos recifes de corais e de sua fauna maravilhosa 
o "grito de alerta" do planeta - o primeiro sinal do aqueci
mento global? 
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Resumo L 

Desde sua primeira aparição no registro fóssil, os Ostei
chthyes, o maior táxon de Vertebrata, é separado em linhagens 
distintas: os Sarcopterygii (peixes com nadadeiras carnosas, 
incluindo os Actinistia, os peixes pulmonados e, os tetrápo
des) e os Actinopterygii (peixes de nadadeiras raiadas). Os 
Sarcopterygii viventes oferecem exemplos de adaptações de
rivadas nos ambientes da era Paleozóica. Peixes Actinoptery
gii eram distintos desde o Siluriano. Eles habitam os 73 por 
cento da superfície da Terra coberta por água, e apresentam 
as linhagens mais numerosas e ricas em espécies de todos os 
Vertebrata. Diversos níveis de desenvolvimento das estrutu
ras de apreensão de alimentos e de locomoção caracterizam 
a evolução dos Actinopterygii. As radiações destes níveis são 
representadas, hoje, por um pequeno número de espécies que 

são relitos de gmpos que gmpos antes tinham muito mais es
pécies: os Cladistia ("bichirs" e "reedfishes"), condrósteos (es
turjões e peixe-espátula) e os Neopterígeos primitivos ("gars" 
e "bowfin", Amia). O nível mais derivado de peixes ósseos, os 
Teleostei, pode chegar a aproximadamente, 27.000 espécies 
viventes - com dois gmpos, os Ostariophysi, na água doce, 
e os Acantopterygii, na água marinha, que consumem uma 
grande porção destas espécies. Examinando como as comu
nidades de peixes teleósteos são adaptadas a habitats muito 
especializados, como as grandes profundidades oceânicas e 
os recifes de corais, podemos entender como a evolução agiu 
sobre o plano corpóreo básico dos Teleostei. Mas a observação 
de como os humanos têm alterado os habitats dos peixes ex
plica porque, agora, muitos peixes estão sob risco de extinção. 
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O mundo da Era Paleozóica foi muito diferente daquele que conhecemos - os continentes estavam em lugares 
diferentes, os climas eram outros e, inicialmente, havia pouca vida estruturalmente complexa no ambiente 
terrestre. No Devoniano Inferior, os ambientes terrestres suportavam uma substancial diversidade de plantas 
e invertebrados, preparando o palco para o surgimento dos primeiros vertebrados terrestres (tetrápodes) no 
Devoniano Superior. As primeiras plantas eram representadas por grupos primitivos, tais como cavalinhas, 
musgos e fetos. A evolução das plantas resultou na produção de solos que aprisionaram dióxido de carbono 
da atmosfera. Isto teve um efeito profundo no clima da Terra resultando o contrário do efeito estufa - um res
friamento global. Durante os períodos do Carbonífero Superior e do Permiano Inferior, ocorreu uma extensa 
glaciação, quando os tetrápodes viviam em regiões equatoriais. Os ecossistemas terrestres tornaram-se mais 
complexos no Carbonífero e no Permiano; apareceram alguns tipos modernos de plantas como coníferas, os 
tetrápodes diversificaram-se e os primeiros insetos alados invadiram o ar. Grandes extinções ocorreram nos 
ecossistemas terrestres no final do Permiano Inferior e uma extinção principal (a maior na história da Terra) 
ocorreu tanto em terra quanto nos oceanos no final da Era Paleozóica. 

7.1 História da Terra, Ambientes 
em Modificação e a Evolução 
dos Vertebrata 

Para entender os padrões da evolução dos Vertebrata, é impor
tante compreender que o mundo atual é muito diferente da
quele de tempos passados. Nossos padrões particulares de 
climas globais, incluindo aspectos como gelo nos pólos e 
a direção das principais correntes de vento e correntes ma
rinhas, resultam das posições atuais dos continentes. Hoje 
em dia o mundo é frio e seco em comparação com muitos 
climas dos tempos passados. Também é notório que os con
tinentes estão amplamente separados uns dos outros e que 
a principal massa continental situa-se no Hemisfério Norte. 
Nenhuma destas condições existiu durante a evolução da 
maioria dos vertebrados. 

A Escala do Tempo da Terra e a História Inicial 
dos Continentes 

Os vertebrados são conhecidos da parte da história da Terra 
chamada de éon Fanerozóico (Grego phaneron = visível e 

zoon = animal). O Fanerozóico iniciou-se há 540 milhões 
de anos e contém as eras Paleozóica (Grego paleo = antigo), 
Mesozóica (Grego meso = meio) e Cenozóica (Grego ceno = 
recente). Nossa própria parte do tempo, o Recente, situa-se 
dentro da Era Cenozóica. Cada Era contém um certo número 
de Períodos e cada Período contém um número de subdivi
sões (veja a figura na contracapa anterior). Pelo menos 99 
por cento das espécies fósseis descritas ocorreram no Fane
rozóico, embora os fósseis mais antigos conhecidos datem 
de cerca de 3,5 bilhões de anos atrás e estima-se que a vida 
tenha se originado há aproximadamente 4 bilhões de anos. 

O tempo antes do Fanerozóico em geral é denominado, 
imprecisamente, como o Pré-cambriano porque o Cam
briano é o primeiro Período da Era Paleozóica e assim 
marco o começo do Fanerozóico. Entretanto, o Pré-cam
briano na verdade representa sete oitavos de toda a história 
da Terra! E melhor dividir o Pré-cambriano em dois éons, 
comparáveis ao éon do Fanerozóico. O primeiro éon é o Ar-
queano (Grego archeo = primeiro ou início), iniciando-se 
com a formação da Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. O 
segundo é o Proterozóico (Grego protero = primeiro), que 
se iniciou em torno de 2,5 bilhões de anos atrás. O início do 
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Proterozóico é marcado pelo aparecimento dos grandes blo
cos continentais encontrados no mundo de hoje (o mundo 
do Proterozóico deveria se assemelhar com o atual Pacífico 
Sul - com muitas pequenas ilhas vulcânicas separadas por 
grandes extensões de oceano). 

Embora a vida date do Arqueano, organismos mais com
plexos do que bactérias não são conhecidos até o Protero
zóico. A evolução dos organismos eucariontes que dependem 
de oxigênio para a respiração, ocorreu logo após o apareci
mento de oxigênio atmosférico no meio do Proterozóico 
(mais ou menos há 2,2 bilhões de anos). Organismos multi-
celulares são inicialmente conhecidos perto do Proterozóico, 
mais ou menos há um bilhão de anos. No início do Fanero
zóico, ocorreu uma grande mudança biótica - a evolução de 
formas capazes de secretar partes esqueléticas calcárias (con
tendo cálcio). 

Deriva Continental - História de Idéias e Efeitos sobre 
o Clima Global 

O clima da Terra resulta da interação de luz solar, tempera
tura, precipitações, evaporação e ventos durante a passagem 
anual da Terra em sua órbita ao redor do sol. O conheci
mento dos paleoclimas nos auxilia a entender as condições 
sob as quais plantas e animais evoluíram, porque o clima 
afeta profundamente os tipos de plantas e animais que ocu
pam uma área. No Capítulo 1 discutimos como as posições 
dos continentes poderiam influenciar os climas globais e a 
circulação das águas oceânicas. O clima de uma determi
nada área é afetado pela latitude (isto é, quanto para o norte 
ou para o sul do equador está, refletindo a quantidade de 
energia solar que recebe); sua proximidade de um oceano 
(porque a água miniminiza mudanças de temperatura e for
nece umidade); e a presença de barreiras como montanhas, 
que influenciam o movimento de massas de ar e assim a 
quantidade de chuva recebida. 

Nossa compreensão sobre a natureza dinâmica da Terra e 
sobre a natureza variável do clima da Terra, durante o tempo, 
ocorreu apenas recentemente. A noção de continentes móveis, 
ou deriva continental, foi formalmente proposta por Alfred 
Wegener em 1924. Naquela época, a teoria não foi totalmente 
aceita porque não se conhecia qualquer mecanismo capaz de 
fazer com que continentes inteiros se movessem. Somente no 
final da década de 1960, após novas pesquisas oceanográfi
cas que demonstraram a expansão do solo oceânico como um 
mecanismo plausível para o movimento dos continentes é que 
a teoria da tectônica de placas se estabeleceu (a tectônica de 
placas é, essencialmente, o mesmo que a deriva continental, 
mas focaliza as placas tectónicas sobre as quais os continen
tes se situam). Mesmo assim, a teoria não foi universalmente 
aceita e a tectônica de placas só foi abraçada pela principal 
tendência da ciência na década de 1970. 

As rochas superficiais são menos densas do que as ro
chas do manto subjacente e, assim, os blocos continentais 
flutuam no manto assim como um cubo de gelo flutua na 
água. O calor do centro da Terra produz lentas correntes 
de convecção no manto. A ressurgência de basalto fundido 
eleva-se em direção à superfície da Terra formando cristas 
meso-oceânicas onde atingem o topo da litosfera (a camada 
rochosa da Terra) e se espalham horizontalmente (Figura 7-1). 
A crosta mais jovem do fundo dos oceanos é encontrada nos 
centros dessas cristas; movendo-se a partir do eixo da crista, 
o fundo oceânico torna-se mais velho. Formam-se zonas de 
subdução nas quais a litosfera afunda novamente para o in
terior do manto. O fundo dos oceanos é continuamente reno
vado por este ciclo de elevação nas cristas meso-oceânicas e 
afundamento para o interior do manto nas zonas de subdu
ção, não ocorrendo rochas mais velhas do que 200 milhões 
de anos em qualquer lugar do fundo oceânico. 

Os movimentos das placas tectónicas são responsáveis 
pela seqüência de fragmentação, coalescência e refragmen-
tação dos continentes, que ocorreram durante a história da 
Terra. Plantas e animais foram transportados à medida que 
os continentes derivavam lentamente e colidiam entre si ou se 
separavam. Quando os continentes se moviam em direção 
aos pólos, eles levavam organismos para climas mais frios. 
Quando continentes já separados colidiam, as floras e fau
nas terrestres que evoluíram em isolamento misturavam-se 
e populações de organismos marinhos eram separadas. Um 
exemplo recente (em termos geológicos) deste fenômeno é 
a união entre as Américas do Norte e do Sul mais ou menos 
há 2,5 milhões de anos. As faunas e floras dos dois continen
tes misturaram-se, motivo pelo qual no Texas ocorrem tatus 
(originados na América do Sul) e na Argentina ocorrem vea
dos (originados na América do Norte). Em contraste, os or
ganismos marinhos originalmente encontrados no mar entre 
as Américas do Norte e do Sul, foram separados, e as popu
lações do lado do Atlântico e do lado do Pacífico tomaram-se 
cada mais diferentes uma da outra com o passar do tempo. 

Aposição dos continentes afeta o fluxo das correntes oceâ
nicas e como estas correntes transportam enormes quantida
des de calor, as modificações em sua direção afetam o clima 
em todo o mundo. Por exemplo, a quebra dos continentes e 
sua migração para o norte durante o fim da Era Mesozóica e 
Era Cenozóica levaram, finalmente, ao isolamento do Oceano 
Ártico, havendo formação do gelo Ártico no início da época 
do Plioceno, há cerca de 5 milhões de anos. A calota de gelo 
do Ártico não é somente um habitat frio num mundo mais 
uniforme. A presença desta calota de gelo influencia as con
dições do clima global de várias maneiras e, hoje em dia, o 
mundo é mais frio e mais seco do que antes do Plioceno. 

Águas Árticas também desempenham papéis críticos nos 
sistemas dinâmicos que, hoje em dia, influenciam o clima 
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^Figura 7-1 Estrutura geológica generalizada do continente norte-americano. Os blocos continentais (granito) flutuam sobre uma 
crosta basáltica (a parte inferior da figura mostra um corte transversal do continente). As setas mostram os movimentos dos elementos da 
crosta e as interações com o manto que produzem a deriva continental. 

global. Este sistema de correntes oceânicas inclui a Cor
rente do Golfo, que transporta água quente do Atlântico 
Equatorial e do Golfo do México através do Atlântico Norte 
para a Europa. O aquecimento do Ártico e o derretimento 
atual da capa de gelo ártico devem ter um profundo efeito 
no clima da Terra. Alguns pesquisadores propuseram que, 
se a Terra como um todo se tomar mais quente, partes do 
oeste da Europa podem toma-se mais frias por que as cor
rentes oceânicas podem se modificar. Sem a Corrente do 
Golfo, a Inglaterra provavelmente teria o mesmo clima frio 
de Newfoundland, que fica na mesma latitude (revisto por 
Kunzig, 1996). Este exemplo mostra como o clima da Terra 
é mutável e dependente da configuração das massas con
tinentais que influenciam a camada de gelo e as correntes 
oceânicas. Os ingleses só podem torcer para que o aqueci
mento global não tome o clima da Inglaterra um ótimo caso 
para demonstrar a validade desta hipótese particular. 

7.2 Geografia Continental da Era Paleozóica 

O mundo do início da Era Paleozóica conteve pelo menos 
seis grandes blocos continentais (Figura 7-2). Um grande 
bloco chamado Laurência incluiu a maior parte da atual 
América do Norte mais a Groelândia, a Escócia e parte do 
noroeste da Ásia. Quatro blocos menores continham outras 

partes do atual Hemisfério Norte: Báltica - Escandinávia 
e grande parte da Europa central; Casaquistânia - sul da 
Ásia central; Sibéria - nordeste da Ásia e China - Mongó
lia, norte da China e Indochina. Gondwana incluía a maior 
parte do que é agora o Hemisfério Sul (América do Sul, 
África, Antártica e Austrália), bem como a índia, o Tibete, 
o sul da China, o Iran, a Arábia Saudita, a Turquia, o sul da 
Europa e parte do sudeste dos Estados Unidos. 

No Cambriano Superior, Gondwana e Laurência ocupavam 
o equador; Sibéria, Casaquistânia e China situavam-se ligeira
mente ao sul do equador e Báltica posicionava-se bastante ao 
sul (Figura 7-2a). Note que a posição dos continentes moder
nos dentro de Gondwana era diferente da atual; por exemplo, a 
África e a América do Sul parecem estar de cabeça para baixo. 
Durante os seguintes cem milhões de anos, Gondwana derivou 
para o sul e girou em sentido horário. No Siluriano Superior, 
a porção leste de Gondwana situava-se sobre o Pólo Sul e a 
África e a América do Sul ocupavam posições similares àque
las que assumem atualmente (Figura 7-2b). Laurência ainda 
estava aproximadamente na mesma posição, embora tenha 
girado ligeiramente em sentido anti-horário. Então, Báltica 
tinha se movido para norte e colidiu com Laurência formando 
um único bloco chamado Laurússia. Casaquistânia, Sibéria e 
China também tinham derivado para o norte, e situam-se agora 
no Hemisfério Norte. 
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Báltica 

Gondwana 

A F i g u r a 7 - 2 Localização dos blocos continentais no (a) Cambriano Superior e (b) no Siluriano Superior. Os pontos negros em (a) indicam 
sitios fósseis onde foram encontrados os vertebrados do Ordoviciano. As posições dos continentes modernos são indicadas como: Af = Africa, 
Na = Antártica, Au = Austrália, G = Groenlândia, I = índia, Ne = Norte da Europa, Sa = América do Sul, Se = Sul da Europa. 

A irradiação mais dramática da vida animal ocorreu no 
início do Cambriano. No entanto, muitos dos grupos conhe
cidos do Cambriano ocorreram somente neste Período sem 
deixar descendentes viventes. Uma irradiação maior de ani
mais marinhos, embora menos dramática, ocorreu no Or
doviciano. Não surgiram filos novos, mas quase triplicou o 
número de famílias e muitos dos gmpos que dominavam os 
ecossistemas no restante da Era Paleozóica, apareceram e 
sofreram irradiação naqueles tempos. Embora os vertebra
dos tenham surgido no Cambriano Inferior, sua primeira e 
principal diversificação ocorreu, aparentemente, durante a 
irradiação do Ordoviciano. 

A partir do Devoniano e durante todo o Permiano, os 
continentes derivaram em conjunto (Figura 7-3). Os blo
cos continentais, que correspondem a partes da moderna 
América do Norte, Groenlândia e oeste da Europa, apro
ximaram-se ao longo do equador. Com a adição posterior 
da Sibéria, estes blocos formaram um supercontinente co
nhecido como Laurásia. A maior parte de Gondwana si
tuava-se bem ao sul, sobre o Pólo Sul, mas sua margem 
setentrional estava separada da parte austral da Laurên-
cia somente por uma estreita porção do Mar de Tethys. 
O braço oeste do Mar de Tethys, não se fechou comple
tamente até o Carbonífero Superior, quando a África se 
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A F i g u r a 7 - 3 Localização dos blocos continentais no Devoniano Superior. Os pontos negros indicam sitios fósseis onde foram 
encontrados tetrápodes do Devoniano. Laurásia, Groenlândia e Báltica localizam-se no equador. Um braço do mar de Thetys estende-se 
para oeste entre o Gondwana e os continentes do norte. 

moveu em direção norte para estabelecer contato com a 
costa leste da América do Norte (Figura 7-4). 

Durante o Carbonífero, continuou o processo de fusão e, 
no Permiano, a maior parte da superfície continental unia-
se em um único continente, a Pangéia. Em sua extensão 
máxima, a área terrestre da Pangéia cobriu 36 por cento da 
superfície da Terra, comparados com os 31 por cento da dis
posição atual dos continentes. Esse supercontinente persis
tiu durante os 160 milhões de anos do Carbonífero Médio 
até o meio do Jurássico, tendo influenciado profundamente 
a evolução de plantas e animais terrestres. 

7.3 Climas da Era Paleozóica 

Durante o início da Era Paleozóica, os níveis do mar esta
vam próximos dos mais elevados do Fanerozóico e os níveis 
de dióxido de carbono atmosférico aparentemente também 
eram elevados. Os altos níveis de dióxido de carbono re
sultariam num efeito estufa, com a Terra experimentando 

climas muito quentes e secos durante o Cambriano e boa 
parte do Ordoviciano, tais condições eram inadequadas para 
a invasão terrestre por plantas primitivas. Houve uma forte 
glaciação no Ordoviciano Superior, que - combinado com 
níveis decadentes de dióxido de carbono atmosférico - te
riam criado condições mais frias e mais úmidas pelo menos 
em algumas partes do mundo, preparando o cenário para o 
desenvolvimento de ecossistemas terrestres do Siluriano. 

Um clima relativamente estável parece ter se mantido 
durante o Devoniano Médio. Algumas glaciações foram evi
dentes no Devoniano Superior e camadas de gelo cobriram 
grande parte de Gondwana desde o Carbonífero Médio até 
o Permiano Médio. O aumento e a diminuição das gelei
ras criaram oscilações no nível do mar, que resultaram na 
formação cíclica de depósitos de carvão, especialmente no 
leste da América do Norte e no oeste da Europa. Na Pan
géia, o clima foi razoavelmente uniforme no Carbonífero In
ferior, mas no Carbonífero Superior e no Permiano Inferior 
foi muito modificado como resultado da glaciação, tendo 
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CARBONÍFERO 

A F i g u r a 7 - 4 Localização dos blocos continentais no Carbonífero. Este mapa ilustra um estágio inicial do Pangéia. A localização e 
extensão das glaciações continentais do Carbonífero Superior são mostradas por linhas pontilhadas e setas que se irradiam do Pólo Sul. A 
extensão das florestas que formaram os atuais leitos de carvão está marcada por linhas espessas que circulam os "C". Os pequenos círculos 
e triângulos marcam a localização dos tetrápodes do Carbonífero. Os triângulos são as menores formas (leptospondilos) e os círculos são as 
formas maiores ("labirintodontes") (veja Capítulo 9). Símbolos cheios representam localidades do início do Carbonífero; símbolos abertos 
representam as do Carbonífero Superior. O círculo com uma cruz marca o principal sítio do Devoniano Superior onde se encontraram 
tetrápodes. 

havido significantes diferenças regionais na flora. A maioria 
dos vertebrados era encontrada em regiões equatoriais du
rante esse Período. 

A dispersão das plantas durante o Devoniano e a modifi
cação que promoveram nos solos, poderiam ter afetado pro
fundamente a atmosfera e o clima da Terra, resultando num 
esfriamento do clima. A formação dos solos deve ter acele
rado a decomposição das rochas subjacentes à medida que as 
raízes das plantas penetravam nelas e secreções orgânicas e a 
decomposição de material vegetal morto provocava a dissolu
ção de minerais das rochas. Os pontos de evidência para esta 
alta diminuição (mais ou menos 90 por cento) do dióxido de 
carbono atmosférico durante o Devoniano Superior, possivel
mente está relacionado com a dispersão das plantas terrestres 
(Berner 1997). Os ácidos orgânicos liberados pelas raízes das 

plantas causaram reações químicas nas rochas silicosas da 
terra, chamada intemperismo, que aprisiona o dióxido de car
bono atmosférico como carbonato mineral. O carbono nesta 
forma é lavado dos solos terrestres e depositado no fundo dos 
oceanos, e assim é removido da atmosfera. Os níveis atmos
féricos de dióxido de carbono alcançaram uma extrema baixa 
durante o Carbonífero Superior e Permiano Inferior, asseme-
lhando-se com os níveis dos dias do mundo atual (mesmo 
agora, com o aumento dos níveis de dióxido de carbono que 
ocorreu no último século, as concentrações deste gás estão 
mais baixas do que em grande parte do Fanerozóico). Em 
contraste, os níveis de oxigênio eram elevados durante este 
tempo. O contrário do efeito estufa, causado pelos baixos ní
veis de dióxido de carbono, provavelmente foi responsável 
pelas extensas glaciações Permo-Carboníferas. 
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7.4 Ecossistemas Terrestres da Era 
Paleozóica 

Bactérias fotossintetizantes (cianobactérias) provavelmente 
existiram em habitats terrestres úmidos desde sua origem 
no Arqueano, sendo que algas, liquens e fungos provavel
mente ocorreram em ambiente terrestre desde o fim do Pro
terozóico. Solos fossilizados do Ordoviciano têm padrões 
mosqueados que parecem indicar a presença de tapetes de 
bactérias, e vestígios de erosão sugerem que parte da su
perfície do solo tenha sido recoberta por algas, mas não há 
evidências de plantas com raízes. As plantas terrestres pa
recem representar uma única invasão do ambiente terrestre 
a partir de um gmpo particular de algas verdes. A primeira 
grande irradiação de plantas para o ambiente terrestre ocor
reu do Ordoviciano Médio ao Superior, como é mostrado 
por esporos fossilizados de plantas, embora não tenhamos 
evidências diretas (isto é, macrofósseis) de plantas terrestres 
até o Siluriano Superior. Esses pioneiros incluíam briófitas, 
atualmente representadas por musgos, hepáticas e ceratófi-
los. A paisagem deveria ter tido um aspecto árido de acordo 
com nossos padrões - em grande parte estéril, com poucos 
tipos de vegetação rasteira limitada a áreas úmidas. Behrens-
meyer et al. (1992) e Willis e McElwain (2002) revisaram a 
evolução dos ecossistemas terrestres na Era Paleozóica. 

Assim como ocorreu com a evolução dos vertebrados 
terrestres, as plantas terrestres tiveram que enfrentar a tran
sição da água para a terra. As primeiras plantas terrestres 
eram pequenas e simples, assemelhando-se à fase produtora 
de esporos de plantas primitivas viventes, tais como mus
gos. Respostas adaptativas à vida em terra incluíram a evo
lução de uma superfície externa impermeável (para impedir 
a perda de água), de tubos internos, condutores de água e de 
órgãos produtores de esporos para a reprodução. 

A diversidade da vida terrestre aumentou durante o Silu
riano. Uma planta sem raízes e sem folhas, chamada Cooksonia, 
foi abundante nos depósitos fósseis do Siluriano Superior. 
Esta planta era composta de um gmpo de caules não rami
ficados, encimados por estruturas produtoras de esporos, do 
tamanho da cabeça de um alfinete e cresciam até uma al
tura de 10 a 15 milímetros. A cobertura vegetal do Siluriano 
provavelmente era bastante baixa, concentrada ao longo das 
planícies de inundação dos rios. Fungos terrestres também 
eram conhecidos destes conjuntos de plantas - assim como 
pequenos artrópodes que poderiam ter se alimentado destes 
fungos - e alguns artrópodes maiores, provavelmente preda
dores. Assim, ao final do Siluriano, havia uma teia alimentar 
terrestre mínima, consumida de produtores primários (plan
tas), decompositores (fungos), consumidores secundários 
(artrópodes que se alimentavam de fungos) e predadores 
(milípedes e escorpiões). 

Os ecossistemas terrestres aumentaram em complexi
dade durante o Devoniano Inferior e Médio, com o apare
cimento de mais plantas vasculares derivadas no início do 
Período, mas as teias alimentares permaneceram simples. 
Atualmente, as plantas constituem a base para as cadeias 
alimentares terrestres, porém não existem evidências de 
que os invertebrados do Devoniano fossem primariamente 
herbívoros, alimentando-se de plantas vivas. Ao contrário, 
provavelmente foram detritívoros, consumindo matéria ve
getal morta e fungos. Isso, por sua vez, poderia reciclar os 
nutrientes das plantas para o solo. Milípedes e escorpiões 
eram abundantes, estando presentes, também, os colêmbo-
los e ácaros. 

No Devoniano Inferior, as terras ainda pareciam estéreis. 
Entretanto, a diversidade de espécies de plantas foi maior 
do que no Siluriano e o aumento em altura se tomou possí
vel para as plantas vasculares (que podiam transportar água 
do local de sua captação para outros). Por ocasião do De
voniano Médio, estas plantas provavelmente atingiram altu
ras de 2 metros e o dossel que criaram deve ter modificado 
as condições microclimáticas sobre o solo. Formas seme
lhantes a árvores evoluíram independentemente entre di
versas linhagens antigas de plantas e, durante o Devoniano 
Médio, existiam comunidades florestais estratificadas con
sistindo de plantas de diferentes alturas. No entanto, estas 
plantas não eram aparentadas com as modernas árvores e, 
realmente, não apresentavam a estrutura das árvores moder
nas. Seria impossível fazer móveis de árvores do Devoniano 
porque tinham troncos finos e não teriam fornecido tecido 
lenhoso suficiente. 

Embora o ambiente terrestre do Devoniano Médio fosse 
bem complexo, diferia em muitos aspectos dos ecossistemas 
modernos com os quais estamos acostumados. Em primeiro 
lugar, não havia vertebrados terrestres - os primeiros deles 
apareceram no Devoniano Superior. Além disso, a vida das 
plantas era limitada a lugares úmidos - nas margens de ria
chos, rios e lagos, além de áreas baixas. Não existiam in
setos voadores e herbívoros. As comunidades de animais 
terrestres no meio do Devoniano aparentemente eram basea
das em espécies detritívoras, tais como milípedes, colêm-
bolos e ácaros. Por sua vez, aqueles animais eram predados 
por escorpiões, pseudo-escorpiões e aranhas. 

Os ecossistemas terrestres tomaram-se cada vez mais 
complexos durante o restante da Era Paleozóica. Plantas com 
folhas grandes apareceram no Devoniano Superior. A evolu
ção de folhas grandes provavelmente coincidiu com a queda 
dos níveis de dióxido de carbono atmosférico porque e as fo
lhas com mais estômatos captam dióxido de carbono mais 
facilmente. O Devoniano Superior viu a disseminação das 
florestas da pró-gimnosperma (planta primitiva com semen
tes) Archaeopteris, com grandes árYQJES e UUIXL ttoncos de 
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até um metro de diâmetro alcançando altura de pelo menos 
10 metros. A maioria das espécies de Archaeopteris emitia 
ramos horizontais que apresentavam folhas, e uma porção 
destas árvores poderia ter criado um chão sombreado em 
florestas de áreas baixas. Cavalinhas gigantes (Calamites), 
parentes das cavalinhas que ocorrem atualmente em áreas 
úmidas, alcançavam alturas de vários metros. Também havia 
muitas espécies de licófitas gigantes, algumas das quais so
brevivem hoje como pequenas plantas rasteiras. As licófitas 
masculinas e femininas produziam grandes cones e a maior 
parte de sua vida era passada na forma de troncos não ra
mificados, assim como os postes telefônicos. Outras áreas, 
aparentemente eram cobertas com plantas semelhantes a ar
bustos, vinhas ou ervas baixas. 

A diversidade e a especificidade de habitats das floras 
do Devoniano Superior continuaram a expandir-se até o 
Carbonífero. A maioria dos habitats preservados representa 
ambientes de brejos e a vegetação enterrada neles formou 
os depósitos atuais de carvão. (A palavra Carbonífero signi
fica "portador de carvão"). Existe um pouco de mistério do 
porquê estas camadas de carvão se formaram nesse Período 
da história da Terra e não em outros. Pode ser que as comu
nidades de fungos e bactérias que atacam lignina (um com
ponente estrutural duro das plantas) não haviam evoluído, 
assim as plantas mortas poderiam se acumular sem decom
posição (Robinson 1990). 

A maior parte dos principais grupos taxonômicos de 
plantas evoluiu durante este Período, embora as plantas com 
flores e sementes (angiospermas) que dominam o mundo 
de hoje ainda eram desconhecidas. As extintas pteridosper-
mas e as samambaias (que sobrevivem atualmente) viviam 
em áreas bem drenadas, e os brejos eram dominados por li
cófitas, havendo também cavalinhas, fetos e pteridospermas. 
Durante o Carbonífero Inferior, haviam florestas constituí
das de árvores de diversas alturas, fornecendo estratificação 
ao dossel, e plantas semelhantes a trepadeiras que estavam 
penduradas em seus ramos. A vegetação terrestre poderia 
assemelhar-se superficialmente com a de hoje, embora os 
verdadeiros tipos de plantas presentes tenham sido comple
tamente diferentes. 

A seca global resultou em mudanças nas comunidades 
de plantas durante o Carbonífero Superior e o Permiano. 
Plantas com sementes, tais como coníferas, tornaram-se 
componente importante da flora, substituindo as plantas pte-
ridófitas mais primitivas. Plantas com sementes eram abun
dantes em altas latitudes, e no final da Era Paleozóica, era o 
principal grupo de plantas ao redor do mundo. Pteridófitas 
também se tornaram predominantes numa grande variedade 
de habitats nesse Período. 

Os invertebrados terrestres diversificaram-se durante o 
Carbonífero. Milípedes, aracnídeos e insetos eram comuns. 
Insetos voadores são conhecidos desde o final do Carboní

fero Inferior. Os detritívoros continuaram sendo uma parte 
importante da teia alimentar, mas a herbivoria dos insetos 
só parece ter estado bem estabelecida ao final do Carboní
fero. Folhas fósseis do Carbonífero Superior apresentam 
buracos esfarrapados, sementes e madeira são perfuradas 
por túneis e o pólen é encontrado no trato digestório e nas 
fezes de insetos fossilizados. Especula-se que insetos voa
dores e herbivoria possam ter evoluído passo a passo, per
mitindo que insetos forrageassem nas copas. Altos níveis de 
oxigênio atmosférico possibilitaram a evolução do vôo, em 
parte porque o vôo requer grandes quantidades de alimento 
e oxigênio, e também porque uma atmosfera contendo mais 
oxigênio é mais densa (Dudley 2000). Níveis de oxigênio 
crescente também permitem aos insetos atingir um tamanho 
corpóreo maior do que o encontrado atualmente. Grandes li-
bélulas (uma espécie com envergadura de 63 centímetros) 
voavam pelo ar e artrópodes predadores extintos tinham 
cerca de 2 metros de comprimento. 

No fim da Era Paleozóica, as comunidades de artrópodes 
continham grandes formas predadoras, incluindo escorpiões 
e aranhas, mas a diversidade era menor do que a de hoje. 
A maioria das aranhas parece ter sido constituída por for
mas que escavavam buracos e não por construtoras de teias. 
A primeira evidência de produção de seda por uma aranha 
data do meio do Devoniano. Novos tipos de artrópodes apa
receram no Permiano e incluíram hemípteros (percevejos), 
besouros e formas semelhantes aos mosquitos, porém não 
intimamente aparentadas com os verdadeiros mosquitos. 

Vertebrados terrestres apareceram no Devoniano Supe
rior e diversificaram-se durante o Carbonífero. Os primei
ros amniotas apareceram no meio do Carbonífero, e pelo 
Carbonífero Superior, os amniotas tinham se dividido em 
duas grandes linhagens - uma levando aos mamíferos (Sy
napsida) e a outra aos modernos répteis e aves (Sauropsida). 
O Carbonífero foi dominado por uma diversidade de tetrá
podes primitivos semi-aquáticos, mas no Permiano os am
niotas mais adaptados ao ambiente terrestre eram comuns e 
muitas comunidades fósseis de vertebrados parecem ter sido 
características de habitats de terras altas (Figura 7-5). 

Por ocasião do Permiano Inferior diversas linhagens 
de vertebrados deram origem a pequenos predadores inse-
tívoros, mais ou menos como as salamandras e os lagartos 
modernos. Vertebrados grandes (de até 1,5 metros de com
primento) provavelmente eram predadores destas pequenas 
espécies e predadores ainda maiores ocupavam o topo da teia 
alimentar. No Permiano, um desenvolvimento importante 
foi o aparecimento de vertebrados herbívoros. Pela primeira 
vez, os vertebrados foram capazes de explorar diretamente 
a produção primária das plantas terrestres. Ao final do Per
miano, a estrutura e a função dos ecossistemas terrestres 
eram essencialmente modernas, embora os tipos de plantas 
e animais destes ecossistemas tenham sido quase que inteira
mente diferentes daqueles que conhecemos hoje em dia. 
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A F i g u r a 7 - 5 Uma reconstituição de uma cena de um lago do Carbonífero Superior na Europa e arredores. 

7.5 Extinções da Era Paleozóica 

Houve um grande evento de extinção de invertebrados ma
rinhos no Ordoviciano, mas o registro de vertebrados para 
esta época é muito pobre para que se saiba se esse evento 
também os afetou. A seguinte grande extinção, no Devo
niano Superior, produziu graves efeitos nos vertebrados ma
rinhos. Trinta e cinco famílias de peixes (76 por cento das 
famílias existentes) extinguiram-se incluindo todos os ostra
codermes remanescentes, a maioria dos placodermes (com a 
completa extinção deste grupo por volta do final do Devo
niano) e muitos dos peixes de nadadeiras lobadas. 

Grandes extinções ocorreram no final da Era Paleozóica, 
tanto em ambientes terrestres como nos marinhos. Estas 
foram as extinções mais graves do Fanerozóico, afetando 
aproximadamente 57 por cento das famílias de invertebrados 
marinhos e 95 por cento de todas as espécies marinhas, in
cluindo 12 famílias de peixes (Erwin 1993). Também houve 
desastres significantes no ambiente terrestre: 27 famílias de 
tetrápodes (49 por cento) extinguiram-se, tendo havido espe
cialmente grandes perdas entre os répteis semelhantes a ma
míferos (Benton 1989). 

Teorias especulam sobre as razões para esta extinção 
massiva, incluindo a possibilidade de um impacto de um as-
teróide. Entretanto pesquisas recentes incluindo evidências 
geoquímicas de isótopos fez o quadro mais claro (Benton 
e Twitchett 2003). A divisão do Permo-Triássico foi agora 
precisamente datada em 251 milhões de anos; isto coincide 
com as erupções vulcânicas massivas na Sibéria concentra
das em um período de tempo menor que 1 milhão de anos. 

Uma quantidade suficiente de lava liquefeita foi lançada 
para cobrir uma área aproximadamente da metade do tama
nho dos Estados Unidos. Estes eventos, juntos com a libe
ração de grandes quantidades de gases na atmosfera teriam 
resultado em aquecimento global de aproximadamente 6°C. 
Tal aquecimento não só teria um efeito direto sobre os orga
nismos, mas teria afetado as correntes oceânicas, resultando 
em estagnação e baixos níveis de oxigênio, com profundos 
efeitos sobre os organismos marinhos. 

Para tornar as coisas piores o aquecimento global tam
bém resultou na liberação de gases de hidratos congelados 
subaquáticos, causando a liberação de grandes quantidades 
de metano na atmosfera. O metano é um gás de efeito es
tufa, e essa realimentação deve ter tornado o mundo ainda 
mais quente, constituindo-se o problema. O limite Permo-
Triássico foi aparentemente marcado por um efeito estufa, 
com uma retro-alimentação positiva dos eventos causando 
um aumento do aquecimento global. Isto rompeu os meca
nismos ambientais globais normais de milhares de anos e 
resultaram na extinção de quase toda a vida da Terra. 

Outra extinção menor, embora significante, ocorreu no 
final do Permiano Inferior. Quinze famílias de tetrápodes 
sofreram extinção, incluindo muitos tetrápodes anamniotas 
("anfíbios" em sentido amplo) e pelicossauros (répteis se
melhantes a mamíferos). Estas extinções podem ter se re
lacionado com modificações climáticas associadas com o 
final do Período Permo-Carbonífero de glaciação e, talvez, 
também com as modificações concomitantes na atmosfera, 
com um decréscimo nos níveis de oxigênio e uma elevação 
nos níveis de dióxido de carbono. 
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CAPÍTULO 

Viver em Terra 

No fim da Era Paleozóica, a expansão das plantas e em seguida dos invertebrados pelo ambiente terrestre, 
possibilitou um novo ambiente para os vertebrados e impôs novas forças seletivas. As demandas da vida na 
terra são bem diferentes daquelas necessárias em um ambiente aquático, porque a água e o ar têm proprie
dades físicas diferentes. O ar é menos viscoso e menos denso que a água, assim a hidrodinâmica é um fator 
menos importante para os tetrápodes, enquanto um esqueleto que suporta o corpo contra a força da gravidade 
é essencial. A respiração também é diferente por causa das propriedades do ar e da água. Brânquias não fun
cionam no ar porque os filamentos branquiais colapsam uns sobre os outros sem o suporte da água. Quando 
isso acontece, a superfície disponível para as trocas de gases é muito reduzida. Os animais terrestres precisam 
de uma estrutura que não colapse e, porque a densidade e viscosidade do ar são baixas, os tetrápodes podem 
usar um fluxo de vai e vem do ar, para dentro e para fora de um pulmão em forma de saco. A capacidade de 
aquecimento e a condutividade do calor são diferenças adicionais entre a água e o ar, que são importantes para 
animais terrestres. Habitats terrestres podem ter grandes diferenças de temperatura em locais muito próximos 
e, mesmo pequenos tetrápodes, podem manter as temperaturas do corpo substancialmente diferentes da tem
peratura do ar. Como resultado, animais terrestres têm muito mais oportunidades que os organismos aquáticos 
para a regulação de suas temperaturas corpóreas. 

8.1 Suporte e Locomoção em Ambiente 
Terrestre 

Talvez a diferença mais importante entre a água e a terra 
seja o efeito da gravidade sobre o suporte e a locomoção. 
A gravidade tem pouco significado para um peixe que vive 
na água porque o corpo desses vertebrados é aproximada
mente da mesma densidade da água e assim, os peixes basi
camente não têm peso na água. Entretanto, gravidade é um 
fator muito importante na terra, e o esqueleto de um tetrá-
pode deve ser capaz de sustentar o corpo. 

Agua e ar também requerem diferentes formas de loco
moção. Por que a água é densa, um peixe nada simplesmente 
pela passagem de uma pequena onda ao longo do corpo - os 
lados do corpo e as nadadeiras empurram a água para trás 
e o peixe move-se para frente. Empurrar o ar para trás não 
move um tetrápoda para frente, a menos que ele tenha asas. A 
maioria dos tetrápodes (incluindo os voadores quando estão 
no chão) usa suas pernas e pés para transmitir uma força para 
trás ao substrato. Assim, ambos, esqueleto e modos de loco
moção dos tetrápodes, são diferentes daqueles dos peixes. 

O esqueleto é composto de ossos que devem ser rígi
dos o suficiente para resistir à força da gravidade e às for
ças exercidas quando um animal caminha, pára e vira. A 
capacidade de remodelação do osso (veja Capítulo 2) é de 
grande importância para um animal terrestre, assim como as 
estruturas internas do osso ajustam-se continuamente a mu
danças devidas a demanda da vida de animal. Em humanos, 
por exemplo, atividades físicas intensas resultam em um au
mento da massa corpórea, enquanto a inatividade (descanso 
deitado prolongado ou estando no espaço) resulta em perda 
de massa óssea. Em adição, o remodelamento ósseo permite 
que ossos quebrados soldem-se, e o esqueleto de animais 
terrestres experimenta estresse maior do que aquele de ani
mais aquáticos e estão mais sujeitos à quebra. 

Osso 

Amniotas têm ossos arranjados em camadas concêntricas 
ao redor de vasos sangüíneos, formando unidades cilíndri
cas chamadas Sistema harversiano (Figura 8-la). A estm
tura de um osso não é uniforme. Se fosse, os animais seriam 
muito pesados. A camada externa de um osso é formada de 
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A F i g u r a 8 -1 Estrutura do osso e articulações, (a) Secção de um osso longo de mamífero, mostrando o sistema de canais haversianos. 
(b) Secção através de uma articulação do joelho humano, mostrando a estrutura interna de um osso longo e a estrutura da cápsula da 
articulação. Note que a patela (rótula) é um exemplo de um osso sesamóide (osso formado dentro de um tendão). 
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osso compacto, denso, ou lamelar, mas as camadas internas 
são mais leVes e porosas. As articulações na extremidade 
dos ossos são cobertas com uma camada lisa de cartilagem 
articular que reduz o atrito quando a articulação se move 
(artrite ocorre quando esta cartilagem está gasta ou danifi
cada). O osso é composto na articulação de, osso poroso ao 
invés de osso denso e a articulação inteira é inclusa em uma 
cápsula da articulação, contendo líquido sinovial para lubri
ficação (Figura 8-lb). 

O Sistema Axial: Vértebras e Costelas 

As vértebras e costelas dos peixes firmam o corpo para que 
ele curve ao invés de encurtar quando os músculos se con
traem. Nos tetrápodes, o esqueleto axial está modificado para 
dar suporte ao corpo na terra. Nos tetrápodes, os processos ver
tebrais denominados de zigapófises, (veja a Figura 8-2) intera
gem e resistem às torções e flexões (compressão), permitindo 
que a coluna vertebral atue como uma ponte de suspensão 
para suportar o peso das vísceras na terra (Figura 8-3). (Te
trápodes que voltaram permanentemente para a água, como 
as baleias e muitos dos répteis marinhos da Era Mesozóica, 
perderam as zigapófises). 

Com a perda dos ossos operculares, que conectavam a 
cabeça dos peixes ósseos à cintura escapular, os tetrápodes 
têm agora uma região distinta - o pescoço. As vértebras 
cervicais permitem que a cabeça se mova separadamente do 
corpo, e músculos que suportam e movem a cabeça se fixem 
aos processos das vértebras cervicais. As duas vértebras cer
vicais mais craniais são o atlas e o axis, sendo mais dife
renciadas entre os mamíferos. As vértebras do tronco estão 
na região média do corpo: nos mamíferos, estas vértebras 
diferenciam-se ainda mais, em vértebras torácicas (aquelas 
que sustentam as costelas) e lombares (aquelas que perde
ram as costelas). As vértebras sacrais, que derivaram das 

Condição geral de um 
tetrápode primitivo 

vértebras do tronco, fundem-se à cintura pelvina (pélvica) e 
transferem força ao esqueleto apendicular. Os primeiros Te
trapoda e os Amphibia viventes possuem uma única vértebra 
sacral, os mamíferos têm de três a cinco e alguns dinossau
ros possuem uma dúzia ou mais. As vértebras caudais, que 
constituem a cauda, são geralmente mais simples, quanto à 
estrutura, do que as vértebras do tronco. 

As costelas dos primeiros Tetrapoda eram bem rijas e mais 
desenvolvidas do que a dos peixes. Elas podem ter enrijecido 
o tronco de animais que ainda não tinham desenvolvido um 
suporte postural da musculatura axial (Figura 8-4[4]). As 
costelas do tronco são as mais proeminentes nos Tetrapoda 
em geral, e muitos tetrápodes primitivos possuem pequenas 
costelas que se estendem ao longo de toda a coluna vertebral. 
Anfíbios modernos perderam, quase que completamente as 
costelas, e em mamíferos, essas estão confinadas às vértebras 
mais craniais do tronco (torácicas). 

Os Músculos Axiais 

Os músculos axiais assumem dois novos papéis nos Tetra
poda: suporte postural do corpo e ventilação dos pulmões. 
Estas funções são mais complexas do que a flexão lateral 
da coluna dos peixes, produzida pelos músculos axiais e os 
músculos axiais de tetrápodes são altamente diferenciados 
em estrutura a função. Os músculos são importantes para 
manter a postura na terra, pois o corpo não é sustentado pela 
água; sem a ação muscular, o esqueleto deforma e colapsa. 
Da mesma maneira, o processo de ventilação dos pulmões é 
bem distinto se o peito está cercado por ar, em vez de água. 
Os músculos axiais participam ainda na locomoção dos Te
trapoda primitivos, produzindo a flexão lateral da coluna, 
observada durante o movimento de muitos répteis e anfí
bios. Todavia, nas aves e nos mamíferos, os movimentos 
dos membros substituíram amplamente o papel locomotor 

< Figura 8-2 Vértebras e costelas gnatostomas. Nos vertebrados 
aquáticos a coluna vertebral firma o corpo, deste modo ele se curva ao 
invés de encurtar quando os músculos de um lado do corpo contraem. 
Vertebrados terrestres requerem mais rigidez. As superfícies articulares 
(zigapófises) nas vértebras adjacentes dos tetrápodes permitem que 
a coluna vertebral resista à gravidade (em tetrápodes derivados os 
elementos centrais formam uma única estrutura sólida, obliterando a 
notocorda, na forma adulta). 
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A F i g u r a 8 - 3 Esqueleto de um gato, mostrando músculos e ligamentos de suporte postural, em comparação a uma ponte suspensa. 

dos músculos axiais, embora nas formas aquáticas secundá
rias (p. ex., baleias) os músculos axiais novamente assumem 
um papel principal na locomoção. 

Nos peixes e nos anfíbios modernos, os músculos epiaxiais 
formam uma única massa indiferenciada. Esta era, provavel
mente, a condição dos primeiros Tetrapoda (Figura 8-4[5]). 
Os músculos epiaxiais nos amniotas viventes são diferencia
dos em três componentes principais, e seu papel primário é 
agora postural ao invés de locomotor. 

Os músculos hipoaxiais formam duas camadas nos peixes 
ósseos (os oblíquos interno e externo), mas nos Tetrapoda, 
uma terceira camada interna é adicionada, o transverso abdo
minal (Figura 8-4[6]). Este músculo é responsável pela exa
lação do ar pelos pulmões, nos anfíbios modernos (os quais, 
diferente dos aminiotas, não utilizam as costelas para respi
rar), e pode ter sido uma aquisição essencial dos primeiros 
Tetrapoda para a respiração em terra. Peixes que respiram ar 
usam a pressão da coluna d'agua sobre o corpo para forçar o 
gás para fora dos pulmões, mas tetrápodes terrestres neces
sitam da ação muscular. Os músculos hipoaxiais de todos os 
tetrápodes mostram um padrão mais complexo de diferen
ciação em camadas do que aquele visto em peixes. Em anfí

bios não especializados, como salamandras, tanto músculos 
epiaxiais quanto hipoaxiais contribuem para os movimentos 
de flexão do tronco enquanto andam na terra, assim como 
fazem os peixes nadando na água. 

O músculo reto abdominal, que se estende ao longo da 
face ventral do corpo, desde a cintura escapular até a cintura 
pelvina (pélvica), é um outro músculo hipoaxial novo dos te
trápodes. Este é o músculo responsável pela barriga "tanqui-
nho" dos humanos de bom preparo físico, e seu papel parece 
ser, primariamente, postural. Os músculos costais, na caixa 
torácica dos amniotas, são formados por três camadas de 
músculos hipoaxiais e são responsáveis pela inalação e pela 
exalação. O uso das costelas e da musculatura associada, 
como mecanismo de ventilação dos pulmões, foi provavel
mente uma inovação amniota. 

Assim, nos Tetrapoda, o esqueleto axial e sua muscula
tura assumem papéis bem diferentes das suas funções origi
nais nos vertebrados aquáticos. O esqueleto participa agora 
do suporte postural e da ventilação dos pulmões bem como 
da locomoção, sendo que algumas destas funções são in
compatíveis. Por exemplo, a flexão do tronco quando 
um lagarto corre, significa que ele apresenta dificuldades 
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Tetrápode não aminiota 
primitivo (p. ex., Eryops) 

< Figura 8-4 Diferenças morfológicas e fisiológicas 
entre os peixes, tetrápodes primitivos e os aminiótas: os 
números indicam os diversos sistemas citados no texto. 
1. Comprimento do focinho. 2. Aproximação da coluna 
vertebral. 3. Comprimento do pescoço. 4. Forma das 
costelas. 5. Diferenciação dos músculos epiaxiais. 6. 
Diferenciação dos músculos hipoaxiais. 7. Presença de 
nadadeiras medianas. 8. Ligamento da cintura pélvica 
(= pelvina) à coluna vertebral. 9. Forma dos membros. 
10. Forma do ligamento do tornozelo. 11. Forma dos 
pulmões e da traqueia. 12. Presença de bexiga urinária 
(Note que os rins dos peixes e dos tetrápodes não 
amnióticos são, na verdade, estruturas alongadas que 
se posicionam ao longo da parede dorsal do corpo. 
Os rins foram representados, em todos os animais, 
na forma de feijão, apresentada pelos mamíferos, 
devido à familiaridade e à conveniência). 13. Modo de 
reprodução. 14. Forma do sistema acústico-lateral e da 
orelha média. 

Tetrápode amniota primitivo 
(p. ex., Hylonomus) 
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na utilização das costelas para a ventilação dos pulmões, 
criando um conflito entre a função respiratória e a função 
locomotora. Tetrápodes mais derivados, tais como os mamí
feros e as aves, lidaram com este conflito alterando sua pos
tura, de membros posicionados à 90° em relação ao corpo 
para membros localizados mais abaixo do corpo. Estes te
trápodes são impulsionados por movimentos dos membros 
ao invés daqueles promovidos pela curvatura do tronco. 

O Esqueleto Apendicular 

O esqueleto apendicular inclui os membros e as cinturas 
escapular e pelvina (pélvica). Na condição gnatostoma pri
mitiva ilustrada pelos tubarões, a cintura escapular (que 
suporta as nadadeiras peitorais) é uma barra cartilaginosa 

simples, chamada de barra coracóide. Em peixes ósseos 
a cintura escapular está ligada aos ossos operculares que 
formam a porção caudal do teto dérmico do crânio. A cin
tura pelvina (pélvica) nos dois tipos de peixes é represen
tada pela barra puboisquiática, que não tem conexão com 
a coluna vertebral, mas simplesmente fixa as nadadeiras à 
parede do corpo. Nenhum desses arranjos funciona bem no 
ambiente terrestre. 

Os membros dos tetrápodes são derivados das nadadei
ras dos peixes. A estrutura básica de uma nadadeira consiste 
de elementos basais em forma de leque, que suportam um 
ou mais ossos radiais cilíndricos que usualmente se arti
culam com estruturas com forma de raios que sustentam a 
maioria da superfície da nadadeira. Os membros dos tetrá
podes são constituídos de uma cintura e cinco elementos 
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Metatarso Falanges Metacarpo Falanges 

A Figura 8-5 Esqueleto de um Tetrapoda generalizado, ilustrado pelo amniota primitivo Hylonomus. 

Eusthenopteron (osteolepiforme primitivo) Acanthostega (tetrápode primitivo inicial) 

Orbita Narina 
, Anocleitro 

Clavícula 
Cleitro 

Cleitro 

Clavícula 

Narina 

Panderichthyes (osteolepiforme derivado) Dendrerpeton (tetrápode inicial mais derivado) 

Órbita Órbita , 
Narina ' Narina 

Cleitro 

Clavícula 
Cleitro 

Osso dérmico da cabeça 

Série Opercular (dérmico) 

Série Pósopercular (dérmica 

Clavícula (dérmica) Osso Endocondral 

A F i g u r a 8 - 6 Desenvolvimento do pescoço dos vertebrados. Os ossos do crânio são conectados à cintura escapular pelos ossos 
operculares nos peixes osteolepiformes Eusthenopteron e o osteolepiforme derivado Panderichthyes. Os ossos operculares foram perdidos 
no tetrápode primitivo Acanthostega e os tetrápodes mais derivados Dendrerpeton. 
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que se articulam pelas extremidades. Todos os tetrápodes 
têm membros com articulações (com um joelho que aponta 
para frente e um cotovelo que aponta para trás), articulações 
punho/tornozelo, e mãos e pés com dígitos (= dedos) (Figura 
8-4 [9]). Os pés de tetrápodes primitivos são usados principal
mente como ponto de apoio, provendo contato de atrito com 
o chão. A propulsão é gerada, primariamente, pelos músculos 
axiais do corpo. Em contraste, os pés dos amniotas têm um 
papel mais complexo na locomoção. Eles são usados como 
alavanca para dar propulsão ao animal, e o cotovelo forma 
uma articulação em dobradiça (articulação mesotarsal; Figura 
8-4[10]). Alguns não amniotas, por exemplo os sapos, fazem 
um paralelo com os amniotas nesta condição. 

A forma básica do esqueleto Tetrapoda é ilustrada na Fi
gura 8-5. A cintura pelvina funde-se diretamente com vértebra 
sacral modificada e os membros pelvinos são o mecanismo 
propulsor primário. A cintura pelvina contém três ossos pa-
reados de cada lado (um total de seis ossos): flio, púbis e 
ísquio. O ílio de cada lado conecta os membros pelvinos à 
coluna vertebral, estabelecendo-se uma ligação no sacro por 
meio de uma ou mais costelas modificadas (Figura 8-4[8]). 

O suporte dos membros peitorais tem um papel menos 
importante na cintura escapular dos peixes, que primaria
mente ancoram os músculos que movem as brânquias e a 
mandíbula inferior. Nos peixes ósseos, a cintura escapular 
e os membros peitorais são ligados à parte caudal da cabeça 
por uma série de ossos operculares e guiares (Figura 8-6). 
Nos tetrápodes esses ossos são perdidos e a cintura peitoral 
fica livre do teto dérmico do crânio (em outras palavras os 
tetrápodes têm um pescoço flexível, enquanto nos peixes 
a cabeça é fundida aos ombros). Os principais ossos endo-
condrais são a escápula e o coracóide; o úmero (osso proxi
mal do braço) articula com a cintura peitoral no ponto onde 
estes dois ossos se encontram. Entretanto, alguns ossos dér
micos pós-operculares (o anocleitro, o cleitro, a clavícula e a 
interclavícula) se incorporam à cintura peitoral. O cleitro e 
o anocleitro se posicionam ao longo da margem cranial da 
escápula e é observado somente nos primeiros Tetrapoda 
primitivos extintos. A clavícula (o osso do colarinho dos 
humanos) conecta a escápula ao esterno ou à interclaví
cula. A interclavícula é um elemento único e mediano que 
se posiciona ventralmente ao esterno. Ela foi perdida nas 
aves e na maioria dos mamíferos, mas ainda está presente 
nos Monotremata. 

A cintura peitoral não se articula diretamente com a co
luna vertebral (somente nos pterossauros - répteis voadores 
extintos - há um equivalente ao sacro na coluna vertebral 
cranial, uma estrutura chamada notarium). Em todos os de
mais vertebrados, a conexão entre a cintura peitoral e a co
luna vertebral consiste de músculos e tecido conjuntivo que 
fixam a cintura escapular ao esterno e as costelas. O esterno 
é uma estrutura mediana-ventral, formada de osso endo-
condral e usualmente segmentada, que liga às extremidades 

ventrais das costelas direitas e esquerdas nos Amniota. O 
esterno é extensamente ossificado somente nas aves e nos 
mamíferos. Os ossos na cintura escapular de sapos e sala
mandras, chamados elementos externais, podem não ser ho
mólogos ao esterno dos amniotas. 

Nos peixes, os membros geralmente não são usados para 
a propulsão (exceto nas raias e alguns teleósteos de reci
fes de corais), mas sim utilizados para a elevação hidrodi
nâmica, para manter o animal aprumado e para a freada. A 
forma original dos músculos apendiculares dos vertebrados, 
vista atualmente nos tubarões, é bem simples: um conjunto 
de músculos que eleva as nadadeiras, afastando-as do corpo 
e para trás (elevadores peitorais e elevadores pelvinos) e um 
outro agrupamento de músculos que move a nadadeira para 
baixo, aproximando-a do corpo e para frente (depressores 
peitorais e depressores pelvinos). 

Nos Tetrapoda, os membros são cada vez mais utilizados 
para a propulsão nas formas mais derivadas. Os músculos 
apendiculares ficam mais complexos e diferenciados, mas 
o antigo padrão dos músculos elevador e depressor maior, é 
mantido. Em nossos braços, o elevador peitoral corresponde 
aos deltóides (que se posicionam desde a escápula, sobre os 
ombros, até o antebraço) e o depressor peitoral corresponde 
ao peitoral (que se estende desde o antebraço até o peito). Mas 
possuímos muitos músculos adicionais na região dos ombros -
sem mencionar os que movem o cotovelo, o punho e a grande 
quantidade de músculos que movem os dedos das mãos. 

Locomoção em terra 

Um modo de natação similar à dos peixes funciona somente 
em um meio denso, havendo grande gasto energético para 
compensar tal densidade. Tal compensação não é um pro
blema no ar, mas deve ser gerado atrito, entre os pés e o 
substrato, para a propulsão (lembre-se da grande dificuldade 
de andar sobre o gelo, quando há pouco atrito entre o subs
trato e os pés). A locomoção na terra é energeticamente mais 
cara do que na água. Desde que um animal é modificado 
adequadamente para um modo particular de locomoção 
(p. ex., hidrodinâmica para a natação), deslocar-se por uma 
certa distância é muito dispendioso para um andador, nem 
tanto para um voador e muito menos caro para um nadador. 
O gasto para a locomoção terrestre apresenta um outro desa
fio aos tetrápodes. 

A Figura 8-7 ilustra vários modos de locomoção dos Te
trapoda sob uma perspectiva filogenética. A forma Tetrapoda 
básica do movimento dos membros consiste no movimento 
conjunto de pares de membros diagonais. O membro direito 
peitoral e o esquerdo pelvino se movem como uma uni
dade, e os outros dois membros como outra unidade, em um 
tipo de movimento conhecido por andar-trotado. Embora 
os humanos sejam bípedes, dependendo inteiramente dos 
membros pelvinos para a locomoção, detectamos este parea-
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< F i g u r a 8 - 7 Visão filogenética da postura e da locomoção dos tetrápodes. (a) Condição tetrápode primitiva, retida atualmente nas 
salamandras: principalmente por meio de movimentos axiais do corpo, membros movidos em pares diagonais (trote-andador básico). 
(b) Forma de locomoção derivada em saltos no sapo. (c) Condição amniota primitiva: membros usados mais para a propulsão, com 
o desenvolvimento do andar (membros se movem um de cada vez, independentemente), (d) Condição dos amniotas diapsídeos, com 
membros pélvicos maiores que os peitorais, tendência à corrida bípede. (e) Condição derivada sem membros com locomoção anguiliforme 
(similar à enguia). Evoluiu por diversas vezes, convergentemente, nos tetrápodes primitivos (ex., diversos tipos de Lepospondyli), nos 
Amphibia (gimnofionas e salamandras com membros reduzidos), e nos Squamata (serpentes, anfisbaenídeos e nos lagartos de membros 
reduzidos e ausentes), (f) Condição primitiva dos Archossauria, com postura ereta e tendência ao bipedalismo. (g) Retomo secundário à 
postura com os membros afastados do corpo e ao quadrupedalismo nos crocodilos, (h) Bipedalismo obrigatório nos dinossauros e nas (i) 
Aves. (j) Retomo ao quadrupedalismo diversas vezes entre os dinossauros, (k) Condição mamífera primitiva: postura ereta e o uso do salto 
como um andar rápido, com flexão dorso-ventral da coluna vertebral (todos os mamíferos utilizam o andar como um movimento lento). 
(1) Condição dos mamíferos maiores, na qual o salto é trocado pelo galope, (m) O trote verdadeiro, observado nos mamíferos maiores, (n) 
O ricochete, um movimento de pulo derivado dos cangurus e de alguns roedores, (o) O furta-passo, um andar acelerado observado nos 
elefantes e em alguns cavalos, (p) A condição humana de bipedalismo ereto. 

mento dos membros quando andamos, balançando o braço 
direito para frente quando movimentamos a perna esquerda 
e vice-versa. Este tipo de movimento pareado diagonal é, 
provavelmente, uma característica primitiva dos Gnatos-
toma, já que os tubarões também movem suas nadadeiras 
desta maneira quando nadam sob o substrato submerso. 

O modo primitivo inicial de locomoção Tetrapoda, ob
servado atualmente nas salamandras, provavelmente combi
nava a flexão axial do corpo com os membros movendo-se 
na maneira andar-trotado, com os pés agindo, primaria
mente, como pontos de apoio sobre o substrato, em vez de 
impulsionar o corpo (ou seja, a força utilizada para mover o 
animal vinha dos músculos do tronco no lugar dos músculos 
dos membros). Os lagartos retêm uma versão modificada 
deste modo de locomoção, embora seus membros sejam 
mais importantes para a propulsão. Os modos de locomoção 
de nadar, andar e saltar dos sapos dependem somente dos 
músculos dos membros e são altamente especializados. 

Uma nova especialização dos Amniota é o andar, que é 
distinto do modo andar-trotado, mais primitivo. No andar, 
cada um dos membros move-se, independentemente, em su
cessão, geralmente com três patas sobre o solo de cada vez. 
Entretanto, é possível aos mamíferos empreender um andar 
mais veloz, com somente uma ou duas patas sobre o solo a 
cada vez, como o visto no andar a passo lento (furta-passo) 
dos elefantes e de alguns cavalos. Todos os tetrápodes tam
bém podem utilizar uma forma de trote para um movimento 
mais rápido - movendo pares diagonais de membros, como 
na condição Tetrapoda primitiva. 

Os amniota mais derivados, tais como os Mammalia e 
os Archosauria (aves, dinossauros e crocodilos) são espe
cializados, quando comparados à condição tetrápode pri
mitiva. Estes Amniota apresentam uma postura ereta e seus 
membros encontrtam-se posicionados mais sob o corpo. En
quanto os Archossauria tenderam ao bipedialismo, os ma
míferos criaram alguns novos modos de locomoção com a 
evolução da flexão dorso-ventral da coluna vertebral. O mo
vimento veloz característico dos mamíferos é o salto, que 

envolve a impulsão para cima dos membros pelvinos e o 
pouso dos membros peitorais, com a flexão das costas con
tribuindo para o comprimento do passo largo. 

Mamíferos maiores devem mover-se com cuidado para 
evitar ferimentos (Quadro 8.1), e o salto modificado para o 
galope, observado, por exemplo, nos cavalos (o modo de 
andar do meio galope ou trote rápido dos cavalos é, essen
cialmente, uma versão lenta do galope). Aqui, o período de 
suspensão no ar com as quatro patas fora do solo, não se dá 
com as pernas encolhidas, como no salto, mas sim na fase 
de recuperação, na qual os membros pelvinos movem-se 
para frente, preparando-se para o próximo impulso. O ga
lope também envolve menos a curvatura das costas do que a 
exigida no salto. Se você observar animais domésticos, po
derá notar que os gatos, geralmente, saltam, e que os cães 
galopam, embora muitos animais, maiores que os cachorros 
(tais como as chitas e os antílopes) utilizem o salto. 

Outro andar típico dos grandes mamíferos é o trote, uti
lizado a velocidades moderadas entre o andar e o salto. Ba
sicamente, o trote consiste da ação dos pares diagonais em 
seqüência. Mas, contrariamente ao andar-trotado, o trote é 
um salto distinto de um par de membros ao outro com um 
período no qual todas as quatro patas se encontram no solo 
(Figura 8-5m). Um tipo mais especializado de locomoção 
dos mamíferos é o ricochete, ou o salto bípede, provavel
mente derivado do salto (Figura 8-5n). Embora os cangu
rus sejam famosos por este tipo de locomoção, este modo 
de locomoção evoluiu, independentemente, também em di
versos roedores (ratos-cangurus, jerboas e lebres). O modo 
humano de locomoção, o andar bípede com o tronco ereto (Fi
gura 8-5p), é único entre os vertebrados, embora os pingüins 
se movam com o tronco ereto. 

Comer em Ambiente Terrestre 

A diferença entre água e ar afeta profundamente a alimenta
ção dos tetrápodes. Na água a maioria dos itens alimentares 
é quase sem peso e podem ser sugados para dentro da boca 
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Otamanho corpóreo é uma das coisas mais importan

tes a serem conhecidas acerca de um organismo. Já 
que todas as estruturas estão sujeitas às leis da física, 

o tamanho absoluto de um animal afeta profundamente sua 
anatomia e sua fisiologia. O arranjo do sistema esquelético-
muscular é especialmente sensível ao tamanho absoluto dos 
tetrápodes devido aos efeitos da gravidade em terra. 

O estudo das escalas, ou de como a forma se altera com 
o tamanho, também é conhecido por alometria (Grego alio = 
outro e metric = medida). Se as características do animal não 
demonstram quaisquer alterações com o aumento do tamanho 
corpóreo (p. ex., se um animal maior se parece com uma foto 
ampliada de um menor), todas as partes que o constitui devem 
ser medidos como isométricas (Grego iso = o mesmo). Entre
tanto, os animais não são construídos dessa forma e muito pou
cos componentes corpóreos são isométricos (p. ex., com uma 
relação de um para um com o tamanho corpóreo). 

A maioria dos componentes corpóreos é medida alome-
tricamente. Por exemplo, embora o tamanho do olho seja ab
solutamente maior em animais grandes, eles possuem olhos 
relativamente menores, em relação ao tamanho da cabeça, do 
que animais pequenos. Assim, o tamanho do olho tem alome
tria negativa - menor do que a proporção 1:1 em relação ao 
tamanho do corpo. Por outro lado, os ossos dos membros dos 
animais maiores não são proporcionalmente mais longos do 
que os dos animais menores, mas os ossos são proporcional
mente mais espessos. Portanto, o diâmetro do membro tem 
alometria positiva. 

Sob todas as relações de medida, está a forma como a área 
de um objeto se relaciona ao seu volume: quando dimensões 
lineares duplicam (uma alteração de duas ordens), a área au
menta com o quadrado da modificação das dimensões lineares 
(uma alteração de quatro ordens) e o volume aumenta como o 
cubo da alteração das dimensões lineares (uma alteração de 
oito ordens; Figura 4-7). Dimensões lineares se referem à al
tura ou ao comprimento do animal, sua superfície é a área 
exposta ao ambiente e seu volume é proporcional à massa 
corpórea (ou peso). Um animal que é duas vezes mais alto 
que o outro é oito vezes mais pesado. 

Diferenças de área de superfície têm um efeito profundo 
sobre o funcionamento do animal. Por exemplo, animais 
maiores levam muito mais tempo para se aquecer ou para se 
resfriar, do que os pequenos, pois tem uma área menor para 
as trocas em relação ao volume do animal. Estas relações in
fluenciam as causas da temperatura corpórea e da taxa me
tabólica. O tamanho absoluto também afeta como o animal 
sobrevive às quedas de grandes alturas. Um animal pequeno 
tem uma quantidade proporcionalmente maior de área para 
distribuir sua massa no impacto. Um camundongo que cai de 
uma janela do segundo andar de um prédio pode se assustar, 
mas se machucará pouco, enquanto um humano quebraria al
guns ossos e um cavalo provavelmente morreria (não tente 
este experimento em casa). 
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A área transversal dos ossos sustenta o peso do animal. Se 
um animal aumentasse de tamanho isometricamente, seu peso 
seria elevado ao cubo de suas dimensões lineares, mas a área 
transversal de seus ossos cresceria somente com o quadrado 
das dimensões lineares. Assim, os ossos devem aumentar sua 
área de maneira desproporcional para acompanhar os cresci
mentos da massa. O diâmetro dos ossos tem alometria positiva: 
animais maiores têm, proporcionalmente, ossos mais espessos 
nos membros do que os menores. O esqueleto de um animal 
maior pode ser facilmente distinguível do de um pequeno, 
mesmo quando têm o mesmo tamanho, devido aos ossos pro
porcionalmente mais espessos (Figura 8-8). 

Todavia, os animais não alteram simplesmente as propor
ções dos ossos de seus membros de uma forma que pode ser 
prevista por leis alométricas simples. Se eles o fizessem, seus 
esqueletos seriam desproporcionalmente pesados. O esque
leto de um gato corresponde a 5 por cento de sua massa cor
pórea total e se um elefante fosse construído com as mesmas 
proporções estruturais, seu esqueleto corresponderia a 78 por 
cento de sua massa corpórea total. Na verdade, o esqueleto de 
um elefante constitui cerca de 13 por cento de sua massa cor
pórea, quase três vezes mais que a do gato - mas ainda dentro 
da viabilidade biológica! 

A massa esquelética dos vertebrados terrestres tem alome
tria positiva, mas não tanto quanto você pensa. Interessante
mente, a massa esquelética dos peixes e das baleias (animais 
que não precisam se preocupar com a sustentação do peso 
pelo esqueleto) é medida quase que isometricamente. Con
seqüentemente, o esqueleto de animais maiores é proporcio
nalmente mais frágil do que o dos pequenos. Então, como os 
animais terrestres lidam com a vida no mundo real? As Fi
guras 8-8 e 8-9 apresentam outras diferenças críticas entre os 
mamíferos pequenos e grandes. 

Os animais grandes têm uma postura distinta da dos pe
quenos. A postura primitiva dos mamíferos é o repouso com 
as articulações flexionadas. Um osso suporta melhor as forças 
compressoras (a força exercida sobre o eixo paralelo do osso) do 
que forças de torção exercidas sobre um ângulo do eixo longo. 
Quanto maior o animal, menos flexionadas são as articulações 
de seus membros, resultando em um repouso mais similar a um 
pilar, com sustentação direta do peso, a qual reduz ao efeito da 
torção sobre os ossos dos membros. Os ossos dos membros de 
grandes animais também reduzem estresses de torção. Animais 
maiores possuem dorso mais curtos, ou mais retos, do que os 
pequenos. Finalmente, animais maiores se movem de maneira 
distinta da dos pequenos: eles têm um comportamento menos 
saltatório, movendo seus membros em ângulos menores de ex
cursão (Figura 8-9). O andar com as pernas esticadas dos ele
fantes garante que a maioria das forças sobre os membros seja 
compressiva, ao invés de torção. Um animal tão grande quanto 
um elefante é, na realidade, muito grande para o trote ou para 
o galope e seu movimento mais rápido é o furta-passo, ou o 
andar veloz. 

Continua 
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e movidos no sèu interior pela criação de correntes de água. 
Vertebrados aquáticos, do menor girino a maior baleia, podem 
usar alimentação por sucção para captar os itens alimentares 
suspensos na água. Em contraste, animais terrestres usam a 
mandíbula e dentes para agarrar seus itens alimentares, e a 
língua e bochechas para mover os itens na boca. 

O crânio nos tetrápodes primitivos é muito semelhante 
ao dos peixes ósseos primitivos, com um extenso derma
tocrânio que é retido na maioria dos tetrápodes viventes (a 
maioria dos ossos do crânio humano representa um legado 
do dermatocrânio de um peixe ósseo). Entretanto, o esque
leto branquial, o opérculo e a maioria dos ossos operculares 
que conectam o opérculo à cintura escapular estão perdidos 
em todos a não ser nos primeiros tetrápodes conhecidos. O 
crânio dos peixes ósseos tem um focinho curto e movimen
tos da mandíbula e região bucal fazem com que a água seja 
sugada para o interior da boca para ventilação das brânquias 
e alimentação. No crânio dos peixes, o palato ósseo pode 
mover-se em relação à caixa craniana para auxiliar a sucção, 
mas em muitos tetrápodes (tais como crocodilianos e mamí
feros) o palato tomou-se fusionado à caixa craniana. 

Os tetrápodes primitivos têm crânios largos e achatados 
e o focinho é mais longo, fazendo com que a maioria dos 
dentes posicionem-se à frente dos olhos. Suas cabeças acha
tadas e longos focinhos combinam as funções de alimenta
ção e respiração, assim como fazem as cabeças dos anfíbios 
amais que usam o aparelho hióide (a parte ventral do arco 
hióide) para ventilar os pulmões. A cavidade oral é expan
dida, sugando ar para dentro da boca, em seguida o piso da 
boca é levantado, empurrando o ar para dentro dos pulmões. 
Este método de ventilação dos pulmões é chamado meca
nismo de pressão positiva ou bombeamento bucal. A mesma 
expansão da cavidade bucal é usada para sugar os alimen
tos na água. A alimentação por sucção não é uma opção em 
terra, porque o ar é muito menos denso do que as partículas 
alimentares (você pode sugar macarrão da sopa junto com 
o líquido, mas é incapaz sugá-los quando estão na borda do 
prato). Na terra, a cabeça deve ser movida sobre a presa e 
nos tetrápodes o crânio é bem alongado. 

A língua dos peixes é pequena e óssea, enquanto que a dos 
tetrápodes é grande e musculosa. A língua dos tetrápodes fun
ciona ajustada com o aparato hióide e é provavelmente uma 
inovação chave para a alimentação na terra. A maioria dos 
tetrápodes usa a língua para movimentar a comida na boca 
e transportá-la para a faringe. Ainda, alguns tetrápodes - tais 
com os sapos, as salamandras e os camaleões - podem proje
tar sua língua para capturar a presa (o mecanismo da protra-
são da língua é diferente em cada gmpo, e estes são exemplos 
de evolução convergente). 

As glândulas salivares são conhecidas somente em ver-
t P + i r n H n e terrestres, nrovavelmente oorque a lubrificação é 

necessária para engolir o alimento na terra. A saliva também 
contém enzimas que iniciam a digestão química do alimento 
enquanto ainda está na boca. Alguns mamíferos insetívoros, 
duas espécies de lagartos e várias linhagens de serpentes 
as secreções salivares transformaram-se em venenos que 
matam presas. 

Com a perda das brânquias pelos tetrápodes, muito da 
musculatura branquiomérica associada também foi perdida, 
mas os elevadores das brânquias são uma exceção notória. 
Nos peixes, estes músculos são combinados em uma única 
unidade, o cucularis e, nos tetrápodes, esse músculo tomou-se 
o trapézio, que se estende do topo do pescoço e ombros até a 
cintura escapular. Em mamíferos, esse músculo auxilia a ro
tação e estabilização da escápula na locomoção, e nós o uti
lizamos quando levantamos os ombros. O entendimento das 
homologias originais do músculo trapézio explica um fato 
interessante relacionado aos ferimentos na coluna vertebral 
humana. Porque o trapézio é um músculo branquiomérico an
tigo, é inervado por nervos craniais, diretamente do encéfalo 
e não pelos nervos cervicais provenientes da medula espinal. 
Assim, pessoas paraliticas do pescoço para baixo por um fe
rimento espinal, ainda podem elevar seus ombros. Pequenos 
músculos na garganta - por exemplo, aqueles que dão suporte 
a faringe, e as cordas vocais - são outros remanescentes dos 
músculos branquioméricos associados aos arcos branquiais. 
A engenharia biomédica engenhosa permite que indivíduos 
tetraplégicos usem suas funções musculares remanescentes 
para controlar aparelhos protéticos. 

Os principais músculos branquioméricos dos tetrápodes 
estão associados aos arcos e mandibular e hióide e agora 
estão envolvidos apenas com a alimentação (Figura 8-10). O 

Tímpano 

Adutor da mandíbula Esfíncter do 
(parte superficial) pescoço 

A F i g u r a 8 - 1 0 Condição da musculatura da cabeça e pescoço 
num tetrápode generalizado. 
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músculo adutpr da mandíbula permanece como o principal 
responsável pelo fechamento da mandíbula e tornou-se cada 
vez mais complexo nos tetrápodes mais derivados. A mus
culatura hióide forma dois novos músculos importantes em 
tetrápodes. Um é depressor da mandíbula, que estende-se da 
parte caudal da mandíbula em direção ao crânio e ajuda os 
hipobranquiais a abrir a boca. O outro é o constritor do pes
coço {sphincter colli) que circunda o pescoço e auxilia na 
deglutição do alimento. 

8.2 Respirar Ar 

Em alguns aspectos, o ar é um mais fácil para a respiração 
do que a água. As baixas densidade e viscosidade do ar tor
nam os movimentos de ventilação, do tipo vai e vem, de 
um pulmão sacular, energeticamente possível, e a alta con
centração de oxigênio no ar reduz o volume de fluido que 
deve ser bombeado para suprir as necessidades metabólicas 
do animal. 

O pulmão é uma característica primitiva dos peixes ós
seos e não evoluíram com o propósito de respiração na terra. 
Por muitos anos, assumia-se que os pulmões evoluíram em 
peixes que viviam em águas estagnadas e sem oxigênio, nas 
quais os pulmões suplementariam a tomada de oxigênio 
pelas brânquias. Todavia, embora alguns peixes pulmonados 
são encontrados em ambientes estagnados e anóxicos, ou
tros peixes que respiram ar (p. ex., o "bowfin") são animais 
ativos encontrados em habitats ricos em oxigênio. Collen 
Farmer sugeriu uma explicação alternativa para a evolução 
dos pulmões. Ela sugeriu que a respiração do ar poderia ter 
evoluído em águas bem oxigenadas em peixes ativos, onde 
o oxigênio adicional é necessário, primariamente para suprir 
o próprio músculo cardíaco, ao invés dos demais tecidos do 
corpo (Farmer 1997). 

Em contraste com o bombeamento bucal de pressão po
sitiva que os tetrápodes não amniotas usaram para inflar os 
pulmões, os amniotas usam um bombeamento de aspira
ção de pressão negativa. A expansão da caixa torácica por 
músculos intercostais hipoaxiais cria uma pressão negativa 
(abaixo da pressão atmosférica) na cavidade abdominal que 
suga o ar para dentro dos pulmões. O ar é expelido por meio 
da compressão da cavidade abdominal, primariamente pelo 
retorno elástico da caixa torácica à posição de repouso e 
contração dos pulmões elásticos, bem como pela contração 
do músculo transverso abdominal. 

Os pulmões de muitos Amphibia modernos são sacos 
simples com algumas poucas divisões internas. Esse órgão 
apresenta apenas uma câmara principal pequena no seu in
terior. Em contraste, os Amniota possuem pulmões subdivi
didos, algumas vezes, de maneira complexa, para aumentar 

a superfície para as trocas gasosas. Eles também possuem 
uma traqueia longa fortalecida por anéis cartilaginosos, a 
qual se ramifica em uma série de brônquios em cada pul
mão (Figura 8-4[ll]). A forma das subdivisões pulmonares 
é, de certa forma, diferente entre os mamíferos e os demais 
amniotas, sugerindo inovações evolutivas independentes. A 
combinação da traqueia e aspiração de pressão negativa per
mite que muitos amniotas desenvolvam pescoços mais lon
gos do que aqueles observados em Amphibia modernos ou 
nos Tetrapoda não amniotas extintos. Os amniotas também 
possuem uma laringe (derivada dos elementos dos arcos fa
ríngeos), na junção da faringe com a traqueia, a qual é utili
zada para a produção de sons. 

8.3 Bombeando o Sangue Para Cima 

O sangue não tem peso na água, e o coração precisa sobre
por somente a resistência do fluido para mover o sangue 
pelo corpo. A circulação é mais difícil para um animal ter
restre porque o sangue tende a se concentrar em pontos bai
xos tais como nos membros, e deve ser forçado através das 
veias para cima até o coração para que ele bombeie mais 
sangue para as artérias. Assim, os tetrápodes requerem pres
sões sangüíneas altas o suficiente para empurrar o sangue 
para cima por meio das veias, contra a força da gravidade. 

As paredes dos vasos sangüíneos são de alguma forma 
permeáveis, e altas pressões sangüíneas forçam um pouco 
do plasma sangüíneo (a parte líquida do sangue) para fora 
dos vasos e para dentro de espaços intercelulares dos teci
dos do corpo. Este fluido é recuperado e retorna ao sistema 
circulatório via sistema linfático dos tetrápodes. O sistema 
linfático é um sistema de vasos, similares às veias, de mão 
única e sem saída, os quais ao longo de seus percursos per
mitem que os fluidos dos tecidos cheguem ao sistema ve
noso na altura da base do pescoço (um sistema linfático é 
também bem desenvolvido nos Teleostei, mas é de impor
tância crítica na terra, onde o sistema cardiovascular está 
sujeito a força da gravidade). Nos tetrápodes, a linfa é man
tida em movimento por meio da contração de músculos e de 
tecidos, e as válvulas nos tubos linfáticos previnem o con-
tra-fluxo. Nódulos linfáticos, que são concentrações de te
cido linfático, são encontrados em mamíferos e em algumas 
aves, em intervalos ao longo dos canais linfáticos. O tecido 
linfático também está envolvido no sistema imune; glóbulos 
brancos (macrófagos) se movimentam por esta rota e o te
cido linfático pode interceptar material indesejado ou estra
nho, tais como células cancerosas migrantes. 

Com a perda das brânquias e a evolução de um pescoço 
distinto, o coração moveu-se para trás nos tetrápodes. Em 
peixes, o coração fica na região das brânquias, em frente à 
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cintura escapular, enquanto nos tetrápodes ele fica atrás da 
cintura escapular, no tórax. O seio venoso e o cone arterioso 
são reduzidos ou ausentes nos corações dos tetrápodes. Com 
o advento dos pulmões, evoluiu uma circulação dupla nos 
vertebrados, na qual o circuito pulmonar supre os pulmões 
com sangue não oxigenado e o circuito sistêmico fornece 
sangue oxigenado ao corpo. 

O átrio sempre é dividido completamente nos peixes 
pulmonados e nos tetrápodes, e o ventrículo é dividido tanto 
por uma barreira fixa ou pela formação câmaras separadas 
transitoriamente quando o coração se contrai. O lado di
reito do coração recebe sangue sem oxigênio que retoma ao 
corpo por meio das veias sistêmicas, e o lado esquerdo re
cebe sangue oxigenado oriundo dos pulmões por meio das 
veias pulmonares. A circulação dupla dos tetrápodes pode 
ser representada como um número 8, com o coração no cen
tro das alças (veja a Figura 8-11). 

Os arcos aórticos passaram por modificações conside
ráveis em associação com a perda das brânquias nos tetrá
podes. Os arcos dois e cinco foram perdidos nos tetrápodes 
adultos (embora o arco número cinco seja retido nas sala
mandras). Três arcos principais são retidos: o terceiro (arco 
carotídeo) que vai para a cabeça, o quarto (arco sistêmico) 
que se dirige ao corpo e o sexto (arco pulmonar) que vai 
para os pulmões (Figura 8-12). Os anfíbios modernos retêm 

a condição dos peixes, na qual os arcos aórticos não surgem 
diretamente do coração. Esta condição, com a retenção de 
um cone arterioso proeminente, foi provavelmente a encon
trada entre os primeiros tetrápodes. Nos Amniota, a artéria 
pulmonar recebe sangue do ventrículo direito e os arcos sis
têmico e carotídeo recebem sangue do ventrículo esquerdo, 
embora detalhes da anatomia do coração sugiram que esta 
condição evoluiu independentemente nos mamíferos e nos 
demais Amniota. 

Nos anfíbios modernos, o tegumento é de suma impor
tância na troca de oxigênio e de dióxido de carbono. Nestes 
animais, o arco pulmonar é, na verdade, um arco pulmo-
cutâneo, com uma importante artéria cutânea que se ramifica 
da artéria pulmonar, para suprir a pele. A veia cutânea, que 
agora transporta sangue oxigenado, retroalimenta o circuito 
sistêmico via veia sub-clávica e em seguida o átrio direito. 
Deste modo, o sangue oxigenado alimenta o ventrículo anfí
bio a partir de ambos os átrios o esquerdo (suprido pela veia 
pulmonar) e o direito. Este tipo de coração nos Amphibia 
modernos, com a ausência de qualquer divisão ventricular, é 
provavelmente uma condição derivada, adaptada para o uso 
da pele tanto quanto dos pulmões, para a respiração. 

Um septo ventricular de algum tipo está presente em todos 
os Amniota, mas sua forma é diferente nas diversas linha
gens. Um septo ventricular transitório é formado durante a 

Veia cava cranial Veia cava caudal 

• Sangue oxigenado 

O Sangue não oxigenado 

A F i g u r a 8 - 1 1 Sistema cardiovascular de circuito duplo de um tetrápode. 
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(c) Peixe de nadadeira lobada, não celacantiforme 

(b)Teleósteo ou peixe de nadadeiras raiadas derivado 
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A Figura 8-12 Forma da cabeça e dos arcos aórticos em peixes mandibulados e nos tetrápodes primitivos, (a) A condição de peixe ósseo 
primitivo é ter pulmões e algum tipo de circuito pulmonar, como mostrado no peixe pulmonado atual Polypterus. (b) Teleósteos convertem 
o pulmão em uma bexiga natatória e perdem o circuito pulmonar: eles perdem também o arco aórtico número 2. (c) A condição sarcopterí gia 
generalizada acima do nível dos celacantos: alguns pulmonados viventes reduziram o número de arcos aórticos desta condição. Aqui a 
artéria pulmonar alimenta diretamente o átrio esquerdo e o ventrículo é parcialmente dividido, (d) A condição no tetrápode primitivo (acima 
da condição do Acanthostega/Ichtiostega) é similar àquela dos peixes pulmonados, mas as brânquias internas foram perdidas, e o segundo 

Gentinua 
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(f) Amniota primitivo hipotético 

(e) Anfíbio moderno 
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A F i g u r a 8 - 1 2 Continuação 
arco aórtico também pode ter sido perdido neste estágio (como visto em todos os tetrápodes). (e) No sapo o arco 5 e a conecção da aorta 
dorsal entre os arcos 3 e 4 (o dueto carótido) foram perdidos, mas essas estruturas estão retidas nas salamandras, assim esta condição não 
pôde ser herdada de um ancestral tetrápode mais primitivo. Uma condição derivada nos anfíbios modernos é ter uma artéria cutânea saindo 
da artéria pulmonar levando sangue para a pele para ser oxigenada; o sangue retoma via veia cutânea que alimenta a veia subclava. O 
septo ventricular está ausente nos anfíbios modernos. Esta pode ser uma condição secundária que está relacionada a ter sangue oxigenado 
retomando da pele ao lado direito do coração, (f) A condição primitiva de um amniota proposta é similar àquela do sapo com a exceção da 
ausência de um circuito cutâneo. O septo ventricular teria sido simples e nâo teria havido divisão dos vasos que deixam o coração, porque 
as condições mais derivadas nos amniotas viventes evoluíram independentemente. 
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contração ventricular em tartarugas e lagartos, enquanto um 
septo permanente está presente nos mamíferos, bem como 
nos crocodilos e nas aves. Este padrão de ocorrência sugere 
que um septo ventricular complexo evoluiu independente
mente em linhagens sauropsidas e sinapsidas. 

O ventrículo dividido e de trabalho intenso das aves e 
dos mamíferos introduz outra complicação: como suprir 
oxigênio para o músculo do coração. Anfíbios modernos e 
os répteis não-ave têm uma pressão sangüínea mais baixa 
que mamíferos e aves, e seus corações não trabalham tanto, 
sendo que seus ventrículos permitem alguma mistura de 
sangue oxigenado e não oxigenado. O coração desses ani
mais não têm artérias coronárias, presumivelmente porque 
oxigênio suficiente difunde-se no músculo cardíaco na luz 
do ventrículo. Os músculos ventriculares dos mamíferos e 
das aves são mais espessos e devem trabalhar mais do que 
aqueles de anfíbios e répteis para gerar pressões sangüíneas 
mais altas. Ainda, esses animais têm um septo ventricular 
permanente, assim o ventrículo direito contém somente san
gue não oxigenado. Mamíferos e aves têm artérias coroná
rias que suprem sangue oxigenado aos músculos de ambos 
os ventrículos, e essas artérias aparentemente evoluíram se
paradamente nas duas linhagens. 

8.4 Sistemas Sensoriais Aéreos 

Alguns dos modos sensoriais que são extremamente sensí
veis no meio aquático, não têm utilidade no ar, enquanto ou
tros modos funcionam muito melhor no ar do que na água. 
O ar não é suficientemente denso para estimular os recep
tores mecânicos do sistema da linha lateral e não conduz a 
eletricidade bem o suficiente para que os receptores perce
bem eletrosensações. Sistemas químicos trabalham bem na 
terra, pelo menos para moléculas suficientemente pequenas 
para ficarem suspensas no ar, e o ar oferece vantagens tanto 
para a visão quanto para a audição. 

Visão 

O sentido da visão é de fato mais fácil de usar na terra do 
que na água, porque a luz é transportada através do ar com 
menos perturbação do que na água. Dificilmente o ar é turvo 
da maneira que a água freqüentemente o é e, como resultado, 
a visão é mais proveitosa como um sentido de percepção de 
distância no ar do que na água. No ar, a córnea (um reves
timento transparente da frente do olho) participa no foco da 
luz sobre a retina e os tetrápodes têm lentes mais achatadas 
que a dos peixes e focam a imagem diferentemente sobre a 
retina. Peixes focalizam a luz movimentando a posição das 

lentes no interior do olho, enquanto os tetrápodes focalizam 
mudando o formato das lentes (as serpentes são uma exce
ção singular, elas movimentam as lentes para focalizar). 

No ar, a superfície do olho deve ser protegida, mantida 
úmida e livre de partículas. Nos tetrápodes há a inclusão de 
novas pálpebras características, glândulas que lubrificam os 
olhos e os mantêm úmidos (incluindo glândulas lacrimals) e 
um duto naso-lacrimal que drena as lágrimas dos olhos para 
dentro do nariz. 

Audição 

A percepção do som é muito diferente no ar e na água. A 
densidade do tecido animal é quase a mesma da água e as 
ondas sonoras passam livremente da água para o tecido ani
mal. Porque a água é densa, o movimento das moléculas de 
água estimula diretamente os cílios das células do sistema 
da linha lateral. Entretanto, o ar não é denso o suficiente 
para mover esses cílios e o sistema da linha lateral é perdido 
em todos os tetrápodes, exceto nas larvas ou anfíbios perma
nente aquáticos. A orelha interna assume a função de ouvir 
sons produzidos no ar, com transmissão das ondas sonoras 
através de um osso ou uma seqüência (cadeia) de ossos na 
orelha média. 

Consideravelmente, é necessário muito mais energia 
para manter os fluidos da orelha interna em movimento do 
que a maioria dos sons produzidos no ar, e a orelha média 
é um amplificador sonoro. Ela recebe a energia relativa
mente baixa ondas sonoras sobre sua membra externa, a 
membrana timpânica, e estas vibrações são transmitidas 
por meio dos ossos da orelha média à janela oval da cáp
sula ótica, no crânio. A área do tímpano é muito maior do 
que a janela oval, e a diferença de áreas mais o sistema de 
alavancas dos ossos que conectam o tímpano à janela oval, 
amplificam as ondas sonoras. Os movimentos para fora e 
para dentro da janela oval produzem ondas de compressão 
sobre os fluidos da orelha interna e essas ondas estimulam 
os cílios celulares no órgão de Corti. Este órgão discrimina 
a freqüência e a intensidade das vibrações recebidas e trans
mite esta informação ao sistema nervoso central. O órgão de 
Corti fica no interior de uma estrutura em formato de cantil, 
a lagena (Grego lagenus = frasco) (Figura 8-15). A lagena é 
maior em tetrápodes derivados e nos mamíferos é chamada 
de cóclea. 

A orelha média não é uma cavidade impermeável ao ar; se 
ela o fosse, o movimento do tímpano não perceberia as alte
rações de pressão na orelha média. A tuba auditiva (= trompa 
de Eustáquio), derivada do espiráculo dos peixes, conecta 
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Morcegos e cetáceos contam com a audição como sua 
principal percepção da distância para navegação e localiza
ção de presas. U m estudo da ecolocalização ilustra como o 
sistema sensorial foi modificado em meios com diferentes 
propriedades físicas. Os estudos mais intensos sobre ecolo
calização em mamíferos são os morcegos microquirópteros 
e os cetáceos com dentes (golfinhos e botos). Morcegos 
caçam insetos à noite e golfinhos caçam peixes e outros 
animais marinhos em água turva. Ambos os tipos de ani
mais util izam ultra-som - freqüências maiores do que 20 
kilohertz - mas diferem na produção e recepção dos sinais 
de ecolocalização porque operam em diferentes meios. De 
alguma forma, morcegos são menos especializados que ce
táceos, porque o ar é o meio original para a orelha de um 
tetrápode. 

Morcegos produzem uma corrente de ultra-som prove
niente da laringe que é ampliada, mas não muito modificada 

do padrão mamaliano comum. Os sons são emitidos através 
da boca ou do nariz que freqüentemente têm dobras e mem
branas bem desenvolvidas que focalizam as ondas sonoras, 
dando aos morcegos microquirópteros faces tipicamente de 
carrancas. A orelha externa dos morcegos microquirópte
ros é também grande com formato complexo para receber 
os ecos. A Figura 8-13 mostra os sons de ecolocalização de 
um morcego-marrom-pequeno quando localiza e captura u m 
inseto. Enquanto o morcego estava procurando, emitia apro
ximadamente 15 pulsos de som por segundo. A freqüência 
caiu de aproximadamente 85 kilohertz no início dos pulsos 
para aproximadamente 35 kilohertz no final. A taxa de cha
mados aumentou e a freqüência dos sons diminuiu quando o 
morcego detectou um eco de u m inseto e voltou-se para ele. 
No último décimo de segundo antes da captura, a taxa de 
chamados aumentou para mais de 100 pulsos por segundo e 
a freqüência caiu para 25 a 30 kilohertz. 
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A Figura 8-13 Ecolocalização por um pequeno morcego marrom (Myotis lucifugus). Os gráficos mostram os pulsos sonoros emitidos 
por um morcego quando captura um inseto. A freqüência em kilohertz é comparada ao tempo, durante um segundo de gravação. O 
gráfico de cima mostra os sons de procura durante os primeiros 0,5 segundos. As duas estrelas indicam os pulsos audíveis perto do 
tempo de detecção de um inseto. A gravação de baixo mostra o 0,5 segundo seguinte, quando o morcego chega ao inseto e o captura, e 
então para os pulsos (= chamados) de captura. As duas estrelas no gráfico inferior mostram o ataque e a conclusão da mais alta taxa 
sons logo antes da captura da presa. 
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Continuação 

Devido ao fato da água ser mais densa que o ar, o som 
caminha mais rápido nesse meio do que no ar, e isso signi
fica que ondas sonoras de determinada freqüência são mais 
compridas na água do que no ar. Essa relação cria um pro
blema para os cetáceos, porque os objetos refletem apenas 
comprimentos de onda que são mais curtos que as dimen
sões refletidas do objeto. Os cetáceos devem emitir sons 
com comprimentos de onda curtos para localizar peixes, e 
providenciar que na água os sons devam ser de freqüências 
altas - freqüências muito mas altas que a de um morcego. 
Os chamados de ecolocação produzidos pelo golfinho nariz 
de garrafa (Tursiops trunccttus) ultrapassa os 220 kilohertz. 

Os cetáceos não produzem sons na laringe, provavel
mente porque mergulham com uma quantidade limita de ar 
nos pulmões e é um desperdiço borbulhar qualquer quanti
dade para fora da boca para produzir sons. E m vez disso, o 
som é produzido pelo movimento do ar para frente e para 
trás entre os sacos aéreos no interior das passagens nasais, e 
o som amplificado é refletido em frente do crânio e focado 
por um corpo gorduroso, chamado de melão situado sobre 
a testa do animal e que atua como uma lente acústica (Fi
gura 8-14). Se você observar bem de perto um cetáceo eco-
locando você pode ver o melão mudar de forma assim que o 
som amplificado se move ao redor. 

A densidade da água cria dois problemas para os cetá
ceos na audição dos ecos de suas sonorizações (chamados) 

por ecolocação. Primeiro, a orelha média dos mamíferos 
está estruturada para transmitir o som de uma interface ar-ar 
no t ímpano através de uma orelha média cheia de ar para 
o fluído que preenche a orelha interna. Porque ar e água 
têm densidades diferentes, o som reflete de volta na in
terface ar-água em vez de passar de u m meio para outro. 
Quando a orelha média cheia de ar de um mamífero é co
locada dentro d 'agua o som volta do lado de fora do tímpano 
em vez de ser t ransmit ido através da orelha média para a 
orelha interna. Segundo, porque a densidade da água e a 
dos tecidos do animal são mui to similares, o som entra no 
corpo por todos os lados e é ampliado e refletido dentro 
do corpo. (É por esse mot ivo que você só pode ouvir u m 
ruído difuso quando está submerso) . Para resolver esses 
problemas, os cetáceos recebem o som através de u m a ja
nela acústica localizada próxima à região caudal do fino 
osso da maxila inferior. As ondas sonoras passam através 
do osso e para dentro do corpo gorduroso no interior da 
mandíbula que se estende caudalmente até a orelha in
terna. A orelha interna é isolada do resto do crânio com 
tecidos que absorvem os sons provenientes de todas as 
direções com exceção do ponto de contato com o corpo 
gorduroso mandibular. Os cetáceos são tão bons para de
tectar objetos via ecolocação que podem até discernir a di
ferença entre objetos de tamanho similares, mas de formas 
diferentes (Harley et al., 2003) . 

Saco aéreo 
vestibular N a r i n a 

Saco aéreo 
tubular Placa cribiforme 

Melão 

Saco aéreo nasal 
premaxilar 

Cartilagem 
mesorostral 

Para o estômago 

Orelha interna 

- Para os pulmões | 

Gordura 
da mandíbula 

^Figura 8-14 Produção de som e recepção no golíinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus). O som é produzido movimentando o 
ar que passa na válvula nasal. O som reflete na placa cribiforme óssea na frente do crânio e é focado pelo óleo no melão. Algum som 
também pode ser guiado pela cartilagem mesorostral. Ecos são canalizados para a orelha interna e média que são fundidas e isoladas, 
via corpo gorduroso mandibular. 
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a boca à orelha mçdia. O ar entra e sai da orelha média con
forme a pressão se altera. (Algumas vezes a tuba auditiva 
pode ficar bloqueada. Quando isso ocorre, as alterações da 
pressão do ar externo podem produzir uma sensação dolo
rosa, além da redução da sensibilidade auditiva. Qualquer 
pessoa gripada que voe em um avião, sabe disso). 

A orelha média dos tetrápodes evoluiu convergentemente 
várias vezes, embora em cada caso, o estribo (a velha hioman-
díbula dos peixes, freqüentemente chamada de columela em 
tetrápodes não mamíferos) transmite vibrações entre o tímpano 
e a janela oval. Os anfíbios modernos têm uma organização da 
orelha interna diferente daquela dos amniotas, indicando uma 
evolução independente da audição, e a orelha média evoluiu 
independentemente nos mamíferos e outros amniotas. Mesmo 
entre os amniotas não mamíferos, diferenças na anatomia suge
rem que a evolução desta orelha média ocorreu independente
mente em tartarugas, lagartos e arcossauros. 

(a) Sapo 

Canais semi-circulares 

(b) Lagarto 

Dueto endolinfático 

A Figura 8-15 O aparelho vestibular dos tetrápodes. (a) Condição 
anfíbia generalizada. Note a pequena lagena para ouvir sons aéreos. 
(b) Condição amniota não-mamaliana com uma lagena maior. 

Olfato 

Os receptores olfativos responsáveis pelo sentido do olfato 
estão localizados no epitélio olfativo nas vias nasais dos 
tetrápodes, e o ar passa sobre o epitélio olfativo em cada 
inalação. Os receptores podem ser extraordinariamente sen
síveis, e algumas substâncias químicas podem ser detectadas 
em concentrações menores que uma parte em um quadrilhão 
(IO 1 5) de ar. Entre os tetrápodes, os mamíferos têm o sentido 
do olfato mais desenvolvido e a área do epitélio olfativo 
nos mamíferos é ampliada pela presença de finas lâminas 
enroladas chamadas turbinados (Figura 8-16). Primatas, in
cluindo os humanos, têm um sentido de olfato relativamente 
pobre porque nossos focinhos são muito curtos para acomo
dar grandes turbinados e um extenso epitélio olfativo. 

Os tetrápodes têm um sistema quimioreceptor adicional 
localizado em um órgão de olfação sem paralelo na região 
rostral do teto da boca - o órgão vomeronasal ou órgão 

Condição de um mamífero generalizado 

Condição ungulada 

Tremular dos lábios 

A Figura 8-16 Sistema olfativo em mamíferos, (a) Mamífero ge
neralizado, mostrando as posições dos órgãos turbinados e vomero
nasal, (b) Comportamento de sensualidade em um ungulado. 



Conservando Água em um Ambiente Seco 187 

de Jacobsom Quando as serpentes movem suas línguas 
para dentro e para fora da boca, estão capturando molécu
las presentes no ar e transferindo-as para este órgão. Mui
tos ungulados machos (mamíferos com casco) cheiram ou 
provam a urina das fêmeas, um comportamento que os per
mite determinar o estágio do ciclo reprodutivo das fêmeas. 
Tal comportamento é, geralmente, seguido pelo "fleshmen" 
(sensualidade ou desejo masculino), que consiste no movi
mento do lábio superior e na elevação da cabeça do macho, 
provavelmente inalando as moléculas de feromônios para 
dentro do órgão vomeronasal. Acreditava-se que os prima
tas, com suas faces relativamente planas tinham perdido 
seus órgãos vomeronasais, mas trabalhos recentes sugerem 
a presença de resquícios desta estrutura nos humanos, os 
quais são utilizados para a detecção de feromônios. 

Propriocepção - Onde as Partes do Corpo Estão? 

Vertebrados aquáticos não têm apêndices longos, e esses 
têm uma variedade relativamente menor de movimentos em 
relação ao corpo. A cabeça desses animais é encaixada na 
cintura escapular e suas nadadeiras se movem de um lado 
para outro ou para frente e para trás. Isto não é verdade para 
animais terrestres, que têm pescoço e membros que podem 
se mover em três dimensões em relação ao seu corpo. É im
portante para vertebrados terrestres saber onde estão todas 
as partes do seu corpo, e a propriocepção fornece essa in
formação. São os proprioceptores, no seu braço, que permi
tem que você seja capaz de tocar, com seu dedo, o seu nariz, 
mesmo de olhos fechados. Os proprioceptores incluem os 
fusos neuromusculares no interior dos músculos, os quais 
detectam a quantidade de alongamento dos músculos, e os 
órgãos do tendão ou órgãos de Golgi, os quais fornecem in
formações sobre a posição das articulações. Os fusos neu
romusculares são encontrados somente nos membros dos 
tetrápodes e são importantes para determinar a postura e o 
equilíbrio em terra. 

8.5 Conservando Agua em um Ambiente 
Seco 

Peixes ósseos são recobertos por escamas, um remanescente 
do antigo exoesqueleto dérmico. Embora a maioria dos pei
xes modernos tenha finas escamas proteicas que não contêm 
tecidos mineralizados, os ancestrais imediatos dos tetrápo
des com forma de peixe eram cobertos com pesadas esca
mas dérmicas que continham camadas de esmalte, dentina e 
osso como as escamas dos gars. Essas escamas foram perdi
das principalmente nos primeiros tetrápodes: permaneceram 
apenas escamas na barriga e estas perderam as camadas de 

esmalte e dentina. Presumivelmente elas proporcionaram al
guma proteção contra a abrasão na terra. 

Nos ambientes terrestres a água se evapora da superfí
cie do corpo e do aparelho respiratório na forma de vapor, 
e perdida por meio dos rins na forma líquida. A permeabi
lidade da pele dos vertebrados terrestres depende de sua es
trutura, e varia de muito alta na maioria dos anfíbios atuais 
à muito baixa na maioria dos amniotas. E difícil dizer como 
deve ter sido a pele dos primeiros tetrápodes. A pele fina e 
glandular dos anfíbios modernos parece ser uma especiali
zação recente associada ao uso da pele para trocas gasosas. 
Provavelmente os tetrápodes tinham a pele como os am
niotas atuais que protegiam seus corpos da abrasão e limi
tavam a taxa de perda de água por evaporação. As células 
epidérmicas dos vertebrados sintetizam querat ina (Grego 
kerat = córneo) que é uma proteína insolúvel que acaba 
por preencher estas células. A camada externa de pele dos 
vertebrados é composta de camadas de células epidérmicas 
queratinizadas, formando o stratum corneum (Latim cornu 
= córneo). O extrato córneo, tem somente a profundidade 
de umas poucas células em peixes e anfíbios, mas na pele 
dos amniotas possui muitas camadas de profundidade. As 
células queratinizadas resistem à abrasão física e à presença 
de uma proteína insolúvel tem algum efeito de impermea
bilidade, mas os lipídios na pele são o principal agente que 
limita a perda d'agua por evaporação. 

As linhagens Sauropsida e Sinapsida desenvolveram dife
rentes soluções para o problema de minimizar a perda d'agua 
pelos rins e os órgãos urinários dos dois grupos são compara
dos no Capítulo 1 1 . 0 que eles têm em comum, entretanto, é 
uma bexiga urinária - uma estrutura sacular que recebe urina 
dos rins e a elimina (Figura 8-4 [12]). Uma bexiga é uma 
aquisição nova dos tetrápodes, embora alguns peixes ósseos 
tenham uma extensão do dueto do rim em formato de bexiga, 
e uma bexiga era provavelmente uma característica primitiva 
dos tetrápodes. Ela deve ter servido como uma estrutura de 
recuperação de água nos tetrápodes primitivos, como ainda o 
é nos Lissamphíbia e alguns Sauropsidas. 

Os Amniota possuem um novo dueto que drena o rim - o 
uréter - derivado da base do dueto arquinéfrico. Na maioria 
dos vertebrados, os órgãos urinário e reprodutores e o apa
relho digestório alcançam os exterior através de uma única 
abertura comum, a cloaca (Figura 8-17). Somente em mamí
feros térios (marsupiais e placentários) a cloaca é substituída 
por aberturas separadas para os órgãos urináros e reprodu
tores e o aparelho disgestório. O pênis é um conduto para a 
urina somente nos mamíferos térios - em todos outros am
niotas é puramente um órgão intromitente, usado para intro
duzir esperma dentro do trato reprodutor da fêmea de modo 
que o ovo seja fertilizado antes da casca ser formada. 
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Dueto do rim 9 
duetos genital e do rim Ó 
(duetos acessórios podem 
auxiliar os machos c?) \ . Ureter (somente 

Bexiga urinaria .—-p" - / \ 'y cloaca 
(anfíbios e apenas ^ Uretra 
alguns amniotas) 

( a ) Duto genital (duto arquinéfriconos 
machos, oviduto em fêmeas) 

A F i g u r a 8 - 1 7 Anatomia dos duetos urogenitais dos Tetrapoda. 
(a) Condição generalizada de um vertebrado mandibu lado, incluindo 
tetrápodes não Amniota e alguns Amniota primitivos, (b) Condição 
Amniota mais derivada (exceto mamíferos térios), ilustrada por 
um macho Monotrema. O sino urogenital é o nome dado à uretra 
a partir do ponto onde o duto genital junta-se ao sistema. Neste 
exemplo a estrutura inteira entre a bexiga e a cloaca equivale ao 
sino urogenital, mas é variável em diferentes espécies de amniotas. 

8.6 A Vida em Ambiente Mutável: o 
Controle da Temperatura do 
Corpo em terra 

Um animal terrestre é um ambiente físico que pode mudar 
rapidamente mesmo em pequenas distâncias. A temperatura 
em particular, varia dramaticamente nos ambientes terrestres 
e as mudanças nas temperaturas ambientais têm um impacto 
direto em animais terrestres especialmente nos pequenos, 
porque eles ganham e perdem calor rapidamente. 

Essa diferença entre os ambientes aquático e terrestre re
sulta das diferenças nas propriedades físicas da água e do ar. 
A capacidade calórica da água é alta, tanto quanto a habi
lidade de conduzir calor. Como resultado, as temperaturas 
da água são relativamente estáveis e não variam muito de 
um lugar para o outro em uma lagoa ou riacho. Um animal 
aquático tem pouca capacidade de mudar a temperatura de 
seu corpo se movendo, ou de manter a temperatura do corpo 

diferente da temperatura da água. Assim que um animal se 
move ao longo do litoral, ele encontra um mosaico de pon
tos quentes e frios que podem diferir em vários graus a dis
tâncias de poucos centímetros. Animais terrestres podem 
selecionar temperaturas favoráveis dentro desse mosaico 
térmico, e a baixa condutividade do calor pelo ar permite 
que eles possam manter a temperatura do corpo diferente da 
temperatura do ar. 

De fato, termorregulação (regulação da temperatura do 
corpo) é essencial para a maioria dos tetrápodes porque 
eles encontram temperaturas suficientemente quentes para 
matá-los ou frias suficiente para incapacitá-los. Em geral, os 
tetrápodes mantêm as temperaturas do corpo que são mais 
elevadas que a temperatura do ar (algumas exceções para 
essa generalização são discutidas em capítulos subseqüen
tes) e para fazer isso eles precisam de uma fonte de calor. O 
calor usado para aumentar a temperatura do corpo para ní
veis que permitam atividade normal pode provir de reações 
químicas do metabolismo (endotermia) ou da exposição ao 
sol ou ainda do contato com um objeto quente, tal como uma 
rocha (ectotermia). A evolução convergente da endotermia 
em linhagens de sauropsidas e sinapsidas será discutida no 
Capítulo 11; aqui daremos foco à ectotermia que é a forma 
ancestral da termorregulação nos tetrápodes. 

Do tempo de Aristóteles para cá, lagartos, serpentes e an
fíbios têm sido chamados, de modo paradoxal, de animais de 
sangue frio, enquanto pensava-se que eram capazes de tolerar 
temperaturas extremamente altas. Salamandras freqüente
mente procuram abrigo em troncos, e quando esse tronco é 
colocado no fogo, as salamandras que ai se abrigavam, podem 
sair precipitadamente. Observações desse fenômeno criaram 
a crença de que salamandras vivem no fogo. Na primeira 
parte do século 20, biólogos utilizavam linhas similares de ra
ciocínio. No deserto, os lagartos freqüentemente assentam-se 
sobre rochas. Se você se aproximar do lagarto, ele corre mas, 
a rocha fica, e ao tocar a rocha sentimos que está dolorosa
mente quente. Obviamente a explicação esperada é que o la
garto deve estar igualmente quente. Biólogos admiraram-se 
sobre a tolerância de aquecimento dos lagartos e conclusões 
deste efeito são encontradas em textos idôneos nesse Período. 

Um estudo da termorregulação de lagartos realizado por 
Raymond Cowles e Charles Bogert (1944) demonstrou a 
falsidade das observações e conclusões anteriores. Cowles 
e Bogert mostraram que os répteis podem regular a tempe
ratura corpórea com considerável precisão e que o nível no 
qual a temperatura é regulada é característica de cada espé
cie. As implicações dessa descoberta para a biologia de an
fíbios e répteis está ainda sendo explorada. 



A Vida em Ambiente Mutável: o Controle da Temperatura do Corpo em terra 189 

Mudanças Energéticas entre um Organismo 
e seu Ambiente 

É necessária uma breve discussão sobre o panorama no qual 
a energia térmica é trocada entre um organismo vivo e seu 
ambiente, para entender os mecanismos termorreguladores 
empregados pelos animais terrestres. Um organismo pode ga
nhar ou perder energia calórica de diversas maneiras e, ajus
tando o fluxo do calor através de várias maneiras um animal 
pode aquecer, esfriar ou manter uma temperatura estável. 

A Figura 8-18 ilustra os caminhos de trocas de energia 
térmica. A energia solar pode alcançar um animal de dife
rentes maneiras. A radiação solar direta atinge um animal 
quando ele está em um local ensolarado. Além disso, a 
energia solar é refletida pelas nuvens e pelas partículas de 
poeira na atmosfera e por outros objetos no ambiente atin
gindo o animal por essas rotas. A distribuição da energia dos 
comprimentos de onda em todas essas rotas é a mesma - a 
porção do espectro solar que atravessa a atmosfera da Terra. 

Aproximadamente metade dessa energia está contida nos 
comprimentos de onda visíveis do espectro solar (de 400 a 
700 nanômetros) e maior parte restante situa-se na região 
infra-vermelha do espectro (maior que 700 nanômetros). 

A troca de energia no infravermelho é uma importante 
parte do equilíbrio da radiação de calor. Todos os objetos, 
animados ou inanimados, irradiam energia em comprimen
tos de onda determinados por suas temperaturas absolutas. 
Objetos com variações de temperatura entre a dos animais e 
a da superfície da Terra (grosseiramente entre -20° a +50°C) 
irradiam na porção infravermelha do espectro. Os animais 
irradiam, continuamente, calor para o ambiente e recebem 
radiação infravermelha do ambiente. Assim, a radiação infra
vermelha pode levar tanto ao ganho como a perda de calor, 
dependendo da temperatura relativa da superfície do corpo 
do animal e das superfícies ambientais, além das caracterís
ticas da radiação das próprias superfícies. Na Figura 8-18, 
o lagarto está mais frio do que a rocha iluminada pelo sol, 
situada a sua frente, e recebe mais energia da rocha do que 

A Figura 8-18 A energia é trocada entre organismos terrestres e seu ambiente por meio de diferentes rotas. Essas são ilustradas de 
forma simplificada por um lagarto descansando no chão de um arroio no deserto. Pequenos ajustes de postura ou posição podem mudar a 
magnitude de várias rotas de trocas energéticas e dar ao lagarto um controle considerável sobre sua temperatura do corpo. 
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perde para ela. Entretanto, o lagarto é mais quente que o 
lado sombreado da rocha situada atrás dele e tem uma perda 
liquida de energia nessa troca. A temperatura radiante do 
céu limpo é aproximadamente 20°C, e deste modo, o lagarto 
perde calor por radiação para o céu. 

O calor é trocado entre os objetos do ambiente e o ar 
através da convecção. Se a temperatura da superfície de um 
animal for mais alta do que a temperatura do ar, a convecção 
levará à uma perda de aquecimento; se o ar for mais quente 
do que animal, a convecção será uma rota de novo aqueci
mento do animal. No ar parado, a troca de calor por convec
ção é efetuada por correntes de convecção formadas por 
aquecimento local mas, no ar em movimento, a convecção 
forçada substitui a convecção natural e a taxa de troca de 
calor é muito aumentada. No exemplo mostrado, o lagarto é 
mais quente do que o ar e perde calor por convecção. 

Troca de calor por condução assemelha-se à convec
ção porque a sua direção depende das temperaturas relativas 
do animal e do ambiente. A troca por condução ocorre entre 
o corpo e o substrato nos locais que estão em contato. Isso 
pode ser modificado pela mudança da área da superfície do 
animal em contato com o substrato e pela mudança da taxa 
de fluxo sangüíneo em regiões do corpo do animal que estão 
em contato com o substrato. Neste exemplo, o lagarto ganha 
calor por condução do chão quente. 

A evaporação da água ocorre da superfície do corpo e a 
partir do aparelho respiratório. Cada grama de água evapo
rada representa uma perda de aproximadamente 2.450 joules 
(o valor exato muda um pouco com a temperatura). A eva
poração da água transfere calor do animal para o ambiente 
e assim representa uma perda de calor. A situação inversa, 
a condensação de vapor de água sobre um animal, produzi
ria ganho de calor, mas isso raramente ocorre em condições 
naturais. 

A produção de calor metabólico é a última rota pela 
qual um animal pode ganhar calor. Entre os ectotermos, um 
ganho de calor metabólico usualmente é insignificante em 
relação ao calor oriundo direta ou indiretamente da energia 
solar. Os endotermos por definição obtêm a maior parte de 
sua energia pelo metabolismo. Mas as rotas de trocas ener
géticas com o ambiente são as mesmas daquelas dos ectoter
mos e devem ser balanceadas para manter uma temperatura 
corpórea estável. 

Controle Comportamental da Temperatura do Corpo 
pelos Ectotermos 

Os mecanismos comportamentais envolvidos na termorre
gulação ectotérmica são diretos e empregados por insetos, 
aves e mamíferos (incluindo humanos) tanto quanto por 
vertebrados ectotermos. Lagartos, especialmente as espécies 

de deserto, são particularmente bons em termorregulação 
comportamental. Movimentos para frente e para trás entre a 
luz do sol e a sombra, é o mecanismo termorregulador mais 
evidente utilizado por eles. No início da manhã ou em um 
dia frio, os lagartos permanecem no sol, enquanto no meio 
de um dia quente eles se retiram à sombra e fazem somente 
breves excurssões até o sol. Lugares expostos ou protegidos 
podem ser procurados. Pela manhã, quando um lagarto está 
tentando elevar a temperatura de seu corpo, é apropriado 
que permaneça em um local protegido do vento. Mais tarde 
durante o dia, quando está ficando muito quente, o lagarto 
pode escalar um arbusto ou uma rocha onde fique exposto à 
brisa aumentando a perda de calor por convecção. 

Um animal pode alterar a quantidade radiação solar que 
absorve, mudando sua posição em relação ao sol, o con
torno do seu corpo e a cor de sua pele. Lagartos usam todos 
esses mecanismos. Um animal posicionado perpendicular
mente aos raios solares intercepta a quantidade máxima de 
radiação solar, e outro posicionado paralelamente aos raios 
solares interceptam uma quantidade mínima de radiação. 
Os lagartos ajustam sua orientação para controlar o ganho 
de calor pela radiação solar direta. Muitos lagartos podem 
ampliar ou contrair suas costelas para mudar o formato do 
tronco. Quando o corpo está orientado perpendicularmente 
aos raios de sol e as costelas estão estendidas, a superfície 
de área exposta ao sol é maximizada e o ganho de calor é 
ampliado. A compressão das costelas diminui a superfície 
exposta ao sol e pode ser combinada com a orientação pa
ralela aos raios solares para minimizar o ganho de calor. Os 
lagartos-de-chifre (Phrynosoma) fornecem um bom exem
plo desse tipo de controle. Se a superfície, que um lagarto-
de-chifre expõe diretamente ao sol a pino quando permanece 
achatado sobre o chão com suas costelas coladas numa po
sição de descanso, for considerada 100 por cento, a super
fície máxima que um lagarto pode expor por orientação e 
mudança do contorno do corpo é 173 por cento e o mínimo 
é 28 por cento. Ou seja, o lagarto pode mudar seu ganho 
de aquecimento radiante mais do que 6 vezes, somente pela 
mudança de sua posição e formato do corpo. 

A mudança da coloração também pode aumentar o con
trole de trocas de calor de um lagarto (veja o suplemento de 
cor). Objetos parecem escuros porque absorvem a energia 
da parte visível do espectro solar, e a energia calórica que 
absorvem os aquece. O clareamento ou escurecimento de 
um lagarto afeta a quantidade de radiação que ele absorve, e 
os lagartos podem escurecer ou clarear movimentando pig
mentos escuros em sua pele. Melanóforos são células que 
contêm o pigmento melanina. Seu formato é muito parecido 
com cogumelos com uma ampla porção superior ligada por 
um ramo a uma seção inferior. Quando os grânulos de me
lanina são dispersos na parte superior da célula próxima a 
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superfície ckpele, a pele escurece, mas quando os grânulos 
são drenados da superfície para a seção mais inferior da cé
lula, a pele parece clara. Os lagartos aquecem de 10 a 75 
por cento mais rápido quando estão escuros do que quando 
estão claros. 

A combinação desses mecanismos dá ao lagarto uma 
independência notável da temperatura do ar. Os lagartos 
distribuem-se acima da linha da floresta em muitas regiões 
montanhosas e durante seus períodos de atividades em dias 
de sol, são capazes de manter temperaturas corpórea 30°C 
acima da temperatura do ar. Enquanto temperaturas do ar 
estão próximas do congelamento, esses lagartos alcançam 
temperaturas corpóreas tão altas quanto aquelas espécies 
que habitam planícies desertas. 

O repertório de mecanismos termorreguladores visto em 
lagartos é maior do que aquele de muitos outros vertebrados 
ectotérmicos. Tartarugas, por exemplo, não podem mudar 
o contorno do corpo ou a cor e seu mecanismo termorre-
gulador está limitado em movimentos entre a luz do sol e 
a sombra e para dentro e fora da água. Os crodilianos são 
muito parecidos com as tartarugas, embora os filhotes façam 
pequenas mudanças no contorno do corpo e cor. A maioria 
das serpentes não pode mudar de cor, mas cascavéis e boas 
jibóias e parentes clareiam e escurecem conforme se aque
cem ou esfriam. 

Intervalos de Temperaturas de Atividade 

O extenso repertório de mecanismos termorreguladores em
pregados por ectotermos, permite a muitas espécies de lagar
tos e cobras manter suas temperaturas dentro de intervalos 
de poucos graus durante a parte ativa de seus dias. Muitas 
espécies de lagartos têm temperaturas corpóreas entre 33 e 
38°C enquanto estão ativos (intervalos de temperatura de 
atividade) e serpentes têm freqüentemente temperaturas 
entre 28 e 34°C. Esta é a variação de temperatura que um 
ectotermo possui em seu repertório de atividades completo 
- alimentação, corte, defesa territorial etc. 

Esses intervalos de temperatura de atividade têm sido 
foco de muita pesquisa: observações de campo mostram 
que atividades termorreguladoras podem ocupar uma por
ção considerável do dia do animal. Menos evidente, mas 
também tão importante, são as restrições impostas pela 
necessidade de termorregulação sobre outros aspectos do 
comportamento e da ecologia dos ectotermos. Por exemplo, 
algumas espécies de lagartos e serpentes são excluídas de 
certos habitats porque é impossível termorregular. Em re
giões temperadas a estação de atividade acontece somente 
durante os meses quentes e ensolarados o suficiente para 
permitir a termorregulação; em outros momentos do ano, 
serpentes e lagartos hibernam. Mesmo durante a estação 
de atividade, o tempo gasto com termorregulação pode não 

estar disponível para outras atividades. Avery (1976) propôs 
que lagartos em regiões temperadas apresentam comporta
mento social menos extenso do que os lagartos tropicais, 
porque o comportamento de termorregulação em climas 
frios requer muito tempo. 

Efeito das Condições Nutricional e Reprodutiva, e as 
Infecções Bacterianas na Regulação da Temperatura 

Vários condições internas dos ectotermos influenciam a tem
peratura do corpo. Uma resposta terrnofíhca (Grego thermo = 
calor e philo = gostar de) depois da alimentação é difundida: 
indivíduos com alimento no intestino mantêm temperaturas 
mais altas do corpo do que aqueles sem alimento. Uma tem
peratura corpórea mais alta acelera a digestão e aumenta a 
eficiência digestiva e a absorção de água, deste modo um 
animal aquecido digere sua comida mais rapidamente e as
simila uma maior proporção de energia e água presente no 
alimento. Contrariamente, animais em jejum regulam a tem
peratura do corpo em níveis baixos, o que reduz suas taxas 
metabólicas e conservam sua energia armazenada. 

A gravidez afeta a termorregulação em lagartos. O grau 
de desenvolvimento embrionário é fortemente afetado pela 
temperatura e pensa-se que uma vantagem maior da vivipa-
ridade é conceber a oportunidade que dá à mãe o controle 
da temperatura dos embriões durante o desenvolvimento. 
As temperaturas do corpo das fêmeas de lagartos durante a 
gravidez podem ser diferentes das temperaturas que man
têm normalmente. Por exemplo, a temperatura média do 
corpo das fêmeas grávidas do lagarto-espinhoso (Scelopo-
rus jarrovi) é 32°C, enquanto os machos no mesmo habitat 
têm uma média de temperatura do corpo de 34,5°C (Beuchat 
1986). As fêmeas de lagartos mudam seu comportamento 
termorregulador depois que dão à luz e a média de tempe
ratura do corpo de fêmeas de lagartos pós parturiente é de 
34,5°C, semelhante a dos machos. 

As baixas temperaturas do corpo de lagartas grávidas 
não eram esperadas porque dar à luz o mais cedo possível 
no ano seria vantajoso para o lagarto e uma temperatura cor
pórea alta aceleraria o desenvolvimento dos embriões. Essa 
linha de raciocínio sugere que fêmeas de lagartos deveriam 
manter temperaturas corpóreas mais altas que o normal 
durante a gravidez ou, pelo menos, não deveriam reduzir 
a temperatura do corpo. Contrariamente do esperado, en
tretanto, as temperaturas mantidas por lagartos prenhes de 
várias espécies diferentes parecem convergir aos 32°C, não 
importa se a temperatura normal do corpo para a espécie 
seja mais alta ou mais baixa. Talvez a temperatura do corpo 
de fêmeas grávidas seja um compromisso entre as necessi
dades térmicas da mãe e a melhor temperatura para o desen
volvimento embrionário (Beuchat e Ellner 1987). 
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Febre comportamental é outra resposta comum dos ec
totermos. Indivíduos infectados por bactérias mudam seu 
comportamento termorregulador e mantêm temperaturas 
vários graus mais altas do que aqueles indivíduos não in
fectados. As febres comportamentais têm sido demonstradas 
em artrópodes, peixes, sapos, salamandras, tartarugas e la
gartos. A liberação de prostaglandina E,, que age nos cen
tros termorreguladores do hipotálamo rostral, parece ser a 
causa imediata de ambas, febre comportamental dos ecto
termos e febre fisiológica dos endotermos. A sobrevivência 
é intensificada pela febre porque o crescimento bacteriano 
é limitado por uma redução na disponibilidade de ferro em 
temperaturas altas. 

Controle Fisiológico da Taxa de Mudança 
da Temperatura do Corpo 

Uma nova dimensão foi dada aos estudos da termorregula
ção ectotérmica na década de 1960, pela descoberta de que 
os ectotermos podem utilizar mecanismos fisiológicos para 
ajustar sua taxa de mudança de temperatura. As observações 
originais mostraram que diversos tipos diferentes de lagar
tos de maior porte eram capazes de aquecer mais depressa 
do que resfriar quando expostos a uma diferença de 20°C 
entre as temperaturas do corpo e a ambiente. Estados subse
qüentes por outros pesquisadores estenderam essas observa
ções às tartarugas e às serpentes. Do ponto de vista animal, 
o aquecimento rápido e esfriamento vagaroso prolonga o 
tempo despendido com as atividades normais. 

A base desse controle de aquecimento e esfriamento re
side em mudanças da circulação periférica. O aquecimento da 
pele de um lagarto causa uma expansão localizada dos vasos 
sangüíneos da derme (vaso-dilatação) na área aquecida. Em 
contrapartida, a dilatação dos vasos sangüíneos aumenta o 
fluxo de sangue por meio deles e o sangue é aquecido na pele 
e carrega o calor para dentro do corpo. Assim, pela manhã, 
quando um lagarto frio orienta seu corpo perpendicularmente 
aos raios de sol, e a luz do sol aquece seu dorso, a vaso-dila
tação local nesta região acelera a transferência de calor para o 
resto do corpo. 

O mesmo mecanismo pode ser usado para evitar su
peraquecimento. Os iguanas-marinhos-de-Galápagos são 
um bom exemplo. Iguanas-marinhos vivem sobre as rochas 
de lava na costa das Ilhas Galápagos. Ao meio dia sob o 
sol equatorial, a lava preta toma-se extremamente quente 
- desconfortável, senão letalmente quente para um lagarto. 
Esconder-se na sombra da vegetação escassa ou em frestas 
das rochas poderia ser uma maneira dos iguanas evitarem 
o superaquecimento, mas os machos são territoriais e tais 
comportamentos significaria abandonar seus territórios e 
provavelmente ter que lutar novamente por eles mais tarde 

no mesmo dia. Ao contrário, o macho de iguana fica onde 
está, usando o controle fisiológico da circulação e a brisa 
fria que sopra do oceano para promover uma manobra de 
controle de calor que absorve calor na superfície dorsal, o 
transporta pelo corpo e o dissipa na superfície ventral. 

O processo é como se segue: de manhã o lagarto está 
resfriado pela noite anterior e se expõe ao sol para elevar 
a temperatura do seu corpo ao nível da atividade normal. 
Quando a temperatura chega esse nível, o lagarto usa ajus
tes posturais para diminuir o aumento da temperatura do 
corpo, encarando o sol de frente para minimizar a carga 
de calor. Nessa posição, a parte da frente do corpo é levan
tada do chão (Figura 8-19). A superfície ventral é exposta 
ao vento frio que sopra do oceano e seu corpo faz sombra 
sobre uma parte da lava. Essa área da lava é logo resfriada 
pelo vento. A vaso-dilatação local é produzida pelo aqueci
mento dos vasos sangüíneos; não importa se o aquecimento 
vem de fora (do sol) ou de dentro (do sangue aquecido). A 
circulação do sangue aquecido do interior do corpo para a 
pele da face ventral aquece e produz vaso-dilatação, aumen
tando o fluxo de sangue na superfície ventral. A pele da face 
ventral do lagarto é mais fria que a resto do corpo porque é 
sombreada e resfriada pelo vento. O sangue quente aquece 
a pele ventral, que perde calor por radiação para a área da 
lava fria sombreada pelo corpo do animal e pela convecção 
da brisa. Desta forma, o mesmo mecanismo cardiovascular 
que mais cedo no mesmo dia permitiu ao lagarto aquecer-se 
rapidamente, é convertido para regular a dissipação do calor 
que rapidamente transporta a energia solar do dorso para a 
superfície ventral e protege o lagarto do super-aquecimento. 
Em combinação com ajustes posturais e outros mecanismos 
comportamentais, tais como a escolha de um local onde a 
brisa é mais forte, esses ajustes fisiológicos permitem a um 
macho de iguana permanecer em sua estação territorial o 
dia todo. 

Desempenho do Organismo e Temperatura 

Minimizar a variação da temperatura do corpo simplifica 
muito a coordenação dos processos bioquímicos e fisiológi
cos. Os tecidos do corpo de um organismo são locais de grande 
variedade de reações bioquímicas, processadas simultanea
mente e dependentes uma da outra para prover a quantidade 
certa de substâncias apropriadas e no tempo adequado para 
as seqüências de reações. Cada reação tem uma sensibili
dade diferente à temperatura e a regulação é muito facilitada 
quando a variação da temperatura é limitada. Assim, a coor
denação de processos internos pode ser um benefício maior 
da termorregulação para os ectotermos. Se a estabilidade da 
temperatura que uma serpente ou lagarto adquirem por ter
morregulação é importante para sua fisiologia e bioquímica, 
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A F i g u r a 8 - 1 9 Os iguanas marinhas de Galápagos usam uma combinação de mecanismos termorreguladores fisiológicos e comportamentais 
para desviar o calor absorvido por sua superfície dorsal para a superfície ventral. 

você poderia esperar que a economia interna de um animal 
funcionasse melhor dentro de seus limites de temperatura de 
atividade e, freqüentemente, esse é o caso. Exemplos de pro
cessos fisiológicos, que funcionam melhor em temperaturas 
situadas dentro do intervalo de atividade, podem ser encon
trados nos níveis de organização molecular, dos tecido, dos 
sistemas e do animal inteiro. Uma serpente (Thamnophis 
elegans vagrans) é um exemplo do efeito da temperatura 
do corpo sobre a variedade de funções fisiológicas e com
portamentais (Stevenson et al. 1985). Essa serpente é um 
habitante semi-aquático da margem de lagos e riachos si
tuados na região oeste da América do Norte. Caçam presas 

em terra, e na água alimentam-se principalmente de peixes 
e anfíbios. Quimiorrecepção possibilitada pelo movimento 
da língua é um modo importante de detecção de presas para 
uma cobra. Moléculas de odor são transferidas da ponta de 
suas línguas bifurcadas para o epitélio do órgão vomerona
sal, no teto da boca. Essas serpentes são diurnas e permane
cem em abrigos durante a noite, quando a temperatura do 
corpo cai ao nível do ambiente (4 a 18°C) e saem de manhã 
para aquecer-se. Durante atividades em dias de sol as cobras 
mantêm as temperaturas do corpo entre 28 e 32°C. 

Stevenson e seus associados mediram o efeito da tempe
ratura na velocidade de rastejamento e natação, na freqüência 
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dos movimentos da língua, na taxa de digestão, e na taxa de 
consumo de oxigênio dessa serpente (Figura 8-20). Rastejar, 
nadar e movimentar a língua são elementos do comporta
mento de forrageio dessas serpentes e as taxas de digestão 
e consumo de oxigênio estão envolvidas na utilização da 
energia. As habilidades dessas serpentes em rastejar e nadar 
eram limitadas severamente em baixas temperaturas durante 
a noite quando estavam inativas. A 5°C as serpentes recusam 
rastejar e a 10°C são capazes de rastejar somente 10 centí
metros por segundo e podem nadar somente 25 centímetros 
por segundo. A velocidade de ambos os tipos de locomoção 
aumenta em temperaturas maiores. A velocidade de nado 
tem um pico perto do 60 centímetros por segundo a 25 ou 
30°C, e velocidade de rastejamento aumenta até uma média 
de 80 centímetros por segundo a 35°C. A taxa do movimento 
de língua aumenta de menos de 0,5 movimento por segundo 
a 10°C, para até 1,5 movimentos por segundo a 30°C. A taxa 
de digestão aumenta vagarosamente de 10 a 20°C e mais do 
que dobra entre 20 e 25°C. Ela não aumentou em temperatu
ras maiores do que 30°C e diminuiu um pouco em tempera
turas mais altas. A taxa de consumo de oxigênio aumentou 
quando a temperatura aumentou de 20 a 35°C, que foi a 
maior temperatura testada, porque temperaturas maiores te
riam causado danos ao animal. 

Todas as cinco medidas do desempenho destas serpen
tes aumentam com a elevação da temperatura, mas as res
postas à temperatura não foram idênticas. Por exemplo, a 
velocidade de nado não aumentou substancialmente acima 
dos 20°C, enquanto a velocidade de rastejamento continuou 
a aumentar acima dos 35°C. A taxa de digestão tem um pico 
entre 25 a 30°C e depois declinou, mas a taxa de consumo 
de oxigênio aumentou até os 35°C. Mais surpreendente do 
que as diferenças entre as funções, entretanto, é a aparente 
convergência do máximo de desempenho para todas as 
funções em temperaturas entre 28,5 e 35°C. Esse intervalo 
de temperaturas é aproximadamente o mesmo daquele das 
temperaturas de serpentes em atividade no campo em dias 
quentes (28 a 32°C). Em qualquer ponto deste intervalo de 
temperaturas corpóreas, as serpentes são capazes de rastejar, 
nadar e movimentar a língua em taxas que são pelo menos 
95 por cento do máximo dessas taxas. 

A relação entre as temperaturas do corpo destas serpen
tes em atividade e a sensibilidade de temperaturas de vá
rias funções comportamentais e fisiológicas relatadas por 
Stevenson e seus colegas, provavelmente é comum para os 
ectotermos. Ou seja, na maioria dos casos, as temperaturas 
do corpo que mantêm durante as atividades, são as que ma
ximizam o desempenho do organismo. 

*i i i 1 — — — i 1 1 1 

5 10 15 20 25 30 35 40 
Temperatura do corpo (°C) 

A F i g u r a 8 - 2 0 Efeito da temperatura no desempenho. A habilidade de uma serpente (Thamnophis elegans vagrans) realizar várias 
atividades essenciais para sobreviver depende de sua temperatura corpórea. O eixo vertical mostra a percentagem do desempenho máximo 
adquirido em cada temperatura. 
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Resumo 

A vida na terra difere da vida da água sob vários aspectos por
que as propriedades físicas na água e no ar também são diferen
tes. Os vertebrados aquáticos têm uma flutuação praticamente 
neutra na água de forma que a gravidade é um fator de menor 
importância em suas vidas. A coluna vertebral de um peixe só 
precisa resistir à compressão lateral quando os músculos do 
corpo contraem. Em contraste, um esqueleto de tetrápode tem 
de suportar o peso do animal. As zigapófises na coluna verte
bral transmitem força de uma vértebra para a próxima, resis
tindo à gravidade. A cabeça dos tetrápodes não é conectada à 
cintura escapular, assim como a cabeça dos peixes e a coluna 
vertebral mostram modificações regionais no formato das vér
tebras associadas a especializações funcionais. Os membros de 
um tetrápode suportam o corpo acima do chão e empurram o 
substrato quando o animal se move. Extensas modificações dos 
membros estão associadas com especializações locomotoras e 
várias linhagens perderam seus membros independentemente. 

E mais fácil respirar no ar do que a água porque é menos 
denso e tem uma concentração maior de oxigênio. A res
piração do tipo vai-e-vem é possível para os vertebrados 
e o movimento das costelas cria uma pressão negativa na 
cavidade abdominal que pode drenar o ar para dentro dos 
pulmões através de um longo pescoço. Entretanto, a alimen
tação por sucção não é funcional no ar e os tetrápodes usam 
sua cabeça móvel para capturar presas e a língua muscular 
para manipulá-las dentro da boca. 

Mesmo o sistema cardiovascular sente o efeito da gra
vidade porque o sangue venoso deve ser forçado para cima 
assim que retoma das regiões do corpo mais baixas que o 
coração. Os tetrápodes têm pressões sangüíneas altas que 
são criadas por corações musculares de paredes espessas. A 
separação do sangue oxigenado (arterial) e não oxigenado 
(venoso) no coração permite aos tetrápodes manter altas pres
sões sangüíneas na porção sistêmica do sistema circulatório 
do que a relacionada com os pulmões. Quando a separação 
da corrente sangüínea é realizada por um septo que divide o 
ventrículo permanentemente, o lado direito do coração recebe 
somente sangue sem oxigênio e as artérias coronárias têm 
função de levar oxigênio para o próprio músculo cardíaco. 
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CAPÍTULO 

9 Origem e Radiação dos Tetrápodes 

No Devoniano Superior, o cenário era caracterizado pelo aparecimento de vertebrados terrestres, e os pri
meiros vertebrados que se aventuraram em terra foram os sarcopterígeos. Já que os únicos peixes sarcop-
terígeos sobreviventes eram os peixes pulmonados e os celacantos, todos os vertebrados terrestres são, 
portanto, sarcopterígeos. 

Novas evidências fósseis mostram que os tetrápodes mais antigos eram, na verdade, animais aquáticos 
e que muitas das mudanças anatômicas que depois foram úteis para a vida na terra, evoluíram inicialmente 
na água. Os primeiros tetrápodes tiveram uma rápida radiação no Carbonífero: muitos foram provavelmente 
anfíbios, mas algumas linhagens tornaram-se totalmente aquáticas secundariamente e outras linhagens tor
naram-se cada vez mais especializadas para a vida terrestre. Entretanto, somente uma das linhagens terres
tres dos tetrápodes da Era Paleozóica fez a próxima grande transição na história dos vertebrados, que foi o 
desenvolvimento de membranas embrionárias que definem os vertebrados amnióticos. A diversificação dos 
amniotas mostra uma radiação inicial entre os Synapsida, a linhagem que inclui mamíferos e os Sauropsida, a 
linhagem que inclui répteis e aves. 

9.1 A Origem dos Tetrapoda 

Nosso conhecimento sobre a origem dos Tetrapoda está 
avançando rapidamente. Os primeiros tetrápodes conheci
dos datam do final do Devoniano, há 360 milhões de anos. 
Até bem recentemente, o gênero Ichthyostega (encontrado 
no leste da Groenlândia, em 1932), era o único represen
tante bem conhecido dos primeiros tetrápodes. Todavia, nas 
últimas décadas, descobrimos mais material oriundo deste 
sítio fóssil, incluindo crânios e esqueletos de um gênero dis
tinto, o Acanthostega, um animal mais semelhante aos pei
xes do que o Ichthyostega. Materiais fósseis fragmentados, 
de outros tetrápodes do final do Devoniano, também foram 
encontrados na região de Latvia, na Escócia, na Austrália, 
na Ásia e na América do Norte (veja a Tabela 9.1). 

A análise destes novos espécimes se concentrou em tra
ços derivados e tal perspectiva enfatizou a seqüência na qual 
as características dos tetrápodes foram adquiridas. O inter
valo entre os peixes e os tetrápodes foi diminuído; e parece 
que os primeiros tetrápodes eram muito mais parecidos com 
os peixes do que acreditávamos. Estas informações forne

cem as bases para hipóteses sobre a ecologia dos animais na 
transição entre a vida aquática e a terrestre. 

O cenário seguinte na história dos tetrápodes foi sua ra
diação em diferentes linhagens e em tipos ecológicos distin
tos, durante o final da Era Paleozóica e na Era Mesozóica 
(Figura 9-1). No início do Carbonífero, os tetrápodes se 
dividiram em duas linhagens, distinguidas em parte, pela 
forma na qual a calota craniana é posicionada em relação à 
porção caudal do crânio. Uma destas linhagens é a dos ba-
tracomorfos, a qual inclui os Temnospondyli - o maior e 
mais duradouro grupo de tetrápodes não amniotas primiti
vos e extintos. Algumas linhagens de Temnospondyli chega
ram até o Cretáceo e ao menos alguns dos anfíbios viventes 
podem ser derivados destes animais. 

A segunda linhagem inicial dos tetrápodes, os reptilomor-
fos, contém uma ampla gama de animais, tanto não amniotas 
quanto amniotas. Os ancestrais imediatos dos principais 
grupos de amniotas apareceram no final do Carbonífero. 
Eles eram animais pequenos e ágeis, apresentando modifi
cações, no esqueleto e nas mandíbulas, que sugerem que se 
alimentavam de invertebrados terrestres. 

196 
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Principais Grupos de Tetrapoda Não Amniota da Era Paleozóica 

Tetrapoda basais 
Táxons do Devoniano Superior: Acanthostega, Ichthyostega da Groenlândia (Figura 9-8a, b); Metaxignathus (Austrália, 

1977 - maxila inferior); Tulerpeton (Rússia, 1984 - somente esqueleto); Ventustega (Latvia, 1994 - fragmentos); Hy-
nerpeton (América do Norte, 1994 - cintura escapular); Obruchevicthys (Latvia, 1995 - maxila inferior); Elginerpeton 
(Escócia, 1995 - fragmentos); Sinostega (China, 2002 - maxila inferior). 

Táxons enigmáticos do final do Carbonífero Inferior: Pederpes e Crassygyrinus (Figura 9-8c) da Europa e Whatcheeria, 
da América do Norte. 

Colosteidae: formas aquáticas do final do Carbonífero Inferior, possivelmente secundárias, conhecidas da América do 
Norte e da Europa, com corpos achatados e alongados, membros pequenos e com reentrâncias de linha lateral 

(Greererpeton, Pholidogaster, Colosteus). 
Baphetidae: (ex-Loxomattidae): formas presentes entre meados ao final do Carbonífero, da América do Norte e da Europa, 

com crânios similares aos dos crocodilos e com órbitas distintivas em forma de fechadura (Eucritta, Megalocephalus). 

Temnospondyli: o grupo mais duradouro e diversificado, com distribuição global, do final do Carbonífero até o infcio do 
Cretáceo. Possuíam cabeças grandes com crânios sem movimento. Formas da Era Paleozóica (Eryops, Cacops) 
eram terrestres ou semi-aquáticas (Figura 9-8d); formas da Era Mesozóica (Cyclotosaurus, Trematosaurus, Gerrotho-
rax) eram todas secundariamente aquáticas (Figura 9-8e, f, g). 

Anthracosauroidea: o outro grupo diversificado e duradouro, embora menos que os Temnospondyli. Conhecido do início 
do Carbonífero até o final do Triássico, na América do Norte e na Europa. Os antracossauróides tinham crânios mais 
robustos do que os Temnospondyli, com chifres tabulares proeminentes e retiveram o movimento da cabeça. Algu
mas formas (Gephyrostegus) eram terrestres (Figura 9-9b). Outras, agrupadas como embolomeres, eram secunda

riamente aquáticas (Pholiderpeton, Archeria; Figura 9-9a). 
Seymouriamorpha: conhecidos somente no Permiano. As primeiras formas são conhecidas da América do Norte (Sey-

mouria, Figura 9-9c) e eram grandes e completamente terrestres. Formas do Permiano Superior, da Europa e da 

China (Discossauriscídeos e kotlassiídeos) eram secundariamente aquáticas. 
Diadectomorpha: conhecidos do final do Carbonífero e do início do Permiano na América do Norte e na Europa. Formas 

grandes e totalmente terrestres, considerados atualmente como o grupo irmão dos amniotas. Diadectidae (Diadec-
tes, Figura 9-9d) possuía bochechas expandidas lateralmente, o que sugere uma dieta herbívora. Limnoscelidae e 
Tseajaiidae possuíam dentes pontudos e afiados e eram, provavelmente, carnívoros. 

Microsauria- distinguidos por um único osso na série temporal chamado de tabular. Muitos (os tuditanomorfos) eram 
terrestres, bem similares a lagartos, com crânios robustos e corpos alongados, mas possuíam somente quatro arte
lhos {microsaur= pequeno réptil; Pantylus, Figura 9-1 Oa). Algumas formas (microbrancomorfos) eram provavelmente 
aquáticas. Conhecidos do Carbonífero Superior e do Permiano Inferior da América do Norte e na Europa. 

Aístopoda: formas sem membros, sem cinturas, com corpos alongados (com até 200 vértebras no tronco) e crânios 
semelhantes aos das cobras, os quais podem ter permitido que engolissem grandes itens alimentares {Lethicus, 
Ophiderpeton, Figura 9-10c). Eles podem ter sido aquáticos ou vivido em folhiços. São conhecidos desde meados 

até o final do Carbonífero na América do Norte e na Europa. 
Adelogyrinidae: sem membros, formas com os troncos alongados, mas retendo a cintura escapular dérmica. Conheci

dos do início do Carbonífero na Europa. 
Lysorophía: formas alongadas com membros bem reduzidos. Conhecidos do final do Carbonífero e do início do Per

miano da América do Norte. 
Nectridia: também eram alongados, mas com uma cauda longa, ao invés de um tronco. Distinguidos por terem arcos 

neurais e hemáticos em forma de pás na coluna vertebral. Os membros eram pequenos e pouco ossificados, indi
cando um modo de vida aquático. Alguns nectrídeos (keraterpetontídeos) possuíam crânios amplos e achatados 
com ossos tabulares aumentados (Diplocaulus, Figura 9-10b). Conhecidos do Carbonífero Superior e do Permiano 

Inferior na América do Norte, na Europa e no norte da África. 

Batracomotios 

Reptilomorfos 

lepospondyli 

A diversidade dos tetrápodes não amniotas diminuiu du
rante o final do Permiano e no Triássico. 

No início da Era Cenozóica, os únicos não amniotas sobre
viventes eram as linhagens de Amphibia que observamos 
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4-21. 
Sauria 
(Neodiapsida) 

A Figura 9-1 Relações filogenéticas dos peixes Sarcopterygii e dos primeiros Tetrapoda. Linhas negras finas indicam somente as inter-
relações e não são indicativas do momento de divergência ou da presença não-registrada de táxons no registro fóssil. As barras claras 
indicam os períodos cuja presença de um táxon é conhecida, porém não está presente no registro fóssil. Os números indicam caracteres 
derivados que distinguem as linhagens. 
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Legenda: 1. Sarcopterygii - nadadeiras peitorais e pelvinas car
nosas com um único elemento basal, lobos musculares na base das 
nadadeiras, esmalte verdadeiro nos dentes e especializações nas 
mandíbulas e nas cinturas dos membros. 2. Rhipidistia - coração 
com circulações pulmonar e sistêmica, separadas. 3. coana verda
deira (narina interna), dobras labirintiformes no esmalte dos dentes 
e detalhes do esqueleto dos membros. 4. cabeça plana com focinho 
alongado, órbitas no topo do crânio, corpo achatado, ausência de 
nadadeiras dorsais e anais, costelas maiores. 5. Tetrapoda - mem
bros com carpos, tarsos e dígitos, vértebras com zigapófises, placa 
ilíaca da pelve anexada à coluna vertebral, perda do contato entre 
o crânio dérmico e a cintara peitoral ("Tetrapoda do Devoniano" 
é um conjunto parafilético dos gêneros do final do Devoniano, 
incluindo [do mais primitivo ao mais derivado] Acanthostega, 
Ichthyostega e Tulerpeton, além de outros conhecidos a partir de 
material fragmentado). 6. Ausência do anocleithrum (osso dérmico 
na cintara escapular) cinco dígitos ou menos. 7. Grupo Tetrapoda 
apical - com dentes com coroa - presença de côndilos occipitais 
(projeção do crânio para articulação com a coluna vertebral), noto
corda excluída da caixa craniana no adulto. 8. Batracomorpha - calota 
craniana unida à caixa craniana pelos ossos exoccipitais na parte 
caudal do crânio, perda da mobilidade no crânio (cinese), somente 
quatro dedos nas mãos. 9. Lissamphibia - dentes pedicelados (veja 
Capítulo 10): (Lissamphibia inclui Salientia [sapos], os Caudata 
[salamandras] e os Apoda [cecilias]). 10. Reptilomorpha - diver
sos traços cranianos, vértebras com pleurocentro (elemento central 
caudal) como elemento predominante. 11. Batracosauria - inter-
centro (elemento vertebral central cranial) reduzido em tamanho, 
dentes aumentados em forma de caninos na maxila (mandíbula su
perior). 12. Cotylosauria - sacro com mais de uma vértebra, garras 
robustas nos pés, complexo atlas-axis mais derivado, mais alguns 
caracteres do crânio. 13. Amniota - perda dos dentes labirintodon-
tes, côndilo occipital hemisférico e bem ossificado, osso frontal em 

contato com a órbita no crânio, presença de uma barra pterigóidea 
transversa (refletindo a diferenciação do músculo pterigóide), três 
ossificações no escapulo-coracóide (cintura escapular), astrágalo 
distinto no tornozelo. 14. Synapsida - presença de uma fenestra 
temporal inferior. 15. Sauropsida - centro único no tornozelo, osso 
maxilar separado do quadrado-jugal, osso coronóide único na man
díbula. 16. Reptilia - forame sub-orbital no palato, tabular pequeno 
ou ausente, fenestra pós-temporal grande. 17. Parareptilia - perda 
da forma de canino nos dentes maxilares, alongamento caudal do 
crânio, quadrado-jugal expandido dorsalmente, placa do ilíaco ex
pandida na pelvis ("Para-répteis basais" incluem o Millerettidae e 
o Pareiasauridae do final do Permiano, e o Procolophonidae, do 
final do Permiano e do Triássico. Há opiniões variadas se Testudi-
nes [tartarugas] são derivados dos pareiassauros ou dos procolofo-
nídeos, o mesmo se eles devem ser incluídos nos Diapsida [veja o 
Capítulo 10]). 18. Eureptilia - supratemporal pequeno, parietal e 
esquamosal em contato amplo, sem contato entre o tabular e o opis-
tótico, margem ventral horizontal da porção pós-orbital do crânio, 
fusão ontogenética do pleurocentro do Atlas com o intercentro do 
axis. 19. Região pós-orbital do crânio curta, pleurocentros craniais 
posicionados ventralmente, membros longos e finos, mãos e pés 
longos e delgados, metapodiais sobrepostos proximalmente. 20. 
Diapsida - fenestras temporais superior e inferior presentes, exoc
cipitais sem contato com o côndilo occipital, articulação tíbia-astrá-
galo com reentrâncias (Diapsídeos basais é um conjunto parafilético 
de diapsidas, do final do Carbonífero e do Permiano, que inclui [do 
mais primitivo ao mais derivado] Araeoscelidia, Coelurosauravidae 
e os Younginiformes). 21. Sauria (Neodiapsida) - origem dorsal da 
musculatura temporal, quadrado exposto lateralmente, perda do osso 
tabular, processos dorsais não-ossificados do estribo, perda da re
gião caniniforme na dentição maxilar, costelas sacrais orientadas la
teralmente, fusão ontogenética das costelas caudais, ílio modificado, 
quinto metatarso curto e rijo, carpos e tarsos proximais pequenos. 

atualmente: sapos, salamandras e cecilias. Os Amniota 
têm sido os tetrápodes dominantes desde o final da Era 
Paleozóica. Eles radiaram em muitas zonas terrestres, pre
viamente ocupadas por não amniotas, desenvolvendo espe
cializações de locomoção e de alimentação que não haviam 
sido vistas anteriormente entre os Tetrapoda. A Figura 9-1 
apresenta uma filogenia detalhada dos tetrápodes primitivos 
e a Figura 9-2, um cladograma simplificado. 

Relações entre os Peixes e os Tetrapoda 

Os tetrapoda são claramente aparentados aos peixes sar
copterígeos, que sobreviveram hoje como peixes pulmo
nados e os celacantos (veja Capítulo 6). A descoberta dos 
peixes pulmonados parece prover um modelo ideal de um 
prototetrápoda - o que mais poderia se esperar de um peixe 
que respira ar? Entretanto, peixes pulmonados são animais 

muito especializados e muitas das suas aparentes similarida
des com os tetrápodes (tais como narinas internas) parecem 
ter evoluído independentemente. Os celacantos não têm as 
especializações dos peixes pulmonados e por um momento 
depois de sua descoberta em 1938, foi considerado como 
um membro sobrevivente do grupo ancestral dos tetrápodes. 
Entretanto, a maioria dos cientistas considera que os peixes 
pulmonados são mais proximamente relacionados aos tetrá
podes do que o celacanto, já que os celacantos são primiti
vos em um número de características e também têm muitas 
de suas próprias especializações (p. ex., eles converteram o 
pulmão original dos peixes ósseos em uma bexiga natatória). 

Tanto os Dipnoi quando os celacantos possuem um re
gistro fóssil extenso na Era Paleozóica, junto com um ter
ceiro grupo, chamado de Rhipidistia. Tradicionalmente, os 
celacantos e os Rhipidistia eram agrupados como crossop-
terígeos, um grupo considerado ancestral dos tetrápodes. 
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"PEIXES" 
SARCOPTERÍGEOS TETRAPODA 

Grupo apical - TETRÁPODES 

BATRACOMORFOS REPTILOMORFOS 

AMNIOTA 

SINAPSÍDEOS PARA-REPTEIS EUREPTEIS 

DIAPSIDEOS 

# . # # tf? # 
/ / / < 

A F i g u r a 9 - 2 Cladograma simplificado dos peixes sarcopterígeos e dos tetrápodes. Parênteses indicam grupos parafiléticos. O símbolo 
(f) indica um táxon extinto. 

Atualmente, consideramos inválido o termo crossopterígeo, 
por que ele agrupa com base em características primitivas dos 
celacantos e outros sarcopterígeos, sem as especializações dos 
peixes pulmonados. O termo Rhipidistia também entrou em 
desuso, pois também designa um gmpo parafilético, incluindo 
alguns gmpos mais aparentados aos peixes pulmonados (po-
rolepiformes e rizodontiformes) e outros que são mais apa
rentados aos tetrápodes (osteolepiformes e elpistotegideos). 
O termo Rhipidistia é usado agora para o gmpo monofilético 
de peixes pulmonados e tetrápodes (veja a Figura 9-1). 

Os osteolepiformes eram peixes cilíndricos, com cabe
ças grandes, com escamas espessas e aparentemente eram 
predadores de águas rasas. Muitos osteolepiformes lembra
vam tetrápodes primitivos por ter vértebras pareadas crescen
tes e dentes com dobramento labiríntiforme do esmalte (veja 
a Figura 9-3). O gmpo irmão mais provável dos tetrápodes é 
uma linhagem recentemente definida de osteolepiformes, do 
final do Devoniano, chamada de Elpistostegidae (conhecida 
anteriormente por Panderichthydae), que inclui os gêneros 

Panderichthys e Elpistostege. Esses peixes eram mais deri
vados do que os osteolepiformes para vida em águas rasas, 
para os que tinham olhos no topo da cabeça e haviam per
dido suas nadadeiras dorsal e anal, e reduzido grandemente 
a nadadeira caudal. Seus corpos e cabeças eram achatados 
dorso-ventralmente e seus focinhos eram longos, muito si
milares à condição dos primeiros tetrápodes. Além disso, 
os elpistostegídeos e os tetrápodes compartilham caracteres 
derivados de ossos frontais pareados distintamente e suas 
costelas são projetadas ventralmente, a partir da coluna ver
tebral, enquanto nos demais osteolepiformes o osso frontal 
é único e as costelas são projetadas dorsalmente. Esses tra
ços derivados compartilhados sugerem que os elpistostegí
deos devam ser considerados o gmpo irmão dos tetrápodes, 
com os osteolepiformes posicionados como um gmpo irmão 
dos elpistostegídeos mais tetrápodes (veja a Figura 9-1) (os 
osteolepiformes em si são provavelmente parafiléticos for
mando assim, um agrupamento basal mais do que um gmpo 
irmão distinto). 
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^ Figura 9-3 Um osteolepiforme e um elpistostegídeo do Devoniano: o osteolepiforme Eusthenopteron possui um corpo cilíndrico, um 
focinho curto e quatro nadadeiras não-pareadas, além dos apêndices, peitoral e pelvino, pareados. O elpistostegídeo Panderichthys possui 
um corpo achatado dorso-ventralmente com um focinho longo e amplo e olhos no topo da cabeça. As nadadeiras dorsal e anal foram perdidas 
e a nadadeira caudal foi reduzida em tamanho. Na coluna vertebral de Eusthenopteron, as costelas são curtas e provavelmente, estendem-se 
dorsalmente. As costelas são maiores em Panderichthys, projetando-se lateral e ventralmente. Na calota craniana de Eusthenopteron, a 
área rostral aos parietais (tracejado) é ocupada por um único elemento mediano. Na calota craniana de Panderichthys há um único par de 
grandes ossos frontais (densamente tracejado), imediatamente cranial aos parietais, como nos tetrápodes. 

O s Primeiros Tetrápodes 

Os novos espécimes de Acanthostega e Icthyostega do De
voniano Superior do leste da Groenlândia têm mudado nos
sas visões sobre a biologia dos tetrápodes primitivos. Esses 
fósseis mostram que os primeiros tetrápodes eram mais 
aquáticos do que terrestres (Coates e Clack 1995). Além 

disso, uma das características de maior ocorrência nos tetrá
podes, o membro pentadáctilo (cinco dedos) não é um cará
ter ancestral. 

A evidência para uma forma de vida aquática para os 
primeiros tetrápodes vem, parcialmente, da presença de uma 
reentrância na superfície ventral dos ossos ceratobranquiais, 
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parte do aparato branquial, que sustenta as brânquias dos 
peixes. Elementos do aparato branquial são retidos nos tetrá
podes, incluindo aves e mamíferos, então, não é meramente 
a presença dos ceratobranquiais nos Tetrapoda mais basais 
que é importante - é a reentrância na superfície ventral que 
acomoda artérias que levam o sangue às brânquias nos pei
xes. A presença de uma reentrância similar nos ceratobran
quiais de Acanthostega e Icthyostega sugere fortemente que 
estes tetrápodes apresentavam brânquias internas, similares 
às dos peixes, as quais são distintas das brânquias externas 
encontradas nas larvas de anfíbios modernos e em algumas 
salamandras adultas. Evidências adicionais de brânquias in
ternas em Acanthostega são dada por uma borda chamada 
de lâmina pós-branquial na margem cranial do cleitro, que 
é um osso na cintura escapular. Nos peixes, esta estmtura 
sustenta a parede caudal da câmara opercular. 

O quadro dos tetrápodes primitivos que emerge a partir 
de tais características, é o de um animal com brânquias in
ternas, que eram capazes de respiração aquática similar às 
dos peixes. Esses animais provavelmente também tinham 
pulmões porque eles são presentes nos peixes pulmonados, 
os parentes vivos mais próximos dos tetrápodes e são prova
velmente uma característica osteíctie primitiva. 

Outra característica inesperada dos tetrápodes Devo
niano era a polidactilia - mais do que cinco dedos. O Acan
thostega possuía oito dedos em seus pés craniais e caudais, 
e o Ichthyostega possuía sete no seu membro caudal (seu 
membro cranial não é conhecido) (Figura 9-4). Ainda, o 
Tulerpeton (conhecido da Rússia) possuía seis dedos. Estas 
descobertas confundem explanações de longa data acerca 
das supostas homologias dos ossos nas nadadeiras dos sar
copterígeos com os das mãos e pés dos tetrápodes, mas elas 
correspondem muito com as predições baseadas em estudos 
embrionários sobre o desenvolvimento dos ossos dos mem
bros (Caixa 9-1). 

Estas novas descobertas nos deixam uma situação pa
radoxal: animais com membros bem desenvolvidos e com 
outras características estraturais que sugerem que eram ca
pazes de locomoção na terra parecem ter retido brânquias 
que funcionariam somente na água. Como um animal terres
tre evolui na água? 

Evolução das Características dos Tetrapoda 
em um Habitat Aquático 

Tão incompleta como uma evidência esquelética possa ser, 
elas são grandes quando comparadas à informação que 
temos acerca da ecologia dos elpistostegídeos e dos primei
ros tetrápodes. Não se pode ter certeza se a evolução dos tetrá
podes ocorreu somente em habitats de água doce. A Eurásia 
e Gondwana, essas duas massas continentais onde os tetrá
podes do Devoniano são conhecidos, foram separadas, por 
ambientes marinhos, ainda neste Período. Os tetrápodes po

dem ter evoluído em ambientes de água salobra de lagoas 
ou mesmo em habitats marinhos. 

Como um Animal Terrestre Evolui na Água? É claro 
a partir do registro fóssil que as características dos Tetrá
podes não evoluíram porque algum dia seriam úteis para 
animais que vivessem na terra; ao contrário, elas evoluíram 
porque eram vantajosas para animais que ainda estavam vi
vendo na água. 

Os elpistostegídeos eram peixes grandes - de até um 
metro de comprimento - com corpos pesados, focinhos lon
gos e com dentes grandes. Eles, presumivelmente, podiam 
respirar o oxigênio atmosférico, nadando até a superfície e 
inalando o ar, ou se apoiando sobre suas nadadeiras peito
rais, em águas rasas, elevando suas cabeças até a superfície. 
Suas nadadeiras lobadas devem ter sido úteis no compor
tamento de andar lento e cuidadoso em regiões de vegeta
ção densa, no fundo das lagoas ou outros corpos d'agua. 
Um gmpo de peixes viventes, os peixes-sapo, fornece um 
modelo para a utilidade de membros, similares aos dos te
trápodes, na água. As nadadeiras peitorais dos peixes-sapo 
são modificadas em estruturas que se parecem muito com os 
membros dos Tetrapoda (Figura 9-6), sendo utilizadas para 
andar sobre o substrato. Uma análise da locomoção destes 
animais revelou que eles se movimentam de dois modos se
melhantes aos Tetrapoda - um andar e um galope lento. 

Quais Eram as Vantagens de uma Atividade Terrestre? A 
teoria clássica da evolução dos tetrápodes propôs que o Devo
niano foi um momento de secas sazonais. Peixes presos em 
poças rasas durante as estações secas estavam condenados, a 
não ser que a próxima estação chuvosa começasse antes que 
a poça estivesse completamente seca. Sabemos que os pei
xes pulmonados viventes, da África e da América do Sul, 
lidam com esta situação estivando na lama até que a chuva 
volte. Talvez, certos Sarcopterygii do Devoniano possuís
sem nadadeiras que os permitiam rastejar de poços secos, 
passando pela terra e chegando a locais ainda com água. Po
deriam milhões de anos de seleção sobre estes peixes, mais 
capazes de evitar a morte encontrando águas permanentes, 
produzir uma linhagem que apresentasse o aumento da ha
bilidade na superfície? 

Essa hipótese foi criticada de diversas maneiras e quase 
que certamente não representa o que verdadeiramente acon
teceu na evolução. Afinal de contas, um peixe capaz de se 
mover de um local seco para outro com água consegue, 
apenas, continuar a viver uma vida de peixe. Isso parece 
uma forma, em marcha ré, de evoluir um animal terrestre. A 
reinterpretação dos primeiros tetrápodas como animais ba
sicamente aquáticos, sugerem que nós deveríamos direcio
nar nossa especulação e hipóteses sobre eles mais do que 
os elpistostegídeos. Os Acanthostega e o Ichthyostega juve
nis podem ter se congregado em águas rasas, como fazem 
os juvenis de peixes e de anfíbios viventes, para escapar da 
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Os Primeiros Pés 

Como o membro de u m tetrápode poderia ter evoluído a 
partir da nadadeira de um peixe Sarcopterygii tem sido um 
debate quente por mais de um século. Até recentemente, as 
diversas teorias eram baseadas na comparação de ossos es
pecíficos nos membros dos Tetrapoda com seus presumíveis 
equivalentes das nadadeiras dos peixes. Assim, Gegenbaur, 
no século XIX, sugeriu que a extensão e a segmentação adi
cional dos radiais, observadas nos membros dos peixes osteo-

1 

lepiformes Eusthenopteron, poderiam produzir um membro 
com dígitos, como aqueles observados nos Tetrapoda (Fi
gura 9-5a, b). A mesma especulação acerca das estruturas 
equivalentes foi aplicada aos esqueletos das nadadeiras dos 
peixes pulmonados (Figura 9-5c, d). 

Uma nova perspectiva evolutiva foi dada por estudos 
sobre o desenvolvimento embrionário (Shubin e Alberch 
1986). Trabalhos recentes, detalhando o envolvimento dos 

Dígitos 
(b) (f) 

A Figura 9-5 Três hipóteses sobre a origem dos membros dos tetrápodes. Em todos os casos, a cabeça do animal se encontra 
à esquerda. Assim, a direção pré-axial (cranial ao eixo do membro) está à esquerda, (a) O esqueleto da nadadeira peitoral de 
Eusthenopteron. O membro tem um eixo longitudinal (linha cheia) e radiais pré-axiais. (b) Hipótese de Gegenbaur, do século 
XIX, sobre a origem dos pés dianteiros e dos dedos dos vertebrados a partir de radiais pré-axiais. (c, d) O esqueleto da nadadeira 
peitoral do peixe pulmonado australiano Neoceratodus. (c) O eixo da nadadeira e os radiais pré-axiais que aparecem mais cedo 
no desenvolvimento embrionário por meio da ramificação do eixo. Os radiais de Eusthenopteron podem ter se desenvolvido da 
mesma maneira, (d) Os radiais pós-axiais observados no Neoceratodus adulto se desenvolvem por condensação de tecido, não 
por ramificação, (e, f) Um diagrama do esqueleto do membro dianteiro de um camundongo no início do desenvolvimento, (e) as 
partes proximais (mais próximas ao ombro) do esqueleto do membro consistem de um eixo com ramificações pré-axiais (radiais), 
como observado em Eusthenopteron e em Neoceratodus; compare a porção superior de (e) com (a) e com (c). Entretanto, os 
dígitos são formados como ramificações pós-axiais. Este padrão é desconhecido entre os peixes, (f) O esqueleto de membro 
embrionário de um camundongo, aumentado para a comparação com o Eusthenopteron (a) e com o Neoceratodus (c). (g) O 
membro pelvino de Ichthyostega, demonstrando a posição inferida do eixo (linha cheia) e dos radiais. Note que a tíbia, a fibula 
e as duas primeiras colunas de ossos do tarso, nos pés, são formadas por radiais pré-axiais, enquanto a terceira coluna de tarsos, 
os metatarsos, e os dígitos se originam como ramos pós-axiais. 

Continua 
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Continuação 

genes Hox na formação dos membros dos Tetrapoda, são 
revisados por Shubin et al. (1997) e por Coates e Cohn 
11998). Os genes Hox determinam o padrão cranio-caudal 
no embrião Vertebrata. Todos os vertebrados mandibulados 
possuem quatro diferentes agrupamentos de genes Hox, cha
mados de HOXA-XOXD. O desenvolvimento dos membros 
do vertebrados envolve os genes 5'Hox, os quais são expres
sos na parte final destes quatro agrupamentos de genes Hox, 
mas as similaridades de expressão gênica entre os peixes e 
os tetrápodes se estendem somente à parte proximal (mais 
próxima ao corpo) do membro. Os genes expressos nos 
membros distais dos tetrápodes (mãos e pés) parecem ter 
sido, inicialmente, derivados do agrupamento HOXA, com 
uma associação posterior com o agrupamento HOXD. Re
lativamente às nadadeiras dos teleósteos, o início do cresci
mento do membro Tetrapoda tem uma fase de expressão do 
HOXD que ocorre no final do desenvolvimento dos dedos 
e afeta a ponta destes. Ou seja, a parte distai dos dedos te
trápodes representa u m novo traço do desenvolvimento que 
não é vista na nadadeira dos peixes. 

Os membros de todos os Tetrapoda, ambos membros 
craniais e caudais, possuem uma seqüência comum de even
tos durante o desenvolvimento. Nos membros peitorais em 
desenvolvimento, o úmero se ramifica, formando o rádio 
cranialmente) e a ulna (caudaimente). O eixo de desenvolvi

mento passa por toda a ulna. O desenvolvimento subseqüente, 
no lado cranial do membro ocorre (1) pela segmentação do 
rádio, o que produz o radial (apresentado na Figura 9-5e) e, 
algumas vezes, dois segmentos adicionais, e (2) pela rami
ficação e segmentação da ulna. U m ramo pré-axial da ulna 
produz os ossos proximais do punho - o intermédio e os 
centrais. Os carpos (ossos distais do pulso), os metacarpos 
(ossos da palma) e os dígitos (dedos) resultam da ramifica
ção pós-axial. Os dígitos pós-axiais são uma nova caracte
rística dos tetrápodes. Entretanto, evidências de estruturas 

semelhantes a dedos nos risodontiformes do Devoniano (um 
tipo extinto de peixe relacionado aos peixes pulmonados) 
mostra que deve ter havido vários tipos de experimentação 
genética acontecendo no começo da radiação dos peixes sar
copterígeos (Daeschler e Shubin 1988). 

Para tetrápodes pentadáctilos, a formação dos dígitos se 
inicia com o dígito 4 e é concluída com o digito 1 (o qual 
é o polegar dos humanos). O dígito 5 (nosso dedo menor) 
se forma em momentos distintos nas linhagens diferentes e 
uma das características mais atrativas deste processo de de
senvolvimento é a facilidade com a qual mais ou menos do 
que cinco dedos podem surgir. Se o processo de ramificação 
e de segmentação continua, um pé polidáctilo é produzido, 
com dígitos extras formados após o dígito 1. Se o processo 
de desenvolvimento é encurtado, menos de cinco dígitos são 
produzidos e o polegar é o primeiro a ser perdido. 

Alterações na seqüência do desenvolvimento não produ
zem, necessariamente, uma perda ou um ganho completo de 
um dígito; uma redução de tamanho é comum. Os cães, por 
exemplo, possuem quatro dígitos bem desenvolvidos (nú
meros 2 a 5) e u m dígito vestigial (o número 1), chamado de 
dedo atrofiado. Muitos cães nascem sem este dedo atrofiado 
externo (um carpo pode estar presente internamente) e al
gumas raças são preferidas por apresentarem dedos atrofia
dos duplicados. Esse padrão de aumento ou de redução do 
número de dígitos resulta de uma alteração na seqüência de 
desenvolvimento durante a evolução. A redução do número 
de dígitos em linhagens evolutivas de aves e de mamíferos 
é freqüentemente associada à especialização para a corrida 
em alta velocidade - avestruzes e alguns artiodáctilos (an
tílope) possuem dois dígitos e alguns perissodáctilos (cava
los) apresentam um único dígito. O processo embrionário, 
pelo qual os dedos são formados, explica por que a variação 
em seus números é tão difundida. 

<Figura 9 - 6 O pevte-sapo, Antennarius pictus, em sua postura 
típica, com suas nadadeiras peitorais e pelvinas plantadas fir
memente no substrato (Clack 2002a). As pequenas nadadeiras 
pelvinas estão em uma posição cranial, mas não são fundidas. 
Quando o animal anda, as nadadeiras pelvinas esquerda e direita 
fazem contato com o substrato independentemente, permitindo 
que a movimentação do peixe seja comparada com o movimento 
dos Tetrapoda. 

Nadadeira pelvina 
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atenção de grandes peixes predadores, os quais são restritos às 
águas profundas. Alternativamente eles devem ter tido o tipo 
de comportamento dispersivo visto em muitos vertebrados 
atuais, saindo de seu local de infância de sua origem para co
lonizar habitats adultos disponíveis. Já que os primeiros tetrá
podes eram animais relativamente grandes, o tamanho menor 
do corpo do jovem poderia simplificar muito as dificuldades 
de sustentação, de locomoção e de respiração na transição de 
um habitat aquático a um terrestre. Estas adaptações compor
tamentais e morfológicas à vida na terra podem ser encon
tradas entre diversas espécies de peixes viventes, tais como 
"mudskippers", "climbing perches" e peixes gatos andarilhos, 
os quais fazem extensivas excursões em terra - chegando até 
a escalar árvores e a capturar alimento na terra. 

Muitas das mudanças anatômicas vistas na transição 
entre os peixes e os tetrápodas podem ser interpretadas como 
adaptações à vida em habitats de águas rasas. Por exemplo, 
membros com dedos podem ter sido úteis para navegar a ve
getação de fundo, o desenvolvimento de tornozelos e punhos 
pode incrementar a habilidade de manipulação e articulação 
da cintura pélvica à coluna vertebral pode dar suporte para o 
golpe predador sob a água. O desenvolvimento de um pes
coço distinto (com a perda dos ossos operculares e uma ar
ticulação especializada entre o crânio e a coluna vertebral) 
pode estar relacionado ao levantamento do focinho fora da 
água para respirar o ar, e um focinho mais longo e achatado 
poderia ser usado aqui - modificações similares são vistas 
em alguns peixes vivos que tomam ar na superfície (veja 
Clack 2002a). 

9.2 Radiação e Diversidade de Tetrápodes 
Não Amniotas do Paleozóico 

Por mais de 200 milhões de anos, desde o final do Devo
niano até o início do Cretáceo, tetrápodes não amniotas 
radiaram em uma grande variedade de formas terrestres e 
aquáticas. A evolução paralela e a convergente eram difun
didas e é difícil separar a relação filogenética da evolução 
convergente. Grandes vazios no registro fóssil, especial
mente a falta de representantes iniciais de muitos gmpos, 
ainda obscurece as relações. 

Os tetrápodes não amniotas são geralmente chamados 
de anfíbios, mas o termo está atualmente reservado aos 
tetrápodes não amniotas viventes, os lissanfíbios (sapos, 
salamandras e cecilias). É enganoso acreditar que os Te
trapoda primitivos da Era Paleozóica eram anfíbios por 
diversas razões. Primeiro, muitos deles eram bem maio
res do que os anfíbios viventes, assemelhando-se quanto 
à aparência e ao habitat com os crocodilos. Segundo, eles 
não possuíam as especializações dos anfíbios modernos. 
Por exemplo, muitas formas tinham escamas dérmicas, o 

que tomava improvável a respiração cutânea, como a que 
ocorre nas formas modernas. Finalmente e mais impor
tante, muitos deles eram, na realidade, mais aparentados 
aos Amniota do que aos lissanfíbios. 

A Tabela 9.1 lista os tipos diferentes de Tetrapoda não am
niotas da Era Paleozóica e a Figura 9-1 ilustra um consenso 
atual acerca de suas inter-relações. Note que alguns autores 
preferem restringir o termo tetrápode ao gmpo apical, o qual 
engloba somente os táxons viventes e os táxons extintos que 
se encaixam na gama de caracteres vista nos táxons viventes. 
Portanto, no cladograma apresentado na Figura 9-1, o termo 
taxonômico Tetrapoda pode ser posicionado no nó 7. 

Os Tetrapoda do Devoniano 

Espécimes coletados principalmente na última década au
mentaram muito nosso conhecimento sobre os Tetrapoda no 
final do Devoniano. E claro que uma diversidade substancial 
evoluiu dentre os tetrápodes nesse Período. O Ichthyostega 
e o Acanthostega, da Groenlândia, são conhecidos desde 
a década de 1930, mas somente nas duas últimas décadas 
materiais mais completos de Acanthostega foram descritos. 
Outros tetrápodes do Devoniano são conhecidos a partir de 
material menos completo. Nestes táxons, o material do es
queleto do qual eles são conhecidos e seu ano de descoberta 
estão resumidos na Tabela 9.1. A combinação na forma de 
mosaico dos caracteres ancestrais semelhantes a peixes e 
aqueles derivados de animais terrestres vistos nos tetrápo
des do Devoniano, eram um quebra-cabeça e sugerem que 
a origem dos tetrápodes e a origem da vida terrestre sejam 
dois eventos separados. 

Estes tetrápodes do Devoniano variavam de 0,5 metros 
a 1,2 metros de comprimento, e diferiam o bastante uns 
dos outros para demonstrar que, ao final do Devoniano, 
cerca de 7 milhões de anos após sua aparição, os tetrápo
des se diversificaram em uma série de nichos. O Tulerpeton 
e o Hynerpeton parecem ter sido mais terrestres do que o 
Acanthostega e o Ichthyostega (Figura 9-7). Entretanto, a 
despeito dos caracteres terrestres, percebeu-se recentemente 
que o Ichthyostega tem uma região da orelha que parece 
indicar especializações para audição sub-aquática, análoga 
àquela vista em certos peixes teleósteos (Clack et al. 2003). 
Ainda, os pés dos Ichthyostega parecem estar especializados 
como remos e lembram as nadadeiras de uma foca (um ma
mífero que é secundariamente aquático), mais do que as na
dadeiras de um peixe (Coates e Clack 1995). Em contraste 
os membros do Acanthostega são menos especializados. 
Talvez Ichthyostega represente um animal de uma linhagem 
mais terrestre que era secundariamente especializada para o 
modo de vida mais aquático. 
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Acanthostega 

Membro dianteiro 
em forma de nadadeira 

Nadadeira 
caudal grande 

Lâmina pós branquial 
no cleitro indica 
presença de um opérculo 

Ichthyostega 
Zigapófises 

mais fortes 

Membro traseiro 
simples, em forma 
de nadadeira 

Conexão sacral 
mais forte 

Nadadeira 
caudal menor 

10 cm Costelas 
Cotovelo dobrável, robustas 
capaz de suportar superpostas 
peso 

Membro traseiro 
mais robusto em 
forma de remo 

Figura 9 - 7 Reconstruções dos esqueletos de tetrápodes do Devoniano do leste da Groenlândia (costelas de Acanthostega estão 
omitidas, pés dianteiros de Ichthyostega são desconhecidos). As notações ilustram melhor a natureza aquática de Acanthostega. 

Tetrápodes N ã o A m n i o t a s d o Carbonífero 
e Era Mesozóica 

Padrões Gerais de Radiação Os grupos listados na Tabela 
9.1 são bem estabelecidos; o problema está no entendimento 
de como estes gmpos distintos são relacionados, uns com os 
outros e com os gmpos modernos de tetrápodes, os lissanfí
bios e os amniotas. Um grande problema é que não temos 
uma porção crítica do registro geológico da história dos 
tetrápodes. Embora sejam conhecidos fósseis do final do 
Devoniano, o registro subseqüente é quase um vazio com
pleto de 20 a 30 milhões de anos, virtualmente sem fósseis 
conhecidos até a última parte do início do Carbonífero. 
Entretanto, houve um recente achado informativo de um 
animal do início do Carbonífero Inferior da Escócia, Pe-
derpes (Clack 2002b). Este animal era do mesmo tamanho 
do Acanthostega, com pés que pareciam estar adaptados à 
vida terrestre e com 5 dedos funcionais (apenas com res
quícios de um dedo extra nas mãos). Somente 15 milhões 
de anos depois no registro fóssil, ainda dentro do início do 
Carbonífero, encontramos os Lethicus, animais de corpo 
longo, semelhantes a cobras, que perderam seus membros 
completamente. 

Assim, para o Período no qual os principais gmpos de 
tetrápodes estavam se diversificando, o registro fóssil nos dá 
pouca ou nenhuma informação. Este intervalo pode envie
sar nosso entendimento de como os gmpos conhecidos do 
final do Carbonífero estão aparentados entre si. A inter-re-
lação dos primeiros tetrápodes, demonstrada na Figura 9-1, 
concorda amplamente com a revisão de 1994, de Ahlberg e 
Milner, mas, desde aquele momento, uma miríade de novas 
filogenias foi sugerida, oferecendo opções muito distintas. A 
descoberta de mais fósseis de Tetrapoda do início do Carbo
nífero é crucialmente necessária para ajudar a confirmar, ou 
a refutar, as diversas hipóteses competidoras. Para os propó
sitos desta obra, trataremos a filogenia na Figura 9-1 como 
uma hipótese de trabalho. 

Os tetrápodes da Era Paleozóica eram, originalmente, 
divididos em gmpos chamados "labirintodonr.es" e "Le-
pospondyli" (veja a Tabela 9.1). Os "labirintodontes" eram, 
principalmente, as formas grandes (do tamanho de um la
garto grande ao de um crocodilo, com um crânio de, pelo 
menos, 5 centímetros de comprimento; Figuras 9-8 e 9-9), 
com um centro vertebral multipartido e com dentes com 
esmalte dobrado de forma complexa (dente labirintodonte). 
Os "Lepospondyli" eram formas pequenas (do tamanho de 

http://labirintodonr.es
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A F i g u r a 9 - 8 Tetrápodes basais e Temnospondyli. (a) Acanthostega, um tetrápode basal aquático do final do Devoniano. (b) Ichthyostega, 
um tetrápode basal aquático do final do Devoniano. (c) Crassigyrinus, um tetrápode basal aquático do início do Carbonífero, (d) Eryops, 
um Temnospondyli eryopoideo semi-terrestre do início do Permiano. (e) Trematosaurus, um Temnospondyli trematossaurídeo aquático 
(marinho) do início do Triássico. (f) Cyclotosaurus, um Temnospondyli capitossaurídeo aquático do Triássico Médio, (g) Gerrothorax, 
Temnospondyli plagiossaurídeo aquático do final do Triássico. O Eryops tinha cerca de 2 metros de comprimento (o tamanho de um 
crocodilo de médio porte). Os outros animais estão aproximadamente na mesma escala. 
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A Figura 9 - 9 Tetrápodes "antracossauros" (reptilomorfo não amniota). (a) Pholiderpeton, um embolomere aquático do final do 
Carbonífero, (b) Gephyrostegus, um antracossauróide terrestre do final do Carbonífero, (c) Seymouria, um seymouriamorfo terrestre do 
início do Permiano. (d) Diadectes, um diadectomorfo terrestre do início do Permiano. (e) WesÜothiana, uma forma do início do Carbonífero, 
provavelmente muito aparentada aos amniotas. Seymouria tem cerca de lm de comprimento (do tamanho de um cão "golden retriever"). Os 
outros animais são esboçados aproximadamente em escala (Diadectes deveria ser um pouco maior e WesÜothiana, um pouco menor). 

um lagarto pequeno ao de uma salamandra, com um crânio 
menor que 5 centímetros; Figura 9-10) com um centro ver
tebral único e em forma de colher e sem a forma laberinti-
forme no esmalte. Os vários gmpos de Lepospondyli podem 
ser aparentados entre si e o termo continua em uso, mas como 
eles são relacionados a outros tetrápodes iniciais, permanece 
um ponto de controvérsia. Os grandes tetrápodes basais são 
um agrupamento taxonômico diverso; alguns eram tetrápodes 

basais, alguns eram bem aparentados aos anfíbios modernos e 
outros eram mais relacionados aos amniotas. Por essa razão, 
o termo "labirintodonte" não é mais aplicado: mencionamos 
este nome somente porque é comum em textos populares. 

Diferenças nas formas dos centros vertebrais e no es
malte do dente se relacionam, mais provavelmente, com o 
tamanho corpóreo. Os tetrápodes maiores provavelmente 
requeriam o centro bipartido para os movimentos da coluna 
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vertebral na terra, pois a cabeça pesada tenderia a rodar 
sobre o eixo do tronco durante a locomoção. Os dentes la-
birintodontes provavelmente refletiam a dependência de 
alimentação inercial (ou seja, alimentação com apenas o fe
chamento das mandíbulas, sem um controle fino dos movi
mentos. Os dentes deveriam ser fortes para resistir às forças 
geradas durante este tipo de alimentação). O tamanho abso
luto menor dos Lepospondyli reduziria as forças vivencia-
das na locomoção e na alimentação e, portanto, reduziriam a 
necessidade de especializações dos dentes e de uma coluna 
vertebral mais móvel. 

O consenso atual percebe dois grupos principais de gran
des tetrápodes não amniotas da Era Paleozóica: os Temnos
pondyli (Figura 9-8) e os "antracossauros" (os agrupamentos 
parafiléticos de reptilomorfos não amniotas: antracossauróides, 
seymouriamorfos e diadectídeos; Figura 9-9). Os Temnospon
dyli eram em geral mais aquáticos, caracterizados por crânios 
achatados e imóveis e por uma redução a quatro dedos nas 
mãos. Os "antracossauros" eram, em geral, mais terrestres, 
caracterizados por crânios em forma de abóbada, os quais reti-
nham algum movimento e por uma mão com cinco dedos. Os 
amniotas podem ter se originado deste grupo. 

As afinidades dos Lepospondyli (Figura 9-10) estão aber
tas à discussão. A Figura 9-1 os apresenta como um grupo 
monofilético, de posição filogenética incerta, entre os Te
mnospondyli e os antracossauros. Mas os Lepospondyli 
podem ser aparentados mais proximamente aos Amphibia 
viventes ou, até mesmo, aos amniotas. A origem dos Amphi
bia modernos (Lissamphibia) está também em andamento, 
sob caloroso debate. Algumas hipóteses atuais (p. ex., Ruta 
et al. 2003) propõem que eles sejam derivados de um grupo 
de Temnospondyli pequenos e terrestres - os dissorofídeos. 
Outros (Carroll, 2001) sugerem que os sapos e salaman
dras sejam derivados dos Temnospondyli, mas as cecilias 
sejam derivadas dos microssauros Lepospondyli. O estudo 
da inter-relação dos tetrápodes não amniotas progride entre 
muito debate e discussão. 

Os tetrápodes não amniotas atingiram seu pico de diver
sidade genérica no final do Carbonífero e no início do Per
miano, quando consistiam de formas aquáticas, semi-aquáticas 
e terrestres. A maioria das linhagens se extinguiu em meados do 
Permiano. Os únicos grupos que sobreviveram até a Era Me
sozóica foram os ancestrais dos grupos modernos de Amphi
bia e as formas de Temnospondyli totalmente aquáticas. Estes 
últimos se extinguiram, na maior parte do globo, no final do 
Triássico, mas persistiram até o início do Cretáceo na Austrá
lia. Embora todos os grupos lissanfíbios viventes tenham sua 
origem na Era Mesozóica, a diversidade genérica dos tetrá
podes não amniotas não atingiu os níveis do Permiano até o 
Cenozóico Médio. 

Tendências ecológicas e Adaptativas Um dos aspectos 
mais impressionantes dos primeiros tetrápodes é o número 
e a diversidade de formas que retornaram ao modo de vida 
completamente aquático. Dentre os anfíbios viventes, mui
tas salamandras e alguns sapos são completamente aquá
ticos quando adultos. Formas da Era Paleozóica que eram 
aparentemente totalmente aquáticas como adultos, incluem 
os colosteídeos, embolomeros anthracossauróides e nume
rosos grupos dentro dos Temnospondyli e Lepospondyli. 
Muitas das formas adquiriam independentemente um corpo 
alongado com redução ou perda dos membros, uma morfo
logia que pode estar associada ao comportamento fossorial 
como visto nas cecilias. 

Algumas das formas aquáticas mais bizarras eram en
contradas entre os Lepospondyli. Os nectrídeos kerater-
petonídeos tinham crânios amplos e achatados, com ossos 
tabulares aumentados (Figura 9-10b). Estes cornos tabula
res eram até cinco vezes mais largos do que a porção rostral 
do crânio e as marcas de tegumento demonstram que eram 
cobertos por uma quilha, a qual se estendia até os ombros 
(não mostrados na Figura). Estes cornos devem ter atuado 
de forma hidrodinâmica, na locomoção submersa, podendo 
ter sustentado uma pele altamente vascularizada para o au
xílio da respiração sob a água. 

Os Temnospondyli foram o único grupo de tetrápodes 
não amniotas (além dos lissanfíbios) a sobreviver durante a 
Era Paleozóica; e todas as formas da Era Mesozóica eram 
de predadores grandes, achatados e completamente aquá
ticos com origens aparentemente independentes a partir de 
formas menos especializadas, como os capitossaurídeos e 
os plagiossaurídeos. Os trematossaurídeos evoluíram um 
focinho alongado característico de especialistas em comer 
peixes e são encontrados em leitos marinhos, tornando-os 
os únicos tetrápodes não amniotas totalmente marinhos. 
Como estes animais mantinham sua osmoregulação em um 
ambiente marinho? Mesmo se os adultos evoluíssem um te
gumento impermeável, como o dos répteis, as larvas ainda 
apresentariam brânquias. Talvez os trematossaurídeos reti-
vessem níveis altos de uréia para elevar sua pressão osmó-
tica interna, como alguns sapos modernos de estuários (veja 
o Capítulo 4). 

Em contraste aos Temnospondyli, os "antracossauros" 
parecem ter sido predominantemente terrestres quando adul
tos, e muitos deles podem ser confundidos por répteis primi
tivos (especialmente animais como Seymouria e Diadectes). 
O modo de vida terrestre também evoluiu convergentemente 
entre outros tetrápodes primitivos, predominantemente entre 
os microssauros (Figura 9-10) e os Temnospondyli dissoro
fídeos, os quais podem ter sido ancestrais dos sapos. Estes 
animais adquiriam adaptações esqueléticas, tais como ossos 
dos membros mais longos e finos, e o desenvolvimento de 
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(a) 

A Figura 9-10 Tetrápodes Lepospondyli. (a)Panrv/aí,ummicros-
sauro terrestre do início do Permiano. (b) Diplocaulus, um nectrídeo 
aquático do início do Permiano; (c) Ophiderpeton, um aistopódeo 
aquático (ou possivelmente forma fossorial terrestre) do final do 
Carbonífero. O Pantylus tem cerca de 20 cm de comprimento (do 
tamanho de um hamster). Os outros animais são desenhados em 
escala aproximada. 

um processo nos úmeros para que o músculo que gira o co
tovelo permita que o pé seja plantado em frente do corpo 
durante o andar ao invés de ao seu lado. 

9.3 Amniota 

Os amniotas são tetrápodes mais derivados do que os dos 
gmpos já discutidos e incluem a maioria dos tetrápodes vivos 
atualmente. Seu nome se refere ao ovo amniótico, o qual 
representa uma das características mais óbvias na distinção 
entre amniotas e anfíbios atuais. Os amniotas apareceram, de 
certa forma, mais tardiamente no registro fóssil do que os pri
meiros tetrápodes do Devoniano, mas parece que eles se es
tabeleceram na última radiação dos tetrápodes não amniotas, 
embora eles fossem uma parte menor da fauna do Carboní
fero. Sua grande radiação inicial ocorreu no Permiano. 

Os mais antigos candidatos conhecidos para o posto de 
primeiros amniotas - ou quase amniotas - são encontrados 
no início do Carbonífero na Escócia, sendo somente 20 mi

lhões de anos mais jovens do que os primeiros tetrápodes 
conhecidos. Estes incluem a Casimeria e o pouco mais 
jovem WesÜothiana (Figura 9-9), ambos descobertos na 
década de 1990. Ambos eram animais pequenos; Casimeria 
tinha apenas cerca de 85 milímetros, do tamanho de uma 
salamandra, e WesÜothiana eram só um pouco maior. Ruta 
et al. (2003) consideraram WesÜothiana como um gmpo 
irmão dos Lepospondyli, mas em seu esquema, os Lepos
pondyli e os amniotas estão proximamente relacionados 
(Lepospondyli seria conectado no nó 12 do cladograma 
visto na Figura 9-1). Se esses animais se transformaram ou 
não nos verdadeiros amniotas iniciais, eles são certamente 
representantes do que um amniota ancestral teria sido - pe
queno e mais terrestre do que outros tetrápodes iniciais. 

Os amniotas logo começaram a irradiar para muitas 
zonas de vida originalmente ocupadas por tetrápodes não 
amniotas, e todos esses animais nesta época eram carnívoros 
(incluindo comedores de peixes e invertebrados). Nenhum 
anfíbio adulto é herbívoro, havendo poucas evidências, no 
registro fóssil, que sugerem que os tetrápodes não amniotas 
da Era Paleozóica fossem herbívoros (o Diadectes do Per
miano, o provável gmpo irmão dos amniotas, é a única ex
ceção a esta generalização). Um evento chave na radiação 
dos primeiros tetrápodes pode assim ter sido a grande di
versificação dos insetos no Carbonífero Superior, provavel
mente em resposta, à crescente quantidade e diversidade de 
vegetação terrestre. Provavelmente pela primeira vez na his
tória evolutiva, o suprimento de comida era adequado para 
suprir a fauna diversa de predadores vertebrados terrestres. 

A diversidade ecológica e morfológica dos amniotas que 
se desenvolveram no final da Era Paleozóica (Figura 9-11) 
testifica o sucesso deste ciado. Conforme os amniotas ter
restres se diversificaram, os não amniotas terrestres se tor
naram menos variados. Tetrápodes terrestres não amniotas 
atingiram seu pico no início do Permiano e os gmpos que 
sobreviveram, ao longo do Triássico, eram compostos por 
formas achatadas e totalmente aquáticas. Do início da Era 
Mesozóica em diante, os habitats terrestres foram domina
dos por uma série de radiações de tetrápodes amniotas (Ta
bela 9.2). 

Características Derivadas dos Amniotas 

Tradicionalmente, os amniotas têm sido distinguidos pelo 
ovo amniótico e pelo tegumento a prova d'agua. O ovo é 
um bom caráter, mas a permiabilidade da pele nem tanto. O 
ovo amniótico (Figura 9-12) é característico das tartarugas, 
dos lepidossauros (lagartos e seus parentes), dos crocodilos, 
das aves e dos monotremados (mamíferos que botam ovos). 
Além disso, membranas embrionárias que contribuem para a 
placenta dos mamíferos térips são homólogas a certas «sem-
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A Figura 9-11 Diversidade dos Amniota da Era Paleozóica (veja a Tabela 9.2 para mais detalhes): os primeiros amniotas variavam 
em tamanho, de alguns poucos centímetros de comprimento até alguns metros, e seus papéis ecológicos eram igualmente diversificados. 
(a) Hylonomus, um protorotirídeo (do tamanho de um lagarto), representa uma forma corpórea tipicamente de lagarto de muitos dos 
primeiros amniotas. (b) Haptodus, um sinapsídeo (do tamanho de um cachorro), (c) Mesosaurus, um mesossauro (do tamanho de um 
gato), (d) captorhinus, um captorrinídeo (do tamanho de um lagarto), (e) Petrolacosaurus kansensis, um diapsídeo basal ("araeoscelidan"; 
do tamanho de um lagarto), (f) Procolophon, um procolofonídeo (do tamanho de um cachorro), (g) Pareiasaurus, um pareiassauro (do 
tamanho de uma vaca). 

branas do ovo. O termo ovo cleidóico (Grego cleido = fechado) 
é freqüentemente usado como sinônimo de ovo amniótico, mas 
isso não é inteiramente correto porque os ovos amnióticos tro
cam gases com o ambiente. Assume-se que o ovo amniótico 
tenha sido o modo reprodutivo dos diapsídeos da Era Meso
zóica, sendo relativamente comuns os ovos fósseis de dinossau
ros. Mas, de diversas outras formas, os amniotas representam 
um tipo mais derivado de tetrápode do que os Amphibia viven
tes e que os tetrápodes não amniotas da Era Paleozóica. 

A permeabilidade do tegumento varia muito entre os an
fíbios e amniotas viventes. Embora os amniotas apresentem 
um tegumento mais espesso do que os anfíbios, e possuem 
uma epiderme queratinizada, a presença de lipídios na pele 
é, provavelmente, um fator mais importante na impermea

bilização à água. Comparados aos anfíbios, os amniotas 
apresentam uma variedade maior de derivados tegumentares 
- escamas, pêlos e penas - todas formadas por queratina. A 
ausência de estruturas similares nos anfíbios modernos pode 
estar relacionada com o uso da pele na respiração. Outra im
portante característica derivada dos amniotas é a ventilação 
costal (costelas) dos pulmões. Porque os amniotas depen
dem dos pulmões para a troca de gases, a pele não precisa 
estar úmida, e a perda de água pela pele é reduzida. 

A ventilação costal tem outras conseqüências. Permite 
que o animal tenha um pescoço longo porque o movimento 
das costelas pode produzir uma pressão diferencial grande o 
bastante para drenar o ar por um tubo longo e fino tal como 
é a traqueia do pescoço dos amniotas. Em adição, alguns 
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TABELA 9,2 Principais Grupos de Amniota da Era Paleozóica 

Synapsida 
Sinapsídeos, ou "répteis similares a mamíferos" são discutidos no Capítulo 18. Os primeiros sinapsídeos (Figura 9-11b) 

eram, de certa forma, maiores do que os primeiros répteis verdadeiros, e suas cabeças e dentes maiores sugerem 
um hábito carnívoro mais especializado. 

Sauropsida 
Mesossauros: os primeiros amniotas aquáticos secundários (Figura 9-11c). Conhecidos a partir de depósitos de água 

doce, do início do Permiano, da África do Sul e da América do Sul, eles fornecem uma das evidências clássicas para 
a deriva continental, pois estes continentes estavam unidos na Gondwana naquele Período. Adaptações à natação 
incluem membros pelvinos grandes e, provavelmente, com membrana natatória, uma cauda lateralmente achatada 
e costelas altamente ossificadas, as quais podem ter agido como lastro no mergulho. As maxilas longas e os dentes 
rijos podem ter sido usados para retirar pequenos crustáceos da água 

Parareptilia 
Millerettídeos: bem parecidos com os répteis verdadeiros protorotiridídeos apresentados na Figura 9-11a. Conhecidos 

do final do Permiano da África do Sul. 
Procolophonídeos: tamanho médio, com dentes em forma de pino que sofreram expansão lateral nas formas posteriores 

do grupo, aparentemente especializados para a maceração, sugestivos de herbivoria (Figura 9-11f). Conhecidos do 
final do Permiano até o final do Triássico em todo o mundo, exceto Austrália. 

Pareiassauros: grande porte, chegando a 3 m de comprimento (Figura 9-11 g). Conhecidos do finai do Permiano da Eu
ropa, da Ásia e da Africa. Seus dentes eram lateralmente comprimidos e em forma de folha, como os dentes dos lagar
tos herbívoros. Os pareiassauros eram, evidentemente, os herbívoros terrestres dominantes do final do Permiano. 

Eureptilia 
Protorotiridídeos: formas semelhantes a lagartos, pequenas e com membros curtos, com hábitos provavelmente insetí-

voros (Figura 9-11a). Conhecidos do Carbonífero Médio até o início do Permiano, na América do Norte e na Europa. 
Captorrinídeos: tetrápodes com crânios mais robustos e dentes mais achatados do que os protorotiridídeos e que os pri

meiros diapsídeos, podendo ter apresentado uma dieta mais onívora, a qual requeria a maceração (Figura 9-11d). Co
nhecidos do início a meados do Permiano da América do Norte e da Europa, e do final do Permiano no leste Africano. 

Araeoscelídeos (diapsídeos basais): os primeiros diapsídeos, com corpos mais curtos e membros mais longos do que 
os dos protorotiridídeos, mas provavelmente também eram insetívoros (Figura 9-11e). São conhecidos do final do 
Carbonífero e do início do Permiano da América do Norte e da Europa. 

A Figura 9-12 Características distintivas do ovo amniótico: estágios progressivos do desenvolvimento são ilustrados da esquerda para 
a direita. 

dos músculos envolvidos no bombeamento bucal se inserem 
na cintura escapular, e esse arranjo pode limitar o desenvol
vimento de um pescoço alongado. 

Um pescoço longo produz espaço para elaboração dos 
nervos que suprem as patas dianteiras (Clack 2002a). Esses 
nervos saem da medula espinal am paseaço aoos ta m.mint 
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plexo braquial (existe um plexo similar na região sacral para 
os nervos que' suprem os membros traseiros). O plexo bra
quial nos anfíbios viventes é simples; somente dois nervos 
estão envolvidos, em contraste ao plexo dos amniotas que 
tem pelo menos cinco nervos. Assim, os amniotas têm uma 
enervação mais complexa para as patas dianteiras, o que in
crementa o controle dos membros e a habilidade de mani
pulação. Esse exemplo mostra como estruturas anatômicas 
podem estar relacionadas entre si de maneiras não espera
das, porque os animais evoluem como um todo integrado. 
Quem suspeitaria que nossos ancestrais distantes usando 
suas costelas para ventilar os pulmões, poderiam estar re
lacionados a nossas habilidades de usar nossas mãos para 
tarefas tais como escrever? 

Estrutura de um Ovo Amniótico 

O ovo amniótico é um impressionante exemplo de comple
xidade biológica (Figura 9-12). A casca, a qual pode ser 
flexível e com aspecto de couro (como a de muitos lagar
tos, tartarugas e mamíferos monotremos), ou calcificada e 
rígida (como a de outros lagartos, crocodilos e aves), for
nece uma proteção mecânica, enquanto é porosa o suficiente 
para permitir o movimento de gases respiratórios e de vapor 
de água. A albumina (clara) dá proteção extra contra danos 
mecânicos e fornece um reservatório de água e de proteínas. 
A grande gema ou vitelo é a reserva de energia para o em
brião em desenvolvimento. No início do desenvolvimento 
embrionário, o embrião é representado por algumas poucas 
células, posicionadas no topo do vitelo. Subseqüentemente, 
elas se multiplicam e os tecidos endodérmico e mesodér-
mico envolvem o vitelo, fechando-o em um saco vitelínico, 
o qual é parte do sistema digestório em desenvolvimento. 
Vasos sanguíneos se desenvolvem rapidamente nos tecidos 
mesodérmicos que circundam o saco vitelínico, transpor
tando alimentos e gases ao embrião. No final do desenvolvi
mento, resta somente uma pequena porção do vitelo, o qual 
é absorvido antes ou logo após a eclosão. 

Enquanto todos os vertebrados apresentam uma mem
brana extra-embrionária (ou membranas) circundando o saco 
vitelínico, os amniotas têm três membranas extra-embrioná-
rias adicionais - o córion, o âmnio e o alantóide. O có-
rion e o âmnio se desenvolvem como expansões da parede 
do corpo, nas extremidades do embrião e expandem-se para 
fora e ao redor do embrião, até que se encontram. Em sua 
junção, as membranas se fundem, formando uma membrana 
externa - o córion - a qual envolve totalmente o conteúdo 
do ovo, e uma membrana interna - o âmnio - o qual envolve 
o próprio embrião. A membrana alantóide desenvolve-se a 
partir de uma expansão do intestino delgado, caudal ao saco 
vitelínico, posicionando-se dentro do córion. O alantóide pa
rece ter evoluído como um local de armazenamento de deje

tos nitrogenados, produzidos pelo metabolismo do embrião 
e a bexiga urinária do adulto cresce a partir de sua base. O 
alantóide também funciona como um órgão respiratório du
rante o desenvolvimento tardio, pois é vascularizado e pode 
transportar o oxigênio, desde a superfície do ovo até o em
brião e transportar dióxido de carbono na direção oposta. O 
alantóide é abandonado no ovo quando o embrião emerge e 
os dejetos nitrogenados armazenados não precisam ser re-
processados. O embrião em um ovo amniótico ultrapassa 
o estágio larval típico de embriões de anfíbios e não forma 
brânquias externas em nenhum estágio do desenvolvimento. 
Todos os traços da linha lateral são também perdidos. 

Como e porquê o ovo amniótico evoluiu? Ele não é es
sencial para a vida na terra, pois muitas espécies de anfí
bios atuais, alguns peixes e muitos invertebrados botam 
ovos não amnióticos que se desenvolvem muito bem na 
terra. Tanto ovos amnióticos como não amnióticos devem 
ter uma condição de umidade relativa para evitar desseca
ção, e ambos os tipos de ovos são normalmente enterrados 
no solo ou depositados sob rochas e troncos (aves, que re
presentam uma condição muito derivada, são uma exceção 
a esta generalização). 

Várias explicações plausíveis para o desenvolvimento de 
ovos amnióticos têm sido propostas. Por exemplo, as mem
branas extra-embrionárias podem melhorar as capacidades 
respiratórias dentro do ovo e a casca pode dar suporte mecâ
nico na terra; estas características poderiam permitir a evo
lução de um ovo grande e produzir um grande filhote que se 
desenvolveria em um grande adulto por que o tamanho do 
ovo está relacionado ao tamanho do adulto (Carroll, 1970). 
Entretanto, a verdade é que não entendemos que forças evo
lutivas levaram ao primeiro ovo amniota, mesmo que este 
tipo de ovo era, sem dúvida, de grande importância na evo
lução tardia dos amniotas (veja Skulan 2000). 

Como podemos saber se um determinado animal fóssil 
apresentava ovos amnióticos já que estruturas como mem
branas extra-embrionárias não são preservadas no registro 
fóssil? Um método é inferir que um tetrápode extinto pode 
ter sido um amniota porque tem caracteres anatômicos deri
vados de amniotas viventes. 

Alternativamente, podemos estimar o ponto de origem 
de um ovo amniota na filogenia dos tetrápodes. Os Synap-
sida (mamíferos e seus parentes extintos) derivaram de outros 
amniotas muito cedo e todos os outros fósseis de animais que 
consideramos ser amniotas estão mais relacionados a saurop-
sidas (répteis viventes e aves) do que mamíferos. Pelo fato 
de as membranas dos ovos de mamíferos serem homólogas 
àquelas de outros amniotas vivos, todos os tetrápodes acima 
do nó 13 do cladograma devem ter herdado um ovo amnió
tico do ancestral comum dos mamíferos e outros amniotas. 

Uma questão mais difícil é se quaisquer tetrápodes fós
seis, mais abaixo na filogenia, botaram ovos amnióticos. 
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(j) Réptil mamaliforme derivado 

Músculo temporal 

Barra temporal 
inferior (arco 
zigomático) 

Mandíbula 
Músculo 
masseter 

Barra temporal 
inferior perdida 

(f) Lagarto 

Barras temporais 
superior e inferior 
perdidas 

(g) Cobra 

Fenestras temporais 
inferior e superior 
fundidas com a órbita 

(i) Ave 

I Forame 
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(h) Dinossauro 

(d) Mamífero 
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com a órbita 
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Órbita^ Pós-orbital 
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superior 
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A Figura 9 - 1 3 Padrões de fenestração do crânio dos Amniota. (a) Condição Anapsida primitiva, observada no ancestral comum de todos 
os amniotas e nos membros basais dos para-répteis e dos répteis verdadeiros, (b) Condição Anapsida modificada com aumento marginal 
da porção caudal do crânio, observada nas tartarugas, (c) Condição Synapsida primitiva, com somente uma fenestra temporal inferior. 
(d) Condição Synapsida mamífera derivada, na qual a órbita se funde à abertura temporal e ossos dérmicos crescem a partir do topo do 
crânio, envolvendo a caixa craniana, (e) Condição Diapsida primitiva, observada atualmente no réptil Sphenodon; fenestras superior e 
inferior presentes, (f) Condição dos lagartos, típica da maioria dos Squamata, na qual a barra temporal inferior é ausente, (g) Condição 
das serpentes; a barra temporal superior foi perdida junto à barra inferior, (h) Condição Diapsida primitiva dos Arcosauria, observada 
nos tecodontes e na maioria dos dinossauros; um forame rostro-orbital e um forame mandibular foram adicionados ao padrão básico dos 
Diapsida (note que o forame rostro-orbital é reduzido, ou perdido, secundariamente nos crocodilos), (i) Condição derivada do Arcosauria 
aves; convergentemente com a condição nos mamíferos, a órbita se fundiu com as aberturas temporais e a caixa craniana é envolvida por 
osso dérmico. (j) Vista caudal, através do crânio de um Synapsida (um réptil cinodonte similar a um mamífero), demonstrando como a 
fenestra temporal permite que os músculos se insiram na porção externa do topo do crânio. Os músculos temporal e masseter são divisões 
do complexo muscular adutor original dos Amniota. 
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Sabemos que isso não era verdadeiro para os seymouria-
morfos, pois formas larvais, com brânquias externas e com 
linhas laterais, são conhecidas. Isso deixa os diadectomor-
fos, como os únicos candidatos possíveis para os mais anti
gos vertebrados amnióticos. Os diadectomorfos, tais como 
o Diadectes, possuem dentes que parecem dentes de lagar
tos herbívoros. Ainda, eram muito maiores do que qualquer 
outro anamniota terrestre e estes dois caracteres podem su
gerir que eles botassem ovos amnióticos. 

Padrões de Fenestração Temporal dos Amniotas 

Os amniotas têm sido, tradicionalmente, subdivididos pelo 
número de orifícios na cabeça, ou seja, com base na fenes
tração temporal (Latim fenestra = janela). As principais 
configurações que dão nomes as diferentes linhagens de 
amniotas são as seguintes: anapsídeo (Grego an = sem e 
apsid = junção), observado nos amniotas primitivos e nas 
tartarugas; sinapsídeo (arco único, Grego syn = junto), ob
servado nos mamíferos e em seus ancestrais; e diapsídeo 
(arco duplo, Grego di = dois), observado em outros rép
teis e nas aves. O termo arco se refere às barras temporais 
que se posicionam sob e entre os orifícios. A Figura 9-13 
ilustra os padrões distintos nos diferentes gmpos. Note que 
o padrão filogenético de fenestração sugere que aberturas 
temporais surgiram independentemente nas linhagens de 
sinapsídeos e de diapsídeos, pois os sauropsídeos primiti
vos não possuem orifícios. 

Mesmo sendo o crânio dos mamíferos atuais altamente 
modificado a partir da condição primitiva dos Synapsida, 
você ainda pode observar tais traços cranianos em sua pró
pria cabeça. Se você colocar suas mãos de qualquer lado de 
sua cabeça, na altura dos olhos, você sentirá seu arco zigo-
mático - o qual representa a barra temporal posicionada sob 
a sua abertura craniana de Synapsida. Então, se você movi
mentar sua mandíbula, sentirá os movimentos dos músculos 
que passam sobre o arco. Eles atravessam a abertura tem
poral desde sua origem no topo do crânio, até a inserção na 
mandíbula. 

Qual é a função destes orifícios? Como você acabou de 
descobrir, eles fornecem espaço para o posicionamento dos 
músculos. Os Amniota possuem músculos maiores e mais 
diferenciados do que os não amniotas, e a noção de criação 
de espaço foi, originalmente, a explanação evolutiva prefe
rida. Todavia, Frazzetta (1968) apontou que a razão evolu
tiva inicial para o desenvolvimento destes orifícios foi, de 
certa forma, diferente. Somente um orifício grande permi
tirá a passagem de um grande músculo, então, qual seria 
a vantagem para um animal, de possuir um orifício inicial 
pequeno? E por que nenhum não amniota desenvolveu a fe
nestração temporal? 

(a) Tetrápode não amniota 

Vista lateral 

Massa não diferenciada do músculo adutor 

Vista do palato 

(b) Amniota (captorrinídeo) 
Músculo adutor da mandíbula 

Vista lateral 

Músculo pterigóide 

Vista palatal 

Barra pterigóide 

A Figura 9-14 Crânios demonstrando as diferenças entre os mús
culos mandibulares de tetrápodes anamniotas e amniotas. 
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Frazzetta sugeriu que a chave para a evolução das fe
nestras temporais está nas alterações da complexidade e da 
orientação dos músculos mandibulares (adutores). O crâ
nio grande e achatado dos não amniotas, que pode estar 
relacionado ao seu modo de bombeamento bucal de respi
ração, no qual, o crânio está agindo com um par de foles, 
não permite uma mudança na orientação dos músculos da 
mandíbula da condição básica dos peixes (Figura 9-14a). 
Um músculo que se origina do teto do crânio, como o adu
tor mandibular dos amniotas, seria muito curto para permi
tir uma abertura suficiente da mandíbula. Com a evolução 
da ventilação costal, os amniotas eram capazes de evoluir 
crânios menores e mais côncavos, permitindo diferencia
ção de adutores mandibulares simples, semelhantes aos 
dos peixes, em um adutor mandibular e pterigóide (Figura 
9-14b). O pterigóide origina-se de uma borda pterigóide 
distinta na base do crânio, que é um aspecto caracterís
tico dos amniotas, revelando que uma mudança ocorreu na 
musculatura mandibular. 

A vantagem desta mudança na musculatura seria uma 
mudança nas habilidades alimentares. Os peixes e os tetrá
podes não amniotas podem somente fechar suas mandíbu

las com uma única dentada (alimentação inercial), enquanto 
que os amniotas podem fechar suas mandíbulas e também 
aplicar uma pressão com os dentes mais rostrais quando 
as mandíbulas estão fechadas (alimentação de pressão es
tática). Essa diferença pode ter permitido tipos mais com
plexos de alimentação nos amniotas, como a habilidade dos 
herbívoros de triturar a vegetação. 

Entretanto, poderia haver um problema biomecânico 
com a origem do adutor mandibular da parte interna do teto 
do crânio. Estes músculos teriam uma orientação de 90° com 
relação ao osso de fixação, resultando em um estresse con
siderável sobre a fina cobertura do osso (o periósteo). Uma 
forma de compensação para isso seria deixar porções do crâ
nio parcialmente abertas e deixar os músculos originarem-se 
em parte do tecido conjuntivo que cobre a fenestra (Figura 
9-15). Desta forma, um pequeno orifício ainda refletiria uma 
importante alteração estrutural, reduzindo os estresses sobre 
o crânio. Desenvolvimentos evolutivos posteriores incluiriam 
o aumento destes orifícios, com os músculos passando pelos 
mesmos e se ligando ao topo do crânio, como acontece com 
os amniotas viventes. Talvez, diferenças nas ações muscula
res, relacionadas aos distintos estilos de alimentação, levaram 

Condição Anapsida Condição Synapsida (o Ophiacodon, um pelicossauro) 
(o Limnoscelis, um diadectomorfo) Abertura 

temporal 

coberta por tecido Visão lateral 
conjuntivo 

Visão transversal ao nível da linha tracejada 
A Figura 9-15 Origem hipotética da fenestra temporal nos Amniota. 
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a fenestração temporal a tomar formas dissonantes em Sy-
napsida e Diapsida. Uma ênfase sobre a pressão estática 
(observada nos mamíferos modernos durante a alimenta
ção) nos primeiros sinapsidas, que eram inicialmente gran
des animais carnívoros, pode os ter permitido morder e 

dilacerar grandes presas vagarosas. Em contraste, uma ên
fase sobre a mordedura inercial (como visto nos modernos 
Diapsida durante sua alimentação) nos primeiros diapsi-
das, que eram originalmente pequenos insetívoros pode os 
ter permitido capturar presas pequenas e ágeis. 

Resumo 

A origem dos tetrápodes, a partir de peixes elpistostegídeos 
com nadadeiras lobadas, no Devoniano, é inferida por meio 
de similaridades nos ossos do crânio, na estmtura vertebral 
e no esqueleto dos membros. Tetrápodes da Era Paleozóica 
incluem cerca de uma dúzia de linhagens distintas com re
lações incertas. Uma das visões atuais os divide em três 
gmpos principais: os batracomorfos, os reptilomorfos e os 
Lepospondyli. Os batracomorfos (principalmente os Tem-
nospondyli) eram predominantemente aquáticos, e alguns 
eram tão grandes quanto um crocodilo. Os Temnospondyli 
radiaram extensivamente, no final do Carbonífero e no Per
miano, e diversas linhagens se estenderam por todo o Triás-
sico até o início do Cretáceo. Os anfíbios modernos - os 
sapos, as salamandras e os cecilias - podem ser derivados 
da linhagem dos Temnospondyli. Os reptilomorfos não am
niotas ("antracossauros") nunca foram tão diversificados 
quanto os Temnospondyli. Eles incluíam formas terrestres e 
aquáticas de médio e de grande porte que radiaram durante o 
Carbonífero, tomando-se extintas no início do Triássico. Os 

amniotas podem ser derivados deste gmpo. Os Lepospon
dyli eram formas pequenas de filiação filogenética incerta. 

O ovo amniótico, com suas membranas extra-embrioná
rias distintivas, é um traço derivado compartilhado que dis
tingue os amniotas (tartarugas, lepidossauros, crocodilianos, 
aves e mamíferos) dos não amniotas (peixes e anfíbios). Os 
primeiros amniotas eram animais pequenos e seu apareci
mento coincidiu com uma grande radiação de insetos terres
tres no Carbonífero. No final do Carbonífero, os amniotas 
começaram a radiar para praticamente todas as zonas de 
vida terrestres, antes ocupadas pelos amniotas e somente os 
gmpos aquáticos de tetrápodes amniotas mantiveram uma 
boa diversidade ao longo do Triássico. 

Os principais gmpos de amniotas podem ser distingui
dos por padrões diferentes de fenestração temporal - orifí
cios na calota dérmica do crânio que refletem o aumento da 
complexidade da musculatura mandibular. A principal divi
são entre os amniotas se dá em Synapsida (mamíferos e seus 
parentes) e Sauropoda (répteis e aves). 
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CAPÍTULO 

Salamandras, Anuros e Cecilias 

As três linhagens de anfíbios atuais (salamandras, rãs e cecilias) possuem formas corporais bastante diferen
tes, mas são identificadas como uma linhagem evolutiva monofilética devido a vários caracteres derivados 
compartilhados. Alguns desses caracteres — especialmente o tegumento permeável e úmido — conduziram 
a evolução das três linhagens em direções similares. Os Anura são os anfíbios mais bem-sucedidos e é tenta
dor pensar que a variedade de modos de locomoção, proporcionada por sua morfologia especializada, esteja 
relacionada com seu sucesso: os Anura podem saltar com movimentos simultâneos das pernas traseiras, nadar 
com movimentos simultâneos ou alterandos das pernas e andar ou escalar com movimentos alternados das 
pernas. Diferentemente dos Anura, os Urodela retêm o padrão locomotor ancestral dos tetrápodes, ou seja, 
ondulações laterais combinadas com movimentos das patas. 
A variedade de especializações reprodutivas dos Amphibia é quase tão grande quanto a dos peixes, um fato 
notável quando se considera que o número de espécies de peixes excede em mais de cinco vezes o de anfí
bios. O modo reprodutivo ancestral dos Amphibia provavelmente consistia na deposição de grande número de 
ovos que eclodiam em larvas aquáticas, sendo que muitos anfíbios ainda se reproduzem dessa maneira. Uma 
larva aquática dá a uma espécie terrestre acesso a recursos que ela de outra forma não teria disponíveis. As 
modificações do modo reprodutivo ancestral incluem a supressão do estágio larval, a viviparidade e o cuidado 
parental com os ovos e filhotes, incluindo fêmeas que alimentam seus girinos. 
O tegumento permeável dos Amphibia é fundamental em muitos aspectos de suas vidas. O tegumento é o 
principal local de troca dos gases respiratórios e precisa ser mantido úmido. A evaporação da água do te
gumento limita a atividade da maioria dos anfíbios a microambientes relativamente úmidos. O tegumento 
contém glândulas que produzem substâncias utilizadas na corte, bem como outras glândulas que produzem 
substâncias tóxicas para afastar os predadores. Muitos Amphibia advertem sobre sua toxicidade por meio de 
cores vivas de advertência e algumas espécies não-tóxicas enganam os predadores imitando esses sinais colo
ridos das espécies tóxicas. 

10.1 Anfíbios 

Os Amphibia atuais, ou Lissamphibia, são tetrápodes com 
tegumento úmido e sem escamas. O grupo inclui três linha
gens distintas: Anura (sapos, rãs e pererecas), Urodela (sa
lamandras e tritões) e Gymnophiona (cecilias ou apodes). A 
maioria dos Amphibia tem quatro patas bem desenvolvidas, 
embora algumas salamandras e todas as cecilias sejam apo
des. Os anuros não possuem cauda (daí o nome anura, que 
significa "sem cauda"), enquanto a maioria das salaman
dras tem caudas longas. A cauda das cecilias é curta, assim 
como a de outros grupos de animais alongados que vivem 
em tocas. 

À primeira vista, as três linhagens de Amphibia pare
cem ser tipos bem diferentes de animais: os Anura possuem 
patas traseiras alongadas e corpo curto e inflexível, que 
não se dobra quando caminham; os Urodela possuem patas 
dianteiras e traseiras de igual tamanho e movem-se por on
dulações laterais; e os Gymnophiona são apodes e empre
gam a locomoção semelhentes a da cobra. Contado, todas 
essas diferenças óbvias estão relacionadas a especializações 
locomotoras e um exame mais detalhado mostra que os an
fíbios têm em comum muitas características derivadas, in
dicando que formam uma linhagem evolutiva monofilética 
(Tabela 10.1). Veremos que algumas dessas características 
compartilhadas desempenham papéis importantes na biolo-
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TABELA 10.1 Caracteres derivados compartilhados pelos Amphibia 

1. Estrutura do tegumento e importância das trocas gasosas cutâneas. Todos os Amphibia possuem glândulas mu
cosas que mantêm o tegumento umedecido. Nos Amphibia, uma parte substancial da troca de oxigênio e dióxido 
de carbono com o ambiente ocorre através do tegumento. Todos os Amphibia também têm glândulas de veneno 
(granular) na pele. 

2. Papilla amphibiorum. Todos os anfíbios possuem uma área sensorial especial, a papilla amphibiorum, na parede 
do sáculo da orelha interna. A papilla amphibiorum é sensível à freqüências inferiores a 1.000 hertz (ciclos por se
gundo), e uma segunda área sensorial, a papilla basilaris, detecta freqüências sonoras superiores a 1.000 Hz. 

3. Complexo operculum-columella. A maioria dos anfíbios tem dois ossos envolvidos na transmissão de sons para a 
orelha interna. A columela, derivada do arco hióideo, está presente nas salamandras, cecilias e maioria dos Anura. 
O opérculo desenvolve-se em associação com a janela oval da "orelha interna. A columela e o opérculo estão fun
didos nos Anura, nas Gymnophiona e em alguns Urodela. 

4. Bastonetes verdes. Os Urodela e os Anura possuem um tipo distinto de célula retiniana, o bastonete verde. As 
Gymnophiona parecem não ter bastonetes verdes, mas seus olhos são extremamente reduzidos e essas estrutu
ras talvez tenham se perdido. 

5. Dentes pedicelados. Quase todos os Amphibia modernos têm dentes nos quais a coroa e a base (pedicelo) são 
compostas por dentina e estão separadas por uma zona estreita de dentina não-calcificada ou tecido conjuntivo 
fibroso. Alguns poucos Amphibia não possuem dentes pedicelados, incluindo as salamandras do gênero Siren e 
os anuros dos gêneros Phyllobates e Ceratophrys, a fronteira entre a coroa e a base é obscura em alguns outros 
gêneros. Dentes pedicelados também ocorrem em alguns peixes Actinopterygii, que não são considerados apa
rentados aos Amphibia. 

6. Estrutura do músculo levator bulbi. Esse músculo é uma lâmina delgada no assoalho da órbita, inervada pelo quinto 
nervo craniano. Ele faz os olhos se tornarem salientes, aumentando assim a cavidade bucal. Esse músculo está 
presente nos Urodela e Anura e, de uma forma modificada nas Gymnophiona. 

gia funcional dos Amphibia. Talvez a mais importante ca
racterística derivada dos anfíbios atoais seja o tegumento 
úmido e permeável. O nome dado à linhagem Lissamphi-
bia, refere-se à textura do tegumento (Grego liss = liso). 
Vários tetrápodes não amniotas da Era Paleozóica tinham 
uma couraça dérmica em forma de escamas ósseas sobre o 
tegumento; o'tegumento permeável e sem adornos é uma 
característica derivada compartilhada pelos Lissamphibia. 

Todos os anfíbios adultos atuais são carnívoros e, dentro 
de cada grupo, relativamente poucas especializações mor
fológicas estão associadas a hábitos alimentares diferentes. 
Os anfíbios comem quase tudo que são capazes de capturar 
e engolir. Nas formas aquáticas, a língua é larga, achatada e 
relativamente imóvel, mas alguns anfíbios terrestres podem 
protrai-la para capturar a presa. O tamanho da cabeça é im
portante na determinação do tamanho máximo da presa que 
pode ser capturada, e espécies simpátricas de salamandras 
freqüentemente apresentam tamanhos de cabeça marcada
mente diferentes, sugerindo que se trata de uma característica 
que reduz a competição por comida. Os Anura dos gêneros 
americanos tropicais Lepidobatrachus e Ceratophrys, que se 
alimentam principalmente de outros anuros, têm a cabeça tão 
grande que são praticamente bocas ambulantes. 

A forma do corpo dos Anura provavelmente evoluiu a 
partir de um tipo inicial mais semelhante ao das salamandras. 
Sugeriu-se que tanto o salto como a natação foram o modo 
de locomoção qüe tornou vantajosa essa modificação. As sa

lamandras e as cecilias nadam como os peixes — passando 
uma onda sénoidal sob o corpo. Os anuros têm corpo infle
xível e nadam por meio de golpes simultâneos das patas tra
seiras. Alguns paleontólogos sugeriram que a forma do corpo 
dos anuros evoluiu devido às vantagens desse modo de nata
ção. Uma hipótese alternativa sugere que a forma do corpo 
dos anuros remonta à vantagem obtida pelo animal que podia 
repousar próximo à margem de um fluxo d'agua e escapar de 
predadores aquáticos ou terrestres com um salto rápido se
guido de locomoção na terra ou na água. O ramo dos anuros 
Triadobatrachus seria um exemplo dessa forma corporal. 

Os fósseis mais antigos que talvez representem os Am
phibia modernos consistem em vértebras isoladas do Período 
Permiano que parecem incluir tipos de salamandras e anuros. 
O Anura mais antigo é do Jurássico Inferior e salamandras e 
cecilias também são conhecidas desde o Jurássico. As ordens 
modernas de anfíbios tiveram histórias evolutivas claramente 
separadas por um longo período. A persistência dessas carac
terísticas comuns, como o tegumento permeável, após pelo 
menos 250 milhões de anos de evolução independente, su
gere que as características compartilhadas são críticas para a 
formação do sucesso evolutivo dos Amphibia modernos. Em 
outras características, como reprodução, locomoção e defesa, 
os Amphibia mostram uma enorme diversidade. 

Salamandras - Urodela 

Dentre os Amphibia atoais, as salamandras possuem a forma 
do corpo e a locomoção mais generalizadas. As salamandras 
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são alongadas e quase todas as espécies totalmente aquáticas 
apresentam quatro patas funcionais (Figura 10-1). Seu passo 
de caminhada é provavelmente similar àquele empregado 
pelos primeiros tetrápodes. Ele combina a flexão lateral ca
racterística da locomoção dos peixes com o movimento das 

patas. As dez famílias, contendo aproximadamente 515 espé
cies, limitam-se quase inteiramente ao Hemisfério Norte; sua 
ocorrência mais meridional ocorre na parte norte da América 
do Sul (Figura 10-2, Tabela 10.2). As América do Norte e 
Central apresentam a maior diversidade de salamandras — 

A Figura 10-1 Diversidade de salamandras. As formas corporais das salamandras refletem diferenças de histórias de vida e de habitats. 
As salamandras aquáticas podem conservar as brânquias na vida adulta: (a) a norte-americana "mudpuppy" (Necturus) e (b) a norte-
americana "siren" (Siren). Elas podem ter dobras na pele, usadas para a troca gasosa, ou depender dos pulmões e da superfície do corpo. 
(c) A norte-americana "hellbender" (Cryptobranchus). (d) A norte-americana enguia-do-congo ("congo eel", Amphiumá). As salamandras 
cavemícolas especializadas são brancas e sem olhos: (e) a salamandra-cega-do-texas (Typhlomolge) e (f) a européia proteu (Proteus). As 
salamandras terrestres geralmente têm patas robustas: (g) a norte-americana salamandra-tigre (Ambystoma) e sua larva aquática, (h) a 
européia salamandra-de-fogo (Salamandra) e (i) a norte-americana salamandra-viscosa (Plethodon, Plethodontidae). 
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• Sirenidae 
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• Rhyacotritonidae 
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A Figura 10-2 Relações filogenéticas de famílias de salamandras. 
Karaurus f é um fóssil do Período Jurássico. A adaga indica uma 
linhagem extinta. 

encontram-se mais espécies de salamandras no Tennessee 
do que em toda a Europa e Ásia juntas. A pedomorfose é di
fundida entre as salamandras e várias famílias de salaman
dras aquáticas são constituídas exclusivamente por formas 

pedomórfícas. Essas formas podem ser reconhecidas pela 
retenção de características larvais, incluindo padrões larvais 
de dentes e ossos, ausência de pálpebras, retenção de um 
sistema de linha lateral funcional e (em alguns casos) reten
ção de brânquias externas. 

Os maiores Urodela atoais são as salamandras gigantes 
do Japão e da China (Andrias), que atingem um metro ou 
mais de comprimento. A aparentada "hellbender" da Amé
rica do Norte (Cryptobranchus) atinge 60 centímetros. Todas 
pertencem à família Cryptobranchidae, sendo pedomórfí
cas e permanentemente aquáticas. Como seu nome indica 
(Grego crypto = escondido e branchus = brânquia), esses 
animais não retêm brânquias externas, embora apresentem 
outras características larvais. Outro gmpo de grandes sala
mandras aquáticas, as "mudpuppies" (Necturus, Proteidae), 
reúne espécies pedomórfícas que retêm brânquias externas. 
Estas espécies de salamandra ocorrem em lagos e rios no 
leste da América do Norte. As enguias-do-congo (três espé
cies de salamandras aquáticas do gênero Amphiuma) vivem 
no vale do baixo Mississipi e na planície costeira dos Esta
dos Unidos. Elas têm pulmões bem desenvolvidos e podem 
estivar no lodo de lagoas secas por até dois anos. 

Várias linhagens de Urodela adaptaram-se à vida em ca
vernas. A temperatura e umidade constantes tomam as caver
nas habitats adequados às salamandras e seu alimento consiste 
em invertebrados cavernícolas. As salamandras-de-riacho 
(Eurycea, Plethodontidae) incluem espécies que formam um 

TABELA 10.2 Famílias de Salamandras 

Sirenidae: salamandras aquáticas alongadas com brânquias externas e desprovidas de cintura pélvica e patas traseiras 
(4 espécies na América do Norte, com comprimento de 15 a 75 centímetros). 

/ryptobranchidae: salamandras aquáticas pedomórficas muito grandes com fecundação externa dos ovos (1 espécie 
na América do Norte e 2 espécies na Ásia, com comprimento de 1 a 1,5 metros). 

Hynobiidae: salamandras terrestres ou aquáticas com fecundação externa dos ovos e larvas aquáticas (cerca de 36 
espécies na Ásia, com comprimento de até 30 centímetros). 

Vmphiumidae: salamandras aquáticas alongadas desprovidas de brânquias (3 espécies na América do Norte com com
primento de 1 metro). 

3 lethodontidae: salamandras aquáticas ou terrestres, algumas com larvas aquáticas e outras com desenvolvimento di
reto e deposição de ovos em terra (cerca de 265 espécies nas Américas do Norte, Central e do Sul, mais 1 espécie 
na Europa; comprimento de 3 a 30 centímetros). 

Rhyacotritonidae: salamandras semi-aquáticas com larvas aquáticas (4 espécies na América do Norte, com compri
mento <10 centímetros). 

Proteidae: salamandras aquáticas pedomórficas com brânquias externas (5 espécies na América do Norte [Necturus] e 
1 na Europa [Proteus], com comprimento total de até 30 centímetros). 

Salamandridae: salamandras terrestres e aquáticas com larvas aquáticas (49 espécies na Europa e Ásia, 6 na América 
do Norte, com comprimento total de 20 centímetros). 

Vmbystomatidae: salamandras terrestres com larvas aquáticas (32 espécies na América do Norte, com comprimento de 
até 30 centímetros). 

)icamptodontidae: salamandras semi-aquáticas com larvas aquáticas (4 espécies na América do Norte, com compri
mento de 10-35 centímetros). 
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contínuo com qutras, de adultos completamente metamorfo
seados que habitam a zona de penumbra perto da boca das ca
vernas, até espécies de formas totalmente pedomórficas que 
ocorrem nas profundezas das cavernas ou sumidouros. 

A salamandra-cega-do-texas, Typhlomolge, é uma ha
bitante de cavernas altamente especializada — cega, des-
pigmentada, com brânquias externas, patas extremamente 
longas e um focinho achatado que ela usa para explorar sob 
os seixos em busca de alimento. O não-aparentado proteu 
europeu (Proteus, Proteidae) é outra salamandra de caverna 
que convergiu para a mesma forma de corpo. 

Os Urodela terrestres, como a salamandra-toupeira norte-
americana (Ambystomd) e as européias (Salamandra), apre
sentam larvas aquáticas que perdem as brânquias durante a 
metamorfose. As salamandras mais terrestres, os Plethodon
tidae sem pulmões (como a salamandra-viscosa, Plethodon 
glutinosus), incluem espécies nas quais os filhotes saem do 
ovo como miniaturas do adulto, não ocorrendo um estágio 
larval aquático. 

Especializações Alimentares das Salamandras Pletho
dontidae. Parece improvável que o pulmão seja um órgão 
que possa ser abandonado por um vertebrado terrestre, mas, 
entre os Urodela, a perda evolutiva do pulmão foi uma tá
tica bem-sucedida. A família Plethodontidae se caracteriza 
pela ausência de pulmões e contém mais espécies e uma dis
tribuição geográfica mais ampla do que qualquer outra li
nhagem de salamandras. Além disso, muitos Plethodontidae 
desenvolveram especializações do aparelho hiobranquial 
que permitem a protração da língua a distâncias considerá
veis da boca para capturar a presa. Essa habilidade não evo
luiu em salamandras pulmonadas, provavelmente porque, 

nessas formas, o aparelho hiobranquial é uma parte essen
cial do aparelho respiratório. 

Os Urodela não têm costelas e, portanto, não podem ex
pandir e contrair a caixa torácica para fazer o ar entrar e sair 
dos pulmões. Em vez disso, empregam um bombeamento 
bucal que força o ar da boca para os pulmões. Um aparelho 
hiobranquial robusto no assoalho da boca e garganta repre
senta uma parte essencial desse sistema de bombeamento, 
já que a protração da língua exige que partes do aparelho 
hiobranquial sejam alongadas e livres. A modificação do 
aparelho hiobranquial que permite a protração da língua é 
incompatível com a respiração de bombeamento bucal. De
pender do tegumento, em vez dos pulmões, nas trocas ga
sosas, talvez tenha sido um primeiro passo necessário na 
evolução da protração da língua nos Plethodontidae. 

As modificações do trato respiratório e do aparelho hio
branquial que permitem a protração da língua parecem 
estar ligadas a várias outras características da biologia dos 
Plethodontidae (Roth e Wake 1985, Wake e Marks, 1993). 
Essas associações podem ser vistas mais claramente nos Ple
thodontidae Bolitoglossinae, que têm os mecanismos mais 
especializados de protração da língua (Figura 10-3). Os Boli
toglossinae (Grego bolis = flecha, glossa = língua) conseguem 
protrair a língua a uma distância equivalente ao comprimento 
da cabeça mais tronco e capturar presas móveis. Essa habi
lidade requer uma discriminação visual sutil de distância e 
direção, e os olhos dos Bolitoglossinae estão posicionados 
mais frontalmente na cabeça do que os olhos dos Plethodon
tidae menos especializados. Além disso, os olhos dos Boli
toglossinae têm grande número de nervos que se estendem 
até os centros visuais ipsilaterais (mesmo lado) do cérebro, 
bem como a forte projeção visual contralateral (lado oposto) 

AFÍgura10-3 Acapturadapresaporuma 
salamandra da sub-família Bolitoglossinae, 
Hydromantes. 
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típica dos Urodela. Devido a essa neuroanatomia, os Boli-
toglossinae têm'uma projeção dupla completa dos campos 
visuais binoculares em ambos os hemisférios cerebrais. 
Conseguem avaliar com exatidão e rapidez a distância em 
que a presa se encontra. 

A protração da língua reflete-se em diversos aspectos das 
características da história de vida das salamandras Pletho
dontidae, incluindo seus modos de reprodução. Suas larvas 
aquáticas se alimentam por sucção, abrindo a boca e ex
pandindo a garganta para criar uma corrente de água que 
carrega as presas. O aparelho hioibranquial é uma parte 
essencial desse mecanismo alimentar, e o primeiro cerato
branquial toma-se bem desenvolvido durante o período lar
val. Por outro lado, o aumento do segundo ceratobranquial 
está associado ao mecanismo de protração da língua dos 
Plethodontidae adultos. Além disso, as larvas têm os olhos 
posicionados lateralmente e os nervos ópticos se projetam 
principalmente para o lado contralateral do cérebro. Assim, 
as especializações morfológicas que tomam bem-sucedidas 
as larvas pletodontídeas aquáticas são diferentes das espe
cializações adultas que permitem a protração da língua e 
essa situação cria um conflito entre as forças seletivas que 
agem nos filhotes e nos adultos. 

Os Bolitoglossinae não têm larvas aquáticas e as espe
cializações morfológicas dos adultos aparecem durante o 
desenvolvimento embrionário. Por outro lado, os Pletho
dontidae Hemidactylinae têm larvas aquáticas que utilizam 
a sucção alimentar. Quando adultos, os Hemidactylinae têm 
uma considerável habilidade de protrair a língua, mas retêm 
o primeiro grande ceratobranquial que aparece nas larvas. 
Esse é um arranjo mecanicamente menos eficiente do que 
o segundo grande ceratobranquial dos Bolitoglossinae e a 
capacidade de protrair a língua dos Hemidactylinae é pro
porcionalmente menor que a dos Bolitoglossinae. Assim, o 
desenvolvimento de um mecanismo alimentar especializado 
por parte dos Plethodontidae ocorreu em combinação com 
aspectos tão diversos de sua biologia como a fisiologia res
piratória e a história de vida, e demonstra que os organismos 
evoluem como unidades funcionais completas e não como 
conjuntos de caracteres independentes. 

Comportamento Social das Salamandras Plethodonti
dae As salamandras Plethodontidae podem ser reconhecidas 
externamente pelo sulco nasolabial que se estende ventralmente 
desde as narinas externas até o lábio da maxila superior (Fi
gura 10-4). Esses sulcos são uma parte importante do sistema 
quimiossensorial dos Plethodontidae. Ao se mover, um Pletho
dontidae pressiona repetidamente o focinho contra o substrato. 
Um fluido é aspirado pelos sulcos e move-se para cima até as 
narinas externas, para dentro das câmaras nasais e sobre os qui-
miorreceptores do órgão vomeronasal. 

Estudos sobre salamandras Plethodontidae contribuíram 
bastante para nosso entendimento dos papéis da competição 

A Figura 10-4 Sulcos nasolabials de uma salamandra da família 
Plethodontidae. 

e predação na formação da estrutura de comunidades ecoló
gicas. Grande parte do trabalho recente nessa área focalizou 
as manipulações experimentais de animais no campo ou no 
laboratório. Por possuírem territórios pequenos e em geral 
permanecerem em uma área restrita durante toda a vida, as 
salamandras Plethodontidae consumem uma excelente es
pécie a ser usada nesses estudos. 

Os machos de várias salamandras Plethodontidae de
fendem territórios de uso múltiplo que são utilizados para 
alimentação e reprodução. Estudos sobre essas salamandras 
revelaram padrões de comportamento social e de forrageio 
que parecem notavelmente complexos para animais com 
crânio do tamanho da cabeça de um palito de fósforo e cére
bro pouco maior que a cabeça de um alfinete. Robert Jaeger 
e seus colegas estudaram o comportamento territorial da 
salamandra-de-dorso-vermelho, Plethodon cinereus, uma 
espécie comum nas florestas do leste da América do Norte. 
Os machos da salamandra-de-dorso-vermelho rapidamente 
estabelecem seus territórios nos terrários do laboratório. Um 
macho residente marca o substrato de seu terrário com fero-
mônios. Uma salamandra consegue distinguir os substratos 
que marcou daqueles marcados por outro macho ou fêmea. 
Os machos também são capazes de distinguir o odor fami
liar de um macho conhecido daquele de um macho desconhe
cido, reagindo diferentemente a esses odores. 

Em experimentos de laboratório, as salamandras-de-
dorso-vermelho selecionam a presa de modo a maximizar 
sua ingestão de eneigia: quando se soltam números iguais 
de moscas grandes e pequenas nos terrários, as salaman
dras capturam as maiores em primeiro lugar. Esse é o com
portamento de forrageio mais lucrativo para a salamandra, 
porque fornece a máxima ingestão de energia por captura. 
Em uma série de experimentos, Jaeger e colaboradores 
mostraram que o comportamento e a luta territoriais podem 
interferir na habilidade de selecionar a presa mais lucrativa 
(Jaeger et al. 1983). Esses experimentos utilizaram substitu
tos de salamandras, fabricados com um rolo de papel de filtro 
umedecido, tendo o mesmo comprimento e diâmetro de uma 
salamandra. Os substitutos foram colocados nos terrários das 
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salamandras residentes, para produzir três condições ex
perimentais: um substituto de controle, um familiar e um 
não-familiar. No experimento de controle, os machos foram 
expostos a um substituto que era apenas papel de filtro ume-
decido; ele não tinha feromônio de salamandra. Para os 
dois outros grupos, os substitutos foram esfregados contra o 
substrato do terrário de um macho diferente, a fim de absor
ver o odor daquele animal antes de ser colocado no terrário 
de um macho residente. 

Os experimentos duraram sete dias; os seis primeiros dias 
foram períodos de condicionamento e o teste propriamente 
dito foi realizado no sétimo dia. Durante os seis primeiros 
dias, os machos residentes de ambos os grupos experimen
tais receberam substitutos com odor de outro macho. Tiveram 
assim a oportunidade de se familiarizar com o odor daquele 
macho. No sétimo dia, contudo, os grupos familiar e não-
familiar foram tratados de modo diferente. O grupo familiar 
recebeu uma salamandra substituta impregnada com o odor 
do mesmo indivíduo ao qual havia sido exposta durante os 
6 dias anteriores, enquanto os residentes do grupo não-fami
liar recebiam uma substituta com o odor de outra salaman
dra, ao qual nunca haviam sido expostos. Após uma pausa 
de cinco minutos, uma mistura de moscas grandes e peque
nas foi colocada em cada terrário e registrou-se o comporta
mento da salamandra residente. 

As salamandras do grupo familiar apresentaram pouca 
resposta ao odor, agora bem conhecido, do outro macho. Ali
mentaram-se da forma usual, capturando as moscas grandes. 
Por outro lado, as salamandras expostas ao odor de um subs
tituto não-familiar começaram a exibir atitudes ameaçadoras 
ou passivas e sua taxa de captura de presas diminuiu como 
resultado do tempo gasto nessas exibições. Além disso, as sa
lamandras expostas a substitutos não-familiares não se con
centraram na captura de moscas grandes e, com isso, também 
diminuiu a ingestão média de energia por captura. Os efeitos 
combinados da redução do tempo gasto na alimentação e do 
fracasso em se concentrar nos itens alimentares mais lucrati
vos causaram um decréscimo total de 50 por cento na taxa de 
ingestão de energia para as salamandras expostas ao odor de 
um macho não-familiar. 

A capacidade dos machos de reconhecer o odor de outro 
macho após uma semana de habituação nos terrários de la
boratório sugere que eles apresentariam o mesmo compor
tamento na floresta. Isto é, um macho poderia aprender a 
reconhecer e ignorar o odor de outro macho no território 
adjacente, permanecendo capaz de reconhecer e atacar um 
intruso desconhecido. Aprender a não responder à presença 
de um vizinho permitiria que uma salamandra forrageasse 
de forma mais eficaz e também ajudaria a evitar a ocorrên
cia de ferimentos durante as lutas territoriais. Os machos 
residentes da salamandra-de-dorso-vermelho desafiam os 

intrusos desconhecidos e as lutas envolvem exibições de 
agressão e de submissão e mordidas. Mordidas no corpo 
(Figura 10-5a) podem afugentar o outro macho, mas prova
velmente não causam danos permanentes. Uma mordida na 
cauda (Figura 10-5b) faz a salamandra ferida autotomizar 
(amputar) sua cauda. Como as salamandras armazenam gor
dura na cauda, esse ferimento pode adiar a reprodução por 
um ano enquanto a cauda se regenera. A maioria das mor
didas é dirigida ao focinho do oponente (Figura 10-5c), po
dendo danificar os sulcos nasolabiais. Os sulcos nasolabials 
são usados na olfação e esses ferimentos podem reduzir o 
sucesso da salamandra em encontrar presas. Doze salaman
dras que haviam sido mordidas no focinho foram capazes 
de capturar uma média de apenas 5,8 moscas-de-fruta du
rante um período de 2 horas, em comparação com a média 
de 18,6 moscas para 12 salamandras ilesas. Em uma amos
tra de 144 salamandras-de-dorso-vermelho da Floresta Na
cional de Shenandoah, 11,8 por cento tinham sido mordidas 
nos sulcos nasolabiais e pesavam menos do que os animais 
ilesos, presumivelmente devido à redução de seu sucesso no 
forrageio (Jaeger 1981). 

A possibilidade de danos sérios a um sistema sensorial 
importante durante a defesa de território fornece uma van
tagem adicional para a salamandra-de-dorso-vermelho, pois 
ela é capaz de distinguir vizinhos (que estão sempre por 
perto e não são dignos de ataque) de intrusos (que repre
sentam uma ameaça e devem ser atacados). O fenômeno de 
ser capaz de reconhecer vizinhos territoriais tem sido deno
minado "reconhecimento do inimigo querido" e geralmente 
é vantajoso, porque minimiza o tempo e a energia que os 
indivíduos territoriais gastam na defesa de seus territórios e 
também minimiza o risco de ferimentos durante as lutas ter
ritoriais. Um "reconhecimento do inimigo poderoso" similar 
foi descrito entre aves territoriais que mostram comporta
mento mais agressivo quando ouvem cantos de estranhos do 
que ao ouvir o canto dos vizinhos. 

Anura 

Ao contrário do número limitado de espécies de salamandras 
e sua restrita distribuição geográfica, os Anura (Grego an = 
sem, uro = cauda) incluem 27 famílias com mais de 4.300 
espécies e ocorrem em todos os continentes, exceto na An
tártida (Figura 10-6, Tabela 10.3). A especialização do corpo 
para o salto é a característica esquelética mais evidente dos 
Anura. Os membros traseiros e os músculos formam um sis
tema de alavancagem capaz de arremessar o animal no ar 
(Figura 10-7) e várias especializações morfológicas estão 
associadas a esse tipo de locomoção: as patas traseiras são 
alongadas e a tíbia e a fibula estão fundidas. Uma pélvis po
derosa fortemente ligada à coluna vertebral é evidentemente 
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A Figura 10-5 Comportamentos agressivos da salamandra-de-dorso-vermelho, Plethodon cinereus. Nesses desenhos, a salamandra 
residente é escura e a intrusa é clara, (a) A residente morde a intrusa no corpo, (b) Mordida na cauda pela residente, a intrusa autotomiza 
sua cauda para escapar, (c) A residente morde a intrusa no focinho, ferindo os sulcos nasolabials. 

necessária, assim como um enrijecimento da coluna verte
bral. O ílio é alongado e se estende bastante para a frente, as 
vértebras mais caudais estão fundidas em um bastão sólido, 
o uróstilo. A pélvis e o uróstilo enrijecem a metade caudal 
do tronco. A coluna vertebral é curta, com apenas cinco a 
nove vértebras pré-sacrais que são reforçadas por zigapófi-
ses que restringem a flexão lateral. Os membros dianteiros 
fortes e a cintura peitoral flexível absorvem o impacto da 
aterrissagem. Os olhos são grandes e estão localizados bem 
rostralmente na cabeça, permitindo a visão binocular. 

Os membros traseiros geram a potência que impulsiona o 
anuro no ar e esse alto nível de produção de potência resulta 
de características estruturais e bioquímicas dos músculos 
dos membros. A arquitetura interna do músculo semimem-
branoso e sua origem no ísquio e a inserção abaixo do joe
lho permitem que opere no comprimento que produz a força 
máxima durante todo o período de contração. Além disso, o 
músculo encurta-se mais rapidamente e gera mais potência 
que os músculos da maioria dos outros animais. E também 
os processos fisiológicos intracelulares da contração muscu

lar continuam no nível máximo ao longo de toda a contra
ção, ao invés de diminuir, como é o caso dos músculos da 
maioria dos vertebrados. 

As especializações do sistema locomotor podem ser usa
das para diferenciar muitos tipos de Anura (Figura 10-8). A 
dificuldade está em encontrar nomes para eles, pois a diver
sidade de anuros excede o número de nomes comuns que 
podem ser usados para distinguir as diversas especializações 
ecológicas (Figura 10-9). Os animais denominados anuros 
usualmente possuem pernas longas e movem-se por saltos, 
e esta froma do corpo é encontrada em muitas linhagens. As 
formas semi-aquáticas são moderadamente hidrodinâmicas e 
possuem pés dotados de membranas interdigitais. Os anuros 
terrestres de grande porte, que dão saltos curtos em vez de 
longos, são freqüentemente denominados sapos. Geralmente 
possuem cabeça áspera, corpo pesado, pernas relativamente 
curtas e membranas interdigitais pouco desenvolvidas. Essa 
forma de corpo está representada pelos membros da família 
Bufonidae e um corpo muito similar é encontrado em outras 
famílias, incluindo o sapo-de-pés-de-enxada (Pelobatidae), 
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AFigura 10-6 Relações filogenéticas das famílias dos sapos e 
rãs. Os nomes entre aspas são grupos não monofiléticos. A família 
Nasikabatrachidae (Biju e Bossuyt 2003) é o grupo irmão dos 
Sooglossidae. Triadobatrachus* é um fóssil do Triássico. A adaga 
indica uma linhagem extinta. 

do oeste da América do Norte, e a rã-de-chifre da América 
do Sul (Lepitodactylidae). Os sapos-de-pés-de-enxada ga
nharam esse nome por causa de uma estrutura queratini-
zada nos pés traseiros, que utilizam para escavar o solo de 
marcha a ré, com movimentos rápidos das patas traseiras. 
As rãs-de-chifre possuem a cabeça e a boca extremamente 
grandes. Alimentam-se de pequenos vertebrados, incluindo 
aves e mamíferos, mas particularmente de outros anuros. 
Os girinos das rãs-de-chifre também são carnívoros e se ali
mentam de outros girinos. Muitos sapos escavadores pos
suem cabeça afilada, corpo robusto e pernas curtas. 

Os Anura arboricolas usualmente têm cabeça e olhos 
grandes, muitas vezes, cintura fina e pernas longas. As es
pécies arboricolas de muitas famílias diferentes caminham 
e escalam de modo quadrúpede, além de saltarem. Muitas 
espécies arboricolas das famílias Hylidae e Rhacophoridae 
têm discos digitais aumentados e são denominadas perere
cas. A superfície das almofadas digitais consiste em uma 
camada epidérmica com projeções cilíndricas separadas por 
espaços ou canais (Figura 10-10). Glândulas mucosas distri
buídas sobre os discos secretam uma solução viscosa de po
límeros de longas cadeias e elevado peso molecular em meio 
aquoso. As espécies arboricolas usam um mecanismo conhe
cido como "adesão molhada" para se grudarem a superfí
cies lisas (é pelo mesmo mecanismo que um papel molhado 
gruda no vidro). O muco aquoso secretado pelas glândulas 
sobre os discos digitais forma uma camada de fluido entre o 
disco e a superfície, estabelecendo um menisco na interface 
entre o ar e o fluido nas margens dos dedos. Como nenhuma 
bolha de ar entra na camada de fluido, uma combinação de 
tensão superficial (capilaridade) e viscosidade mantêm jun
tas as almofadas digitais e a superfície. 

Os Anura conseguem aderir a superfícies verticais e 
até mesmo à face inferior das folhas. Os pererecas cubanas 
(Osteopilus septentrionalis, Hylidae) ficam grudadas a uma 
lâmina de plástico lisa que gira até ultrapassar a vertical; 
só começam a escorregar quando a rotação chega aos 151 
graus - isto é, passados 61 graus da vertical. A adesão e se
paração das almofadas se alternam à medida que o Anura 
caminha por uma folha. Quando ele se move para frente, as 
almofadas se desprendem, começando pela parte posterior, 
conforme os dedos são erguidos. As duas famílias de Anura 
arboricolas mais especializadas, Hylidae e Rhacophoridae, 
possuem uma cartilagem (a cartilagem intercalada) que fica 
entre os dois últimos ossos dos dedos. A cartilagem interca
lada favorece a adesão porque aumenta o ângulo pelo qual o 
dedo se move antes de começar a se desprender. 

Os Anura arboricolas são incapazes de repousar de ca
beça para baixo, porque, nessa orientação, seu peso faz as 
almofadas digitais se desprenderem da superfície. Eles inva
riavelmente orientam o corpo de cabeça para cima ou sobre 
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TABELA 10.3 Principais Famílias de Anura 

Ascaphidae: um anuro aquático encontrado em nascentes frias e riachos torrenciais de montanha; a fecundação é i 
terna (1 espécie na América do Norte com 5 centímetros). 

Pipidae: anuros aquáticos especializados; Xenopus, Hymenochirus e algumas espécies de Pipa têm larvas aquáticas; 
outras espécies de Pipa têm ovos que se desenvolvem diretamente em filhotes (30 espécies na América do Sul e 

África, de 2 a 15 centímetros). 

Pelobatidae: anuros terrestres com patas curtas e larvas aquáticas (11 espécies na América do Norte, Eurásia e Norte 
da África, com 5 a 10 centímetros). 

Bufonidae: anuros principalmente terrestres; a maioria tem larvas aquáticas, mas algumas espécies de Nectophrynoi-
des são vivíparas (cerca de 450 espécies nas América do Norte, Central e do Sul e na África, Europa e Ásia, de 2 
a 25 centímetros). 

Centrolenidae: em sua maioria, anuros arborícolas de pequeno porte com larvas aquáticas que vivem em riachos (mais 
de 130 espécies nas Américas Central e do Sul, com 5 centímetros). 

"Hylidae" (provavelmente não é uma linhagem monofilética): a maioria é arborícola, mas umas poucas espécies são 
aquáticas ou terrestres (cerca de 760 espécies nas Américas do Norte, Central e do Sul e na Europa, Ásia e Austrá

lia; de 2 a 15 centímetros). 

"Leptodactylidae" (provavelmente não é um linhagem monofilética): aquáticos, terrestres e arborícolas com diversos 
modos de reprodução (mais de 1100 espécies nas América do Norte, Central e do Sul e nas índias Ocidentais, de 

12 milímetros a 25 centímetros). 

Myobatrachidae: sapos aquáticos e terrestres com diversos tipos de reprodução (cerca de 120 espécies na Austrália, 

Tasmania e Nova Guiné; de 2 a 12 centímetros). 

Rhinodermatidae: sapos terrestres que depositam ovos em terra; os girinos de Rhinoderma ruphum são transportados 
para a água, enquanto que os de R. darwini completam o desenvolvimento nos sacos vocais do macho (2 espécies 
no sul do Chile e Argentina; com 5 centímetros). 

Dendrobatidae: pequenos sapos terrestres, muitos dos quais são brilhantemente coloridos e extremamente tóxicos; 
ovos terrestres eclodem para dar origem a girinos que são transportados para a água por um adulto (mais e 200 
espécies na América Central e do Sul; de 2 a 6 centímetros). 

Hyperoliidae: sapos principalmente arborícolas com larvas aquáticas (aproximadamente 250 espécies na África, Mada
gascar e Ilhas Seychelles, de 1,5 a 8 centímetros). 

Megophryidae: sapos de beira de riachos e chão de floresta (aproximadamente 130 espécies de Bangladesh e Norte 
da índia, China, Sudeste da Ásia, Filipinas e Ilhas de Sunda; de 5 a 10 centímetros). 

Microhylidae: anuros arborícolas e terrestres; muitos têm larvas aquáticas, mas algumas espécies têm larvas que não se 
alimentam e outras colocam os ovos na terra e não possuem estágio de larva (cerca de 350 espécies nas Américas 
do Norte, Central e do Sul, Ásia, África e Madagascar; de 5 a 10 centímetros). 

Nasikabatrachidae: uma única espécie de anuro fossorial recentemente descrita da índia; 7 centímetros. 

"Ranidae" (provavelmente não é uma linhagem monofilética): anuros terrestres ou aquáticos; a maioria possui larvas 
aquáticas, mas vários gêneros possuem desenvolvimento direto (mais de 600 espécies nas Américas do Norte, 
Central e do Sul, Europa, Ásia e África; 10 a 30 centímetros). 

Rhacophoridae: sapos principalmente arborícolas com algumas espécies tendo larvas aquáticas filtradoras e outras 
que depositam ovos em buracos de árvores e têm larvas que não se alimentam (mais de 300 espécies na África, 

Madagascar e Ásia; de 2 a 15 centímetros). 

algum plano inclinado e, se necessário, giram os pés para 
mantê-los voltados para frente. Quando precisam descer 
uma superfície vertical, andam de costas. Essa orientação 
mantém os pés voltados para cima. Durante a locomoção 
para trás, os dedos se desprendem, a partir de sua extremi
dade caudal, por um par de tendões que se inserem na su
perfície dorsal do osso terminal do dedo. 

Os discos digitais evoluíram de modo independente 
em várias linhagens de Anura e apresentam uma substan
cial convergência em sua estrutura. Os discos digitais 
expandidos não se limitam exclusivamente aos Anura ar
borícolas; muitas espécies terrestres que caminham sobre 
folhas caídas no chão da floresta também possuem discos 
digitais. 
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A Figura 10-7 Triadobatrachus e um Anura moderno. O fóssil do Triássico, Triadobatrachus, é considerado o grupo-irmão dos Anura. 
Caracteres derivados dos anuros, visíveis nesta comparação, incluem o encurtamento do corpo, o alongamento do ílio e a fusão das 
vértebras mais caudais para formar um uróstilo. 

Diversos aspectos da história natural dos Anura parecem 
estar relacionados aos seus diferentes modos de locomoção. 
Em particular, espécies com pernas curtas que se movem aos 
pequenos saltos são frequentemente predadoras que, em seu 
longo raio de ação, cobrem grandes áreas em busca de ali
mento. Esse comportamento os expõe aos predadores e suas 
pernas curtas os impedem de locomoção suficientemente rá
pida para a fuga. Muitos desses Anura têm potentes defesas 
químicas, liberadas por glândulas da pele quando são ataca
dos. As espécies de anuros que se locomovem por saltos, ao 
contrário das que dão pequenos saltos, geralmente são pre
dadoras sedentárias que ficam de tocaia esperando a presa 
passar por seu esconderijo. Em geral, essas espécies apre
sentam coloração críptica e freqüentemente não dispõem de 
defesas químicas. Quando são descobertas por um preda
dor, dependem de uma série de saltos rápidos para fugir. Os 
Anura que forrageiam em grandes áreas encontram tipos de 

presas diferentes daqueles que esperam em um local fixo; 
diferenças nos hábitos alimentares podem estar associadas a 
diferenças no modo locomotor. 

Os Anura aquáticos utilizam a sucção para engolir o ali
mento na água, mas a maioria das espécies semi-aquáticas 
e terrestres possui línguas pegajosas que são protraídas para 
capturar a presa e trazê-la até a boca (Figura 10-11). A maio
ria dos Anura usa um mecanismo tipo catapulta para projetar 
a língua. Quando a boca se abre, a contração dos músculos 
genioglossos causa o enrijecimento da ponta da língua. Ao 
mesmo tempo, a contração de um músculo curto na parte 
rostral das maxilas (o submentalis) proporciona um ponto 
de apoio e então a língua enrijecida gira para frente, sobre o 
submentalis, e se arremessa para fora da boca. A inércia faz 
a parte caudal da língua se alongar à medida que sai e como 
a língua fez uma rotação, sua face dorsal se abate sobre a 
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COMPRIMENTO DAS 
PATAS DIANTEIRAS 

(mais longas) 

A Figura 10-8 Relação entre a forma corporal e o modo 
locomotor dos anuros. 

caminhador-pulador 

pulador-escavador 

caminhador-pulador-escavador 

caminhador-saltador 

saltador 
COMPRIMENTO DAS 
PATAS TRASEIRAS 

(mais longas) 
pulador 

nadador 

presa. A língua é trazida de volta à boca pelo músculo hio-
glosso, que tem origem no aparelho hióideo e se insere den
tro da língua. 

Gymnophiona (Cecilias) 

O terceiro grupo de Amphibia atuais é o menos conhecido 
e não tem um nome comum, mesmo na linguagem popular 
(Figura 10-12). São as cecilias (Gymnophiona), 6 famílias 
com aproximadamente 180 espécies de anfíbios apodes es
cavadores ou aquáticos que ocorrem em habitats tropicais 
do mundo todo (Figura 10-13, Tabela 10-4). Os olhos das 
cecilias são recobertos por tegumento ou mesmo por osso. 
Algumas espécies são totalmente desprovidas de olhos, 
mas, em outras, a retina possui a organização estratificada 
típica dos Vertebrata e parece ser capaz de detectar a luz. 
Dobras dérmicas claramente visíveis (ânúlus, anéis) cir
cundam o corpo das Gymnophiona. Os anéis primários se 
sobrepõem às vértebras e aos septos miotomais, refletindo 
a segmentação do corpo. Muitas espécies de Gymnophiona 
têm escamas dérmicas no interior de bolsas nos anéis; não 
se conhecem escamas nos outros grupos de anfíbios atuais. 
Uma segunda característica singular das Gymnophiona é o 
par de tentáculos protráteis, um em cada lado do focinho, 

entre os olhos e as narinas. Algumas estruturas associadas 
aos olhos de outros Vertebrata se associaram aos tentáculos 
das Gymnophiona. Um dos músculos oculares, o retrator 
bulbi, tornou-se o músculo retrator do tentáculo; o levator 
bulbi move a bainha do tentáculo; e a glândula harderiana 
(que umedece os olhos de outros tetrápodes) lubrifica o 
canal do tentáculo das cecilias. E provável que o tentáculo 
seja um órgão sensorial que permite que as substâncias quí
micas sejam transportadas do meio ambiente até o órgão 
vomeronasal, localizado no teto da boca. O olho das Gym
nophiona da família africana Scolecomorphidae está ligado 
ao lado do tentáculo, próximo da sua base. Quando o ten
táculo se estende, o olho o acompanha, saindo do orifício 
tentacular além dos ossos do teto craniano. 

A mais antiga Gymnophiona que se conhece é a Eocae-
cilia, um fóssil do Jurássico Inferior da formação Kayenta 
do oeste da América do Norte. Ela tem uma combinação 
de caracteres ancestrais e derivados e é um táxon irmão 
das Gymnophiona atuais. A Eocaecilia tem uma fossa para 
um tentáculo quimiossensorial, que é um caráter derivado 
singular dos ápodes, mas também possui quatro patas, en
quanto todos os ápodes amais são desprovidos de pernas. 

As cecilias alimentam-se de presas pequenas ou alonga
das - cupins, minhocas, larvas de insetos e formas adultas - e 
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A Figura 10-9 A forma corporal dos Anura reflete as especializações a diferentes habitats e métodos de locomoção. Forma semi-
aquática: (a) râ-estriada-africana (Ptychadena, Ranidae). Anura terrestres: (b) sapo (Bufo, Bufonidae); (c) sapo-de-pé-de-enxada 
(Scaphiopus, Pelobatidae); (d) rã-de-chifre (Ceratophrys, Leptodactylidae). Espécie escavadora: (e) sapo-focinho-de-cinzel-africano 
(Hemisus, Hemisotidae). Anuro arboricola: (f) perereca da América Central (Agalychnis, Hylidae). Anuro aquático especializado: (g) sapo-
de-garras-africano (Xenopus, Pipidae). 

o tentáculo lhes permite detectar a presença da presa quando 
esta se encontra sob o solo. As fêmeas de algumas espécies de 
Gymnophiona incubam seus ovos, enquanto outras espécies 
dão à luz os filhotes completamente formados. Os embriões 
das espécies terrestres têm brânquias longas e filamentosas e os 
embriões das espécies aquáticas têm brânquias saculiformes. 

10.2 Diversidade da História de Vida dos 
Anfíbios 

De todas as características dos Amphibia, nenhuma é mais 
notável que a variedade de modos de reprodução e cuidado 
parental exibida. E surpreendente que a gama de modos 
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A F i g u r a 10-10 Discos digitais de um Hylidae. (Direita) Uma almofada digital. (Esquerda) Detalhe das placas poligonais. 

reprodutivos observada entre as 5.500 espécies de Amphi
bia seja muito maior que a de qualquer outro grupo de Ver
tebrata, com exceção dos peixes, cujas espécies são cinco 
vezes mais numerosas que os Amphibia. A maioria das es
pécies de anfíbios põe ovos. Os ovos são depositados na 
água ou na terra firme, podendo produzir larvas aquáticas 
ou miniaturas dos adultos terrestres. Os adultos de algumas 
espécies de Anura carregam os ovos grudados à superfície 
do corpo. Outros carregam seus ovos em bolsas no tegu
mento do dorso ou dos flancos, nos sacos vocais ou mesmo 
no estômago. Em outras espécies, ainda, as fêmeas retêm 
os ovos nos ovidutos e dão à luz filhotes metamorfoseados. 
Muitos Amphibia não cuidam dos seus ovos e filhotes; mas, 
em muitas outras espécies, um dos pais permanece com os 
ovos e às vezes com os filhotes que estão saindo da casca, 
transporta os girinos do ninho até a água e, em umas poucas 
espécies, até mesmo alimenta os girinos. 

Os Amphibia possuem duas características que dificul
tam o estudo de sua ecologia populacional. Primeiro, a 
flutuação quantitativa parece ser um aspecto normal das 
populações de Amphibia. Muitas espécies de anfíbios põem 
centenas de ovos, cuja vasta maioria jamais chega à matu
ridade. Em um bom ano, porém, a sobrevivência pode ser 
anormalmente alta e um grande número de indivíduos acres
centado à população. Por outro lado, em um ano de seca 
toda a produção reprodutiva de uma população pode morrer 
e o contingente estará zerado nesse ano. Desse modo, a va
riação anual no contingente cria flutuações naturais nas po
pulações, tornando indefinidas as tendências de longo prazo 

do tamanho populacional. Além disso, muitas espécies de 
Amphibia vivem em metapopulações, onde os indivíduos se 
movem entre populações locais que freqüentemente se con
centram ao redor dos sítios de reprodução. Na mutável exis
tência de uma metapopulação, as populações reprodutoras 
podem desaparecer de alguns sítios enquanto uma metapo
pulação saudável continua a existir e se reproduzir em ou
tros sítios. Um estudo limitado concluiria que uma espécie 
estaria desaparecendo, enquanto uma análise mais ampla 
mostraria que a população total das espécies não mudou. 
Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard 
Methods for Amphibians (Heyer et al. 1993) foi compilado 
com a finalidade de fornecer métodos padronizados para o 
estudo de populações de Amphibia, de modo que os dados 
de diferentes estudos pudessem ser comparados e combinados. 

Cecilias 

As adaptações reprodutivas das cecilias são tão especializa
das quanto sua forma corporal e sua ecologia. A fecundação 
interna é realizada pelo órgão copulador do macho, uma ex
pansão da cloaca. Algumas espécies de Gymnophiona põem 
ovos e a fêmea se enrola ao redor deles, ali permanecendo 
até a eclosão (Figura 10-12). Mas a viviparidade é bastante 
difundida e cerca de 75 por cento das espécies são vivíparas 
e matrotróficas (Wake 1993). Ao nascer, uma Gymnophiona 
tem 30-60 por cento do comprimento do corpo de sua mãe. 
Uma fêmea de Typhlonectes de 500 milímetros de compri
mento pode dar à luz até nove filhotes, cada um com 200 
milímetros de comprimento O Tfirímpntft iniciai tteS o/n-
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(d) 

A Figura 10-11 A captura da presa por um sapo. 

briões é sustentado pelo vitelo contido no ovo no momento 
da fecundação, mas esse vitelo esgota-se muito antes que 
o desenvolvimento embrionário se complete. Os embriões 
de Typhlonectes já absorveram todo o vitelo dos ovos no 
momento em que atingem 30 milímetros de comprimento. 
Assim, a energia de que precisam para alcançar 200 milí
metros (um acréscimo de 6,6 vezes no comprimento) deve 
ser fornecida pela mãe. Devem ser consideráveis as deman
das energéticas da produção de nove filhotes, cada um au
mentando seu comprimento em 6,6 vezes e atingindo 40 por 
cento do comprimento da mãe por ocasião do nascimento. 

Os embriões obtêm essa energia raspando material das 
paredes dos ovidutos com dentes embrionários especiali
zados. O epitélio do oviduto prolifera e forma camadas es
pessas circundadas por ramificações de tecido conjuntivo 
e capilares. A medida que os embriões consomem o supri
mento de vitelo, essas camadas começam a secretar uma 
substância espessa, branca e cremosa que tem sido denomi
nada leite uterino. Quando o suprimento de vitelo se esgota, 
os embriões emergem das membranas dos ovos, desenro
lam-se e alinham-se longitudinalmente nos ovidutos. Apa
rentemente, os embriões mordem as paredes dos ovidutos, 
estimulando esta secreção e removendo algumas células 
epiteliais e fibras musculares, que engolem juntamente com 
o leite uterino. Os embriões pequenos se espaçam regular
mente ao longo dos ovidutos. Os embriões grandes têm suas 
cabeças espaçadas a intervalos, embora o corpo de um possa 
sobrepor-se à cabeça do seguinte. Esse espaçamento prova
velmente permite que todos os embriões tenham acesso às 
áreas secretoras das paredes dos ovidutos. 

As trocas gasosas parecem ser realizadas pelo contato ín
timo entre as brânquias do embrião e as paredes dos ovidutos. 
Todas as espécies terrestres de Gymnophiona têm embriões 
com um par de brânquias filamentosas trirramificadas. Em 
espécimes preservados, os embriões freqüentemente têm uma 
brânquia estendida para frente, acima da cabeça, e a outra es
tendida ao longo do corpo. No gênero aquático Typhlonectes, 
as brânquias são saculiformes, mas geralmente se posicionam 
da mesma maneira. Tanto as brânquias como as paredes dos 
ovidutos são altamente vascularizadas e parece provável que 
as trocas gasosas, e possivelmente a de pequenas moléculas 
como os substratos metabólicos e os produtos de excreção, 
ocorram através do oviduto e da brânquia adjacentes. As brân
quias são absorvidas antes do nascimento e as trocas gasosas 
cutâneas talvez sejam importantes para o desenvolvimento 
ulterior dos embriões. 

Detalhes da dentição fetal diferem entre as espécies de 
Gymnophiona, sugerindo que essa forma especializada de 
nutrição fetal poderia ter se desenvolvido independente
mente em diferentes linhagens filogenéticas. 

Salamandras 

A maioria dos gmpos de salamandras usa a fecundação in
terna, mas os Cryptobranchoidea (Cryptobranchidae e Hyno-
biidae), e provavelmente os Sirenidae, mantêm a fecundação 
externa. Nas salamandras, a fecundação interna é realizada 
não por um órgão copulador, mas pela transferência de um 
pacote de espermatozóides (o espermatóforo) do macho 
para a fêmea (Figura 10-14). A forma do espermatóforo 
difere nas várias espécies de salamandras, mas todos con
sistem em uma cobertura de espermatozóides sobre uma 
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(d) 

A Figura 10-12 Gymnophiona, cecílias. (a) Animal adulto, mostrando a forma do corpo; (b) Uma fêmea enrolada em tomo de seus ovos. 
Embriões de espécie terrestre (c) e de espécie aquática (d). 

base gelatinosa. A base é um molde do interior da cloaca do 
macho e, em algumas espécies, reproduz as arestas e sul
cos com detalhes acurados. O macho do Salamandridae asiá
tico Euproctus deposita um espermatóforo sobre o corpo da 
fêmea e então, segurando-a com a cauda ou maxilas, usa 
os pés para inserir o espermatóforo na cloaca da fêmea. A 
fêmea da salamandra Hynobiidae Ranodon sibiricus depo
sita sacos de ovos no topo do espermatóforo. Nas espécies 
derivadas, o macho deposita um espermatóforo sobre o 
substrato e a fêmea coloca a cloaca sobre a cobertura desta 
estmtura. Os espermatozóides são liberados quando a cober
tura se dissolve e a fecundação ocorre nos ovidutos. 

Corte Os padrões de corte são importantes para o reco
nhecimento das espécies e mostram grande variação inte-
respecífica. Os machos de algumas espécies têm elaborados 
caracteres sexuais secundários que são usados durante a 
corte. Feromônios (substâncias químicas usadas na comu
nicação) são liberados primariamente pelos machos e de
sempenham importante papel no namoro das salamandras; é 
provável que contribuam para o reconhecimento da espécie 
e talvez estimulem a atividade endócrina que aumenta a re
ceptividade das fêmeas. 

Na maioria das salamandras que se reproduzem em terra, 
a liberação do feromônio envolve o contato físico entre um 
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Eocaecilia t 

Rhinatrematidae 

Ichthyophiidae 

Uraeotyphlidae 

Scolecomorphidae 

"Caeciliidae" 

' Typhlonectidae 

A Figura 10-13 Relações filogenéticas de famílias de Gymno
phiona. Os nomes entre aspas são grupos não monofiléticos. 
Eocaecilia* é um fóssil do Jurássico Inferior. A adaga indica uma 
linhagem extinta. 

macho e uma fêmea, durante o qual o macho aplica secre
ções de glândulas odoríferas especializadas (glândulas he-
dônicas) às narinas ou ao corpo da fêmea. Foram descritos 
diversos modos de liberação do feromônio. Os machos de 
muitos Plethondotidae (p. ex., Plethodon jordaní) têm uma 
grande glândula abaixo do queixo (glândula mental), cujas 
secreções são aplicadas às narinas da fêmea com um mo
vimento de "bofetada" (Figura 9-12b). Os dentes rostrais 
dos machos de muitas espécies de Desmognathus e Eurycea 
(membros da família Plethodontidae) se hipertrofiam du
rante a estação reprodutiva. Um macho dessas espécies es
palha a secreção de sua glândula mental sobre o tegumento 
da fêmea e então raspa a pele da fêmea com os dentes, ino

culando o feromônio (Figura 9-12c). Os machos de duas 
pequenas espécies de Desmognathus usam dentes man
dibulares especializados para morder e estimular a fêmea. 
Os machos salamandrídeos (Salamandridae) esfregam o 
focinho da fêmea com as glândulas hedônicas, localizadas: 
na face (tritão-de-pintas-vermelhas, Notophthalmus virides-
cens); no queixo (tritão-de-pele-rugosa, Taricha granulosa); 
ou na cloaca (tritão-espanhol, Pleurodeles waltl). Os tritões 
dos gêneros Triturus e Cynops transferem feromônios sem 
contato físico entre macho e fêmea. O macho dessas espé
cies realiza elaboradas exibições de namoro, nas quais faz 
vibrar a cauda para criar uma corrente de água que carrega 
os feromônios, secretados por uma glândula em sua cloaca, 
até a fêmea. 

Três grupos de Triturus, talvez representando diferentes 
linhagens evolutivas, são reconhecidos temporariamente den
tro do gênero e é provável que a evolução da corte reflita 
essa relação filogenética. Duas tendências são evidentes: um 
aumento na diversidade de exibições sexuais realizadas pelo 
macho e um aumento da importância do "feedback" positivo 
da fêmea. Os comportamentos vistos em Triturus alpestris 
talvez representem a condição ancestral. Essa espécie mos
tra pouco dimorfismo sexual (Figura 10-16) e a exibição do 
macho consiste apenas em fazer "o leque" (exibição em que 
a cauda é dobrada contra o flanco mais próximo da fêmea 
e sua extremidade vibra rapidamente). O comportamento do 
macho é quase independente da resposta da fêmea - um macho 
de T. alpestris pode realizar toda sua seqüência de corte e de
positar um espermatóforo sem resposta ativa da fêmea que 
ele está cortejando. 

Um grupo de tritões de grande porte, incluindo Triturus 
cristatus e T. vittatus mostra características morfológicas e 
comportamentais derivadas. Eles apresentam alto dimor
fismo sexual e os machos defendem áreas de exibição. 

Suas exibições são relativamente estáticas e carecem dos 
rápidos movimentos de leque da cauda que caracterizam 

TABELA 10.4 Famílias de Gymnophiona 

Rhinatrematidae: Gymnophiona terrestres que acredita-se que tenham larvas aquáticas (9 espécies na América do Sul, 

com até 30 centímetros). 

Ichthyophiidae: Gymnophiona terrestres com larvas aquáticas (36 espécies na Ásia com até 50 centímetros). 

Uraeotyphlidae: Gymnophiona terrestres, ovíparos, talvez com desenvolvimento direto (5 espécies na índia, com até 3i 
centímetros). 

Scolecomorphidae: cecilias terrestres, possivelmente vivíparas (6 espécies na África, com até 50 centímetros). 

Caeciliidae" (provavelmente não é uma linhagem monofilética). Gymnophiona terrestres e aquáticas tanto com espé
cies ovíparas quanto vivíparas; sem estágio larval aquático (cerca de 110 espécies nas Américas Central e do Sul e 
na África, índia e Ilhas Seychelles; de 10 centímetros a 1,5 metros). 

Typhlonectidae: Gymnophiona aquáticas e semiaquáticas; todas são vivíparas com larvas aquáticas (13 espécies na 
América do Sul, com até 75 centímetros). 
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A F i g u r a 1 0 - 1 4 Espermatóforos: (a) salamandra-de-pintas-vermelhas, Notophthalmus viridescens, Salamandridae; (b) salamandra-
crepuscular, Desmognathus fuscus, Plethodontidae; (c) salamandra-de-duas-linhas, Eurycea bislineata, Plethodontidae. 

A F i g u r a 1 0 - 1 5 Transferência de feromônios 
pelo macho da salamandra: (a) um macho 
de tritão-de-pele-rugosa (Taricha granulosa, 
Salamandridae) esfregando seu queixo no 
pescoço da fêmea, (b) Uma fêmea de salamandra-
de-jordan (Plethodon jordani, Plethodontidae) 
seguindo a fêmea no andar sobre a cauda que 
precede a deposição do espermatóforo. (c) Um 
macho de salamandra-de-duas-linhas {Eurycea 
bislineata, Plethodontidae) usando seu dente 
aumentado para raspar o topo da cabeça da fêmea. 
(d) Um macho de tritão-liso (Triturus vulgaris, 
Salamandridae) à direita usando sua cauda para 
espalhar feromônios na direção da fêmea. 
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(a) 

a**""" **• I «i»iff (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

A Figura 10-16 Dimorfismo dos caracteres sexuais secundários do tritão-europeu (Triturus, Salamandridae). O macho está à esquerda 
e a fêmea, à direita, (a) Tritão-de-crista-grande, T. cristatus. (b) Tritão-listrado, T. vittatus. (c) Tritâo-alpino, T. alpestris. (d) Tritão-liso, T. 
vulgaris, (e) Tritão-de-bosca, T. boscai. 

outros grupos de Triturus. O macho dessas espécies não 
deposita o espermatóforo enquanto a fêmea cortejada não 
tocar a cauda dele com o focinho. 

Um grupo de espécies de pequeno porte inclui Triturus 
vulgaris e T. boscai. Esses tritões apresentam menos dimor
fismo sexual que as espécies de grande porte e têm um pa
drão mais diversificado de comportamentos, incluindo uma 

exibição lateral quase estática, bater a cauda violentamente 
contra o corpo da fêmea, abanar com a ponta da cauda e ou
tras exibições com nomes tais como "meneio" e "flamenco" 
que ocorrem em algumas espécies do grupo. A resposta da 
fêmea é componente essencial da corte para essas espécies 
- o macho não passará da exibição estática que inicia a corte 
para a fase seguinte a menos que a fêmea se aproxime dele 
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repetidas vezes, e não depositará o espermatóforo até que a 
fêmea toque sua cauda. 

Essas tendências a maior dimorfismo sexual, exibições 
mais diversificadas e envolvimento mais ativo da fêmea na 
corte podem refletir a seleção sexual pelas fêmeas dentro 
dos gmpos derivados. Halliday (1990) sugeriu que havia, 
na condição ancestral, a exibição de um único macho e que 
as fêmeas se acasalavam com os machos que a realizasse 
com mais vigor. Esse tipo de seleção pelas fêmeas produzi
ria uma população de machos, todos se exibindo vigorosa
mente, e aqueles que incluíssem novos componentes a corte, 
seriam mais atraentes às fêmeas do que seus rivais. 

Ovos e Larvas Na maioria dos casos, os Urodela que se 
reproduzem na água desovam na água. Os ovos podem ser 
depositados isoladamente ou numa massa de substância ge
latinosa transparente. Os ovos eclodem em larvas aquáticas 
com brânquias que, exceto nas espécies aquáticas, se trans
formam em adultos terrestres. Algumas famílias, incluindo 
as salamandras sem pulmões (Plethodontidae), possuem 
inúmeras espécies que dispensaram parcial ou totalmente 
o estágio larval aquático. A salamandra-crepuscular, Des-
mognathus fuscus, põe seus ovos sob uma pedra ou um 
tronco junto à água; a fêmea permanece ao lado até depois 
da eclosão. A s larvas saem dos ovos com brânquias peque
nas e podem levar uma existência aquática ou diretamente 
para a vida terrestre. A salamandra-de-dorso-vermelho, Ple-
thodon cinereus, desova nos buracos dos troncos podres ou 
sob uma pedra. Os embriões têm brânquias, mas estas são 
reabsorvidas antes da eclosão e os eclodentes são miniaturas 
dos adultos. 

Viviparidade Somente algumas espécies de salamandras 
dos gêneros Salamandra e Mertensiella dão à luz filhotes. 
A salamandra européia (Salamandra salamandra) produz 
20 ou mais larvinhas, cada uma com cerca de 1/20 do com
primento do adulto. Os embriões provavelmente retiram do 
vitelo toda a energia necessária ao crescimento e desenvol
vimento. As larvas são liberadas na água e passam por um 
estágio aquático que dura cerca de três meses. A salaman-
dra-alpina (S. atra), intimamente aparentada, dá à luz um ou 
dois filhotes totalmente desenvolvidos, com cerca de 1/3 do 
comprimento do corpo do adulto. Os embriões dessa espé
cie são alimentados pelas secreções dos ovidutos, tal como 
ocorre com os Gymnophiona. 

Pedomorfose A pedomorfose é a norma em famílias como 
Cryptobranchidae e Proteidae, caracterizando a maioria dos 
habitantes de cavernas. Aparece também como uma variante 
na história de vida de espécies de salamandras que usual
mente sofrem metamorfose, podendo ser uma resposta de 
curto prazo às condições dos habitats aquáticos ou terres

tres. As histórias de vida de duas espécies de salamandras 
do leste da América do Norte oferecem exemplos da flexibi
lidade da pedomorfose. 

A salamandra-de-boca-pequena, Ambystoma talpoideum, 
é a única espécie de salamandra-toupeira do leste da América 
do Norte que exibe pedomorfose, embora diversas espécies de 
Ambystoma do oeste dos Estados Unidos e do México sejam 
pedomórficas. A salamandra-de-boca-pequena se reproduz no 
outono e inverno e, durante o verão seguinte, algumas larvas 
sofrem metamorfose e se tomam filhotes terrestres. Esses ani
mais tomam-se sexualmente maduros por volta do outono e 
retomam às lagoas para a reprodução, quando estão com mais 
ou menos um ano de idade. As lagoas da Carolina do Sul 
também abrigam larvas pedomórficas que ali permanecem 
durante todo o verão, atingindo a maturidade e reproduzindo-
se no inverno. Algumas dessas formas pedomórficas sofrem 
metamorfose após a reprodução, mas outras não se metamor
foseiam e permanecem nas lagoas como adultos permanente
mente pedomórficos. 

Anuros 

Os Anura são os anfíbios mais conhecidos, principalmente 
devido às vocalizações associadas ao seu comportamento 
reprodutivo. Nem é necessário sair de uma cidade para 
ouvi-los. Na primavera, um canal de drenagem coberto de 
ervas-daninhas à beira da estrada ou um brejo cheio de lixo 
ao lado do estacionamento de um "shopping center" prova
velmente atrairão alguns sapos ou pererecas que ainda não 
sucumbiram à usurpação humana de seus habitats. 

Os sistemas de acasalamento dos Anura se dividem, 
grosso modo, em reprodução explosiva (estação reprodutiva 
muito curta, às vezes de apenas alguns dias) e reprodução 
prolongada (estações reprodutivas que se estendem por vá
rios meses). As espécies de reprodução explosiva incluem 
muitos sapos e outros Anura que acasalam em habitats aquá
ticos temporários, como lagoas vemais ou poças formadas 
no deserto. Como esses corpos aquáticos não duram muito 
tempo, as congregações reprodutivas de anuros geralmente 
se formam logo que o local se tome disponível. Machos e 
fêmeas chegam aos sítios reprodutivos quase simultanea
mente e, de modo geral, em grandes números. Como toda a 
população se reproduz em curto período de tempo, o número 
de machos e fêmeas presentes é mais ou menos idêntico. O 
fator tempo é a principal restrição ao número de fêmeas que 
um macho é capaz de cortejar e o sucesso no acasalamento 
costuma ser o mesmo para todos os machos de um coro. 

Nas espécies com estação reprodutiva prolongada, os 
machos geralmente chegam antes das fêmeas aos sítios 
reprodutivos. Em algumas espécies, como as rãs-verdes 
(Rana clamitans), os machos estabelecem territórios onde 
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permanecem vários meses, defendendo-os contra a aproxi
mação de outros machos. Em outras espécies, os machos 
se locomovem diariamente entre abrigos diurnos e sítios de 
vocalização noturnos. As fêmeas vão aos sítios reprodutivos 
apenas para o acasalamento, abandonando-os logo em se
guida. Poucas fêmeas comparecem de cada vez e, à noite, o 
número de machos no sítio reprodutivo é maior que o de fê
meas. O sucesso no acasalamento é bastante desigual, com 
muitos machos não se acasalando e uns poucos acasalando-
se várias vezes. Os machos das espécies de Anura com re
produção prolongada competem para atrair as fêmeas, em 
geral por meio da vocalização. As características da voca
lização dos anuros machos (altura, duração ou taxa de re
petição) fornecem informações que uma fêmea utiliza para 
avaliar sua qualidade como parceiro potencial. Esta é uma 
ativa área de estudo do comportamento dos Anura. 

Vocalizações O canto dos Anura é diversificado; varia de 
uma espécie para outra e a maioria das espécies tem dois 
ou três tipos diferentes de canto, usados em diferentes situa
ções. Os cantos mais conhecidos são aqueles geralmente 
chamados de cantos nupciais, embora seja preferível um 
termo menos específico, como cantos de chamamento. 
Esses cantos variam desde o "pip" agudo da perereca-sal-
tadora até o "uaaah" anasalado do sapo-de-pés-de-enxada 
ou o "jug-o-rum" grave da rã-touro. As características de 
um canto identificam a espécie e o sexo do indivíduo que o 
emite. Muitas espécies de Anura são territoriais e os machos 
de uma delas, pelo menos, a rã-touro norte-americana (Rana 
catesbeiana), se reconhecem individualmente pela voz. 

O canto de chamamento é uma característica evolutiva 
conservadora e geralmente há grande semelhança entre os 
cantos dos gmpos taxonômicos aparentados. Sobrepostos à 
semelhança básica estão os efeitos de fatores morfológicos, 
como o tamanho corporal, bem como de fatores ecológicos 
derivados das características do habitat. A maioria dos sapos 
{Bufo) possui um canto de chamamento trilado, que consiste 
em uma seqüência de pulsos repetidos (um trilo), mas a altura 
do canto varia com o tamanho do corpo, estendendo desde 
5.200 hertz do sapo-dos-carvalhos (B. quercicus), cujo corpo 
tem comprimento de apenas 2-3 centímetros até 600 hertz 
para o sapo-gigante (B. marinus), cujo comprimento corporal 
é de cerca de 20 centímetros. O sapo-de-boméo (Metaphry-
nella sundand) canta de dentro de cavidades em árvores e 
machos dessas espécies ajustam a freqüência de seus chama

dos para tirar proveito da freqüência de ressonância do bu
raco de onde estão chamando (Lardner e bin Lakin 2002). As 
fêmeas respondem ao canto de chamamento dos machos de 
sua espécie por um breve período, quando seus ovos estão 
prontos para ser postos. Os hormônios associados à ovulação 
sensibilizem células específicas do sistema auditivo, as quais, 

ao ouvir o canto do macho, respondem às características es
pecíficas da espécie. Coros mistos de Anura são comuns na 
estação de acasalamento; uma dúzia de espécies pode se re
produzir simultaneamente em uma lagoa. Nessa situação, a 
resposta da fêmea ao canto nupcial de sua própria espécie é 
um mecanismo para o reconhecimento da espécie. 

Custos e Benefícios da Vocalização As vocalizações dos 
anuros machos são dispendiosas em dois sentidos. A energia 
real utilizada na produção do canto pode ser muito grande e 
as variações no padrão de canto que acompanham as inte
rações sociais entre os machos de um coro reprodutivo au
mentam o custo por canto (ver Quadro 10-1). Outro custo 
da vocalização para um macho é o risco de predação. Uma 
função crítica da vocalização é permitir que a fêmea loca
lize o macho, mas as fêmeas não são os únicos animais ca
pazes de utilizar as vocalizações como pistas para encontrar 
os machos dos sapos - os predadores de anuros também têm 
facilidade em localizar os anuros em vocalização. 
A rã-de-túngara (Physalaemus pustulosus) é um pequeno 
Leptodactylidae terrestre que ocorre na América Central 
(Figura 10-19). A rã-de-túngara se reproduz em pequenas 
poças e as reuniões reprodutivas variam desde um único 
macho até coros com várias centenas deles. O canto de cha
mamento do macho é um mído estranho: mais parece que ele 
está numa galeria de videogames do que na noite tropical. O 
gemido começa numa freqüência de 900 hz e cai para 400 hz 
em cerca de 400 milissegundos (Figura 10-20). O gemido é 
emitido isoladamente ou seguido por um ou vários trilados. 
Quando o macho vocaliza isoladamente em uma lagoa, em 
geral ele emite apenas a porção lamuriosa do canto, mas, à 
medida que outros machos juntam-se ao coro, um número 
cada vez maior deles produz cantos que incluem os trilados. 
Os machos da rã-de-túngara, vocalizando em uma lagoa de 
reprodução, acrescentam trilados ao seu canto quando ouvem 
gravações em fita do canto de outros machos. Essa observa
ção sugeriu que a presença de outros machos vocalizando 
foi o fator que estimulou os sapos a tomarem seus cantos 
mais complexos pela adição de trilados ao final do gemido. 

Qual vantagem teria um macho, num coro, ao usar o ge-
mido-trilado em vez do simples gemido? Talvez o canto com
posto seja mais atraente às fêmeas do que o canto simples. 
Michael Ryan e Stanley Rand testaram essa hipótese colo
cando fêmeas da rã-de-túngara em uma arena de teste com 
um alto-falante de cada lado. Um deles transmitia o gemido; 
o outro, o gemido-trilado. Quando individualmente soltas 
no centro da arena, 14 das 15 fêmeas testadas se moveram 
na direção do alto-falante que emitia o gemido-trilado. 

Se as fêmeas são atraídas preferencialmente para o ge
mido-trilado, em detrimento do simples gemido, por que os 
machos somente emitem esse canto composto quando outros 
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O Custo Energético da Vocalização dos Anuros 

As vocalizações dos Anura, como a maioria dos sinais acús
ticos dos tetrápodes, são produzidas quando o ar dos pul
mões é forçado através das cordas vocais, fazendo-as vibrar. 
A contração dos músculos do tronco fornece a pressão nos 
pulmões que impulsiona o ar através das cordas vocais e 
essas contrações requerem energia metabólica. A medição 
do gasto real de energia dos anuros durante a vocalização 
é tecnicamente difícil, porque é preciso colocar o anuro em 
uma câmara metabólica hermética para medir a quantidade 
de oxigênio que ele consome e esse procedimento pode as
sustar o animal e impedi-lo de vocalizar. Ted Taigen e Kent 
Wells (1985), da Universidade de Connecticut, superaram 
essa dificuldade em seus estudos com a perereca-cinzenta 
(Hyla versicolor), levando as câmaras de metabolismo até 
as lagoas de reprodução (Figura 10-17). Os machos em vo
calização foram colocados nas câmaras no começo da noite 
e deixados em paz. Com o estímulo do coro à sua volta, eles 
vocalizariam nas câmaras. Suas vocalizações foram registra
das com microfones ligados a cada câmara e a quantidade de 
oxigênio utilizada durante o canto foi determinada pela queda 
da concentração de oxigênio na câmara ao longo do tempo. 

As taxas de consumo individual de oxigênio foram di
retamente proporcionais às taxas de vocalização (Figura 
10-18). Na taxa de vocalização mais baixa, 150 cantos por 
hora, o consumo de oxigênio esteve pouco acima dos níveis 
de repouso. Contudo, nas taxas mais altas, 1.500 cantos por 
hora, os animais consumiram oxigênio até mesmo mais rá
pido do que durante os altos níveis de atividade locomotora. 
O exame dos músculos do tronco dos machos, que se hiper
trofiam enormemente durante a estação reprodutiva, revelou 

especializações bioquímicas que parecem permitir esse alto 
nível de consumo de oxigênio durante a vocalização (Marsh 
e Taigen 1987). 

O canto de chamamento da perereca cinzenta é um tri
lado que dura de 0,7 a 1,7 segundos. Durante seus estudos, 
Wells e Taigen descobriram que as pererecas cinzentas 
emitiam cantos curtos quando estavam em coros pequenos 
e alongavam seus cantos quando muitos outros machos 
vocalizavam nas proximidades (Wells e Taigen 1986). De
monstrou-se depois que os cantos longos são mais atraentes 
às fêmeas do que os curtos (Klump e Gerhardt 1987), mas 
os longos chamados requerem energia. Um longo chamado 
requer duas vezes mais energia do que um curto, e a taxa de 
consumo de oxigênio durante a vocalização aumenta à me
dida que a duração do canto aumenta. Essa relação sugere 
que, tudo o mais constante, um macho de perereca-cinzenta 
que aumentasse a duração do canto para ser mais atraente às 
fêmeas pagaria o preço da sedução com maior taxa de gasto 
de energia. 

Evidências indiretas sugerem que o custo energético da 
vocalização limita o tempo que um macho de perereca-cin
zenta poderia gastar em um coro reprodutivo. As pererecas 
cantam apenas 2-4 horas a cada noite e as reservas de gli-
cogênio (substrato metabólico utilizado por anuros em vo
calização) diminuem em 50 por cento nesse período. Wells 
e Taigen conseguiram simular os efeitos de diferentes tama
nhos de coro, reproduzindo gravações em fita para os anuros. 
Os animais combinaram seus próprios cantos com os cantos 
gravados que ouviam - respostas curtas para cantos curtos, 
médias para cantos médios e longas para cantos longos. 

^•Figura 10-17 Medição do consumo de 
oxigênio de um Anura vocalizando. Perereca-
cinzenta (Hyla versicolor, Hylidae) em uma 
câmara metabólica ao lado de uma lagoa de 
reprodução. Um microfone na câmara registra os 
chamamentos da perereca e um termômetro mede 
a temperatura no interior da câmara. Amostras de 
gás são tomadas no tubo para medir o consumo 
de oxigênio. 

Continua 
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Continuação 

A medida que a duração dos cantos aumentava, os ma
chos reduziam sua taxa de vocalização. A redução da taxa de 
vocalização praticamente equilibrou a duração aumentada de 
cada canto, de modo que o esforço total do canto (número de 
segundos de vocalização por hora) foi quase independente 
da duração do canto. Assim, parece que os machos de pere-
reca-cinzenta compensam o custo mais alto dos cantos longos 
emitindo menor número destes. Entretanto, essa acomodação 
talvez não elimine inteiramente o problema de altos custos 
energéticos para os machos que emitem cantos longos. Em
bora o esforço de vocalização tenha sido aproximadamente o 
mesmo, os machos que emitiram cantos longos a taxas baixas 
gastaram menos horas por noite vocalizando do que aqueles 
que produziram cantos curtos a taxas mais elevadas. 

O alto custo energético da vocalização oferece uma ex
plicação para o padrão de cantos curtos e longos produzidos 
pelos machos de perereca-cinzenta. O período de tempo em 
que um macho isolado é capaz de cantar poderia ser o fator 
mais importante do seu sucesso em atrair uma fêmea e a re
lação entre a taxa de vocalização e a duração do canto sugere 
que os machos estejam funcionando em seus limites fisiológi
cos ou próximo deles. Emitir cantos curtos e vocalizar durante 
várias horas toda noite seria a melhor estratégia se um macho 
dispuser dessa opção. Em um coro grande, contudo, a com

petição com outros machos é intensa; emitir um canto mais 
longo e atraente será importante, mesmo se o macho puder 
cantar apenas durante um curto período de tempo. 

Da perspectiva de uma fêmea, entretanto, pode haver um 
significado a mais no comprimento do chamado se a habili
dade de produzir chamados de alto custo identifica os ma
chos mais aptos. A hipótese dos Genes Bons prediz que a 
característica dos machos que são preferidas pelas fêmeas, 
tal como um longo chamado, identifica geneticamente os 
machos superiores. Essa hipótese foi estudada em pererecas-
cinzentas arborícolas comparando-se as taxas de crescimento 
dos girinos de machos que produzem longos chamados, 
àqueles de girinos de machos com chamados curtos (Welch 
1998). Na maioria dos casos, os girinos de machos de canto 
longo cresceram mais rápido do que aqueles de machos de 
canto curto, especialmente quando a comida disponível para 
as larvas era limitada. Não houve diferença na sobrevivên
cia das larvas à metamorfose, mas depois que as pequenas 
pererecas tinham se metamorfoseado, aqueles de machos de 
chamado longo, cresceram mais rápido do que aqueles de 
chamado curto. Este estudo sugere que uma fêmea de pe
rereca-cinzenta pode melhorar a sobrevivência dos filhotes, 
acasalando-se com machos que produzam chamados longos. 

A Figura 10-18 Custo energético do chamamento. Taxas de consumo de oxigênio de anuros vocalizando dentro de câmaras 
metabólicas (eixo vertical) como função da taxa de chamamento (eixo horizontal). A energia gasta por um anuro vocalizando aumenta 
na proporção direta do número de chamamentos por hora. As taxas de consumo de oxigênio para anuros em descanço (o) e durante o 
exercício máximo (x) são mostrados para comparação. 
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A Figura 10-19 Macho de rã-de-túngara (Physalaemuspustulosus, Leptodactylidae) vocalizando. O ar é forçado dos pulmões (esquerda) 
a passar pelos sacos vocais (direita). 

machos estão presentes? Por que eles não emitem sempre o 
canto mais atrativo? Uma possibilidade é que o canto com
posto requeira mais energia do que o canto simples e os ma
chos economizam energia usando o gemido-trilado somente 
quando a competição com outros machos toma necessário 
esse dispêndio de energia. Entretanto, as medições do gasto 
de energia dos machos vocalizantes da rã-de-túngara mos
traram que o custo energético não estava relacionado ao nú
mero de trilados. Outra possibilidade é que os machos, ao 
emitirem gemidos-trilados, ficam mais vulneráveis aos pre
dadores do que quando emitem apenas gemidos. Os coros 
reprodutivos da rã-de-túngara são predados pelo morcego 
anurófago, Trachops cirrhosus, que os localiza orientando-se 
por suas vocalizações. 

Em uma série de experimentos com fitas gravadas, Ryan 
e Merlin Turtle colocaram pares de alto-falantes na floresta 
e reproduziram vocalizações da rã-de-túngara. Um alto-fa
lante reproduzia a gravação de um gemido; o outro, de um 
gemido-trilado. Os morcegos responderam como se os alto-
falantes fossem anuros: voaram em sua direção e até pousa
ram sobre eles. Em cinco experimentos em locais diferentes, 
os morcegos se aproximaram dos alto-falantes que reprodu
ziam gemidos-trilados com freqüência duas vezes maior do 
que fizeram com os alto-falantes que reproduziam gemidos 
simples (168 abordagens contra 81). Assim, as fêmeas não 
são as únicas que acham os cantos compostos mais atraentes 
que os cantos simples - um importante predador de anuros 
também responde com mais intensidade aos cantos compos
tos. A predação pode ser um sério risco para os machos da 
rã-de-túngara. Ryan e seus colaboradores mediram as taxas 
de predação em coros de diferentes tamanhos. Eis os princi
pais predadores: o morcego anurófago, uma espécie de mar
supial (Philander opossum) e uma espécie de anuro de maior 
porte (Leptodactylus pentadactylus); os morcegos foram os 

mais importantes predadores da rã-de-túngara. Coros grandes 
de anuros não atraíram mais os morcegos do que coros pe
quenos e, conseqüentemente, o risco de predação para um 
determinado anuro foi menor em um coro grande do que em 
um coro pequeno. A predação por noite alcançou surpreen
dentes 19 por cento dos anuros no coro menor e significati
vos 1,5 por cento por noite mesmo no coro maior. Quando 
o macho passa do canto simples para o canto composto, au
mentam suas chances de atrair uma fêmea, mas, ao mesmo 
tempo, aumenta o risco de atrair um predador. Nos coros 
pequenos, a competição dos outros machos pelas fêmeas é 
relativamente pequena e o risco de predação é relativamente 
grande. Nessas condições, parece ser vantajoso para a rã-de-
túngara emitir cantos simples. Contado, à medida que o ta
manho do coro aumenta, a competição com outros machos 
também aumenta - enquanto diminui o risco de predação. 
Nessa situação, parece que a vantagem de emitir um canto 
composto pesa mais que os riscos. 

Modos de Reprodução Na maioria dos anuros, a fecun
dação é externa; o macho usa as patas dianteiras para segu
rar a fêmea na região peitoral (amplexo axilar) ou na região 
pelvina (amplexo inguinal). O amplexo pode ser mantido 
por várias horas, ou mesmo dias, antes que a fêmea desove. 
Os machos do sapo-de-cauda da costa noroeste da América 
do Norte (Ascaphus truei) têm uma extensão na cloaca (a 
"cauda" que lhe dá o nome) que é usada para introduzir o 
esperma na cloaca da fêmea. A fecundação interna foi de
monstrada no coqui porto-riquenho (Eleutherodactylus 
coqui) e talvez seja difundida entre os Anura que desovam 
em terra. A fecundação também deve ser interna nas poucas 
espécies de Anura vivíparos. 

Os Anura mostram diversidade ainda maior que a dos 
Urodela em seus modos de reprodução. Está claro que hábi-
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A Figura 10-20 Sonogramas do canto de chamamento do Physa-
laemus pustulosus (Leptodactylidae). O canto aumenta em com
plexidade, de baixo (apenas um gemido) para cima (um gemido 
seguido de três trilados). O sonograma é uma representação gráfica 
de um som: o tempo é mostrado no eixo horizontal e a freqüência, 
no eixo vertical. 

tos reprodutivos similares evoluíram independentemente em 
diferentes grupos. Ovos grandes produzem filhotes grandes, 
que provavelmente têm mais chances de sobreviver que fi
lhotes pequenos; mas os ovos grandes também requerem 
mais tempo para eclodir e ficam mais tempo expostos aos 
predadores. Assim, a evolução de ovos e filhotes grandes 
tem sido freqüentemente acompanhada pela evolução simul
tânea de comportamentos que protegem os ovos, e às vezes 

também os girinos, contra a predação. Um estudo dos Anura 
da Floresta Amazônica revelou uma relação positiva entre a 
intensidade de predação dos ovos numa lagoa e a proporção 
de espécies de anuros da área que desovavam em ambientes 
terrestres (Magnusson e Hero 1991). Muitas espécies arbo
ricolas (representadas na Figura 10-21 por Centrolenellá) 
põem seus ovos em folhas de árvores suspensas sobre a 
água. O desenvolvimento embrionário transcorre fora do al
cance de predadores aquáticos de ovos e os girinos, quando 
eclodem, caem na água e adotam uma existência aquática. 
Outros anuros, como Physalaemus pustulosus, alcançam o 
mesmo resultado construindo ninhos de espuma que flutuam 
na superfície da água. A fêmea emite uma copiosa secreção 
de muco durante o amplexo, que o casal transforma em es
puma batendo-a com os membros traseiros. Os ovos são 
depositados nessa massa de espuma e os girinos, quando 
eclodem, caem na água através da espuma. 

Embora esses métodos reduzam a mortalidade dos ovos, 
os girinos estão sujeitos à predação e competição. Alguns 
anuros evitam esses problemas encontrando ou construindo 
sítios reprodutivos livres de predação e competição. Algumas 
espécies, por exemplo, desovam na água que se acumula 
nas bromeliáceas - plantas epífitas tropicais que crescem 
em árvores e que são morfologicamente especializadas na 
coleta da água de chuva. Uma bromeliácea de grande porte 
retém vários litros de água e é nesse micro-habitat protegido 
que os anuros passam pelos estágios de ovo e larva. Muitos 
Anura tropicais desovam em terra, perto da água. Os ovos 
ou girinos podem ser tirados desses ninhos quando o nível 
da lagoa se eleva após uma tempestade. Outras espécies 
constróem piscinas nas margens lamacentas de rios. Essas 
estruturas, com forma de vulcão, são preenchidas com água 
de chuva ou de drenagem e proporcionam um ambiente favo
rável aos ovos e girinos. Alguns Anura eliminaram com
pletamente o estágio de girino. Essas espécies põem seus 
grandes ovos em terra, e estes se desenvolvem diretamente 
em pequenos anuros. Esse padrão é característico de cerca 
de 20 por cento de todas as espécies de anuros. 

Cuidado Parental Os adultos de muitas espécies de Anura 
guardam os ovos de maneira específica. Em alguns casos, 
é o macho que protege os ovos; em outros, é a fêmea. Na 
maioria dos casos, não se sabe claramente qual sexo está 
envolvido, pois a identificação sexual externa é difícil em 
muitas espécies. Alguns Anura que desovam acima da linha 
d'agua permanecem com seus ovos. Algumas espécies 
sentam-se ao lado dos ovos; outras descansam sobre eles. 
Muitos Anura terrestres que põem ovos de desenvolvimento 
direto permanecem com eles e atacam os animais que se 
aproximam do ninho. A saída do guardião geralmente resulta 
no dessecamento e morte dos ovos antes da eclosão ou em 
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A Figura 10-21 Desenvolvimento do ovo e cuidado parental entre os Anura: (a) ovos postos acima da água, Centrolenella, Centrolenidae; 
(b) ovos em um ninho de espuma, Physalaemus, Leptodactylidae; (c) ovos carregados pelo adulto, Rhinoderma, Rhinodermatidae; (d) 
girinos carregados pelo adulto, Colostethus, Dendrobatidae. Ovos carregados sobre o dorso de um adulto: (e) Hemiphractus, Hylidae; (f) 
Pipa, Pipidae. 

predação. O macho da rã-touro-africana (Pyxicephalus ads-
persus) protege seus ovos e continua a proteger os girinos 
após a eclosão. O macho acompanha o cardume de girinos 
e até escava um canal para permitir que nadem de uma poça 
a outra no alagado. Os girinos de várias espécies do gênero 
tropical americano Leptodactylus seguem a mãe em torno 
da lagoa. Os Leptodactylus são Anura grandes e agressivos, 
capazes de afastar muitos predadores potenciais. 

Alguns sapos-veneno-de-flecha dos trópicos americanos 
desovam no solo e um dos pais permanece com os ovos até 
eclodirem em girinos. Os girinos aderem ao adulto e são 
transportados até a água. As fêmeas do sapo panamenho 
Colosthetus inguinalis carregam os girinos por mais de uma 
semana e, durante esse período, os filhotes aumentam de ta
manho. Os maiores girinos carregados pelas fêmeas tinham pe
quenas quantidades de vegetais no estômago, sugerindo que 
haviam começado a se alimentar enquanto ainda estavam 

sendo transportados pela mãe. As fêmeas de outro sapo-ve-
neno-de-flecha da América Central, Dendrobates pumilio, 
liberam os girinos em pequenas poças de água nas axilas das 
folhas de plantas, ali retornando a intervalos para depositar 
ovos não-fecundados que são comidos pelos girinos. 

Outros Anura, em vez de permanecer com os ovos, carre
gam-nos consigo. O macho do sapo-parteiro europeu (Alytes 
obstetricians) reúne os cordões de ovos em torno das patas 
traseiras à medida que a fêmea os põe. Ele carrega os ovos 
até que estejam prontos para a eclosão, momento em que li
bera os girinos na água. O macho do sapo-de-darwin (Rhino
derma darwini), uma espécie terrestre chilena, abocanha os 
ovos postos pela fêmea e os carrega nas suas bolsas vocais, 
que se estendem até a região pelvina. Os embriões sofrem 
metamorfose nos sacos vocais e emergem como filhotes to
talmente desenvolvidos. Os machos não são os únicos a cui
dar dos ovos. As fêmeas de um grupo de pererecas carregam 
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os ovos nas costas, numa depressão oval aberta, numa bolsa 
fechada ou em bolsas individuais. Os ovos desenvolvem-se 
em miniaturas de pererecas antes de abandonarem o dorso 
da mãe. Uma especialização similar é observada no sapo 
totalmente aquático do Suriname, Pipa pipa. Na estação re
produtiva, o tegumento do dorso da fêmea se toma espesso 
e macio. Na ovipostura, o casal abraçado sai nadando em 
círculos verticais. Na parte superior do círculo, a fêmea está 
sobre o macho e libera alguns ovos que caem sobre a super
fície ventral dele. O macho fecunda os ovos e, na parte in
ferior do círculo, pressiona-os contra o dorso da fêmea. Os 
ovos penetram no tegumento macio e forma-se uma cober
tura sobre cada um deles, envolvendo-os em uma pequena 
cápsula. Os ovos se desenvolvem até a metamorfose dentro 
das cápsulas. 

Os girinos de duas espécies do gênero australiano Rheo-
batrachus são carregados no estômago da fêmea. A fêmea 
engole os ovos ou as larvas recém-eclodidas, retendo-os 
no estômago até a metamorfose. Esse comportamento foi 
descrito pela primeira vez no Rheobatrachus silus e era 
acompanhado por extensas modificações morfológicas e fi
siológicas do estômago. Essas mudanças incluem a disten
são da porção cranial do estômago, a separação de células 
musculares individuais do tecido conjuntivo adjacente e a 
inibição da secreção de ácido clorídrico, talvez através da 
prostaglandina liberada pelos girinos. Em janeiro de 1984, 
uma segunda espécie de anuro com incubação gástrica, R. 
vitellinus, foi descoberta em Queensland. Estranhamente, 
essa espécie não tem as extensas modificações estmturais 
do estômago que caracterizam a incubação gástrica de R. 
silus. Diferenças notáveis entre as duas espécies sugerem 
a possibilidade surpreendente de que esse bizarro modo de 
reprodução tenha evoluído independentemente. Ambas as 
espécies de Rheobatrachus desapareceram poucos anos de
pois de descobertas e não há qualquer explicação óbvia para 
a aparente extinção desses anuros fascinantes. 

As fêmeas do Leptodactylidae jamaicano Eleutherodac-
tylus cundalli, e machos de dois microhilídeos da Nova 
Guiné (Liophryne schlaginhaufeni e Spehnophryne comuta) 
carregam filhotes em seus dorsos. Os machos de Liophryne 
carregam os filhotes por períodos de três a nove noites e al
guns pulam de seu dorso a cada noite (Bickford, 2002). 

Viviparidade Apenas poucas espécies de Anura são viví-
paras (Wake, 1993). As cinco espécies do gênero de Bufo-
nidae africano Nectophrynoides apresentam um espectro de 
modos reprodutivos. Uma espécie põe ovos que são fertili
zados externamente e eclodem como girinos aquáticos, duas 
espécies produzem filhotes que são alimentados pelo vitelo 
e as duas restantes têm embriões que se alimentam das se
creções das paredes dos ovidutos. O coqui-dourado (Eleu-

therodactylus jasperi, um Leptodactylidae porto-riquenho) 
também dá à luz filhotes totalmente formados, mas nesse 
caso a energia e os nutrientes vêm do vitelo (o coqui-dou
rado é outra espécie de anfíbio que desapareceu e é conside
rada extinta). 

A Ecologia dos Girinos 

Embora muitas espécies de Anura tenham desenvolvido mo
dos reprodutivos que suprimem um estágio larval aquático, 
uma história de vida que inclui um girino apresenta certas 
vantagens. O girino é um animal completamente diferente 
do adulto, tanto morfológica como ecologicamente. 

Os girinos são tão diversificados em suas especializações 
morfológicas e ecológicas quanto os adultos e ocupam uma 
variedade de habitats quase tão grande como a dos adultos 
(Figura 10-22). O girino que vive em águas paradas geral
mente tem corpo ovóide e cauda com nadadeiras que são tão 
grandes quanto a parte muscular da cauda, enquanto o girino 
que vive em águas rápidas tem corpo mais hidrodinâmico e 
nadadeira caudal menor. O girino semiterrestre meneia pela 
lama e pelas folhas e escala a superfície úmida das pedras; 
em geral é achatado dorso-ventralmente e tem nadadeira 
caudal pequena ou ausente; muitos girinos que vivem em 
bromeliáceas têm forma corporal semelhante. O girino com 
desenvolvimento direto dispõem de amplos suprimentos de 
vitelo e tem as peças bucais e a nadadeira caudal reduzidas. 
As peças bucais do girino também mostram variação rela
cionada à dieta (Figura 10-23). Os girinos filtradores, que 
se mantêm suspensos em meia água, não possuem estruturas 
bucais queratinizadas, enquanto espécies que raspam super
fícies têm pequenos bicos, geralmente circundados por fi
leiras de dentículos. O girino predador tem um bico maior, 
que arranca pedaços de outros girinos. O girino com boca 
de funil que se alimenta na superfície tem peças bucais bas
tante ampliadas, que capturam o material que flutua à tona 
da água. 

Os girinos da maioria das espécies de Anura são herbí
voros filtradores, enquanto todos os organismos adultos são 
carnívoros que capturam presas individuais. Devido a essas 
diferenças, os girinos podem explorar recursos que não 
estão disponíveis aos adultos. Essa vantagem talvez seja o 
fator que levou muitas espécies de Anura a reter o padrão 
ancestral de história de vida, no qual uma larva aquática 
transforma-se em um adulto terrestre. Muitos aquáticos ex
perimentam fluxos anuais de produção primária, quando os 
nutrientes carregados para uma poça pela chuva ou derre
timento da neve estimulam o rápido crescimento de algas. 
Nessa proliferação de algas, a energia e os nutrientes são 
recursos transitórios que estão disponíveis por um breve pe
ríodo aos organismos capazes de explorá-los. 
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A Figura 10-22 Formas corpóreas de girinos: (a) Megophrys minor, Megophryidae. As partes bucais desdobram-se em uma placa sobre 
a qual a água e as partículas de alimento da superfície são levadas para dentro da boca. (b) Rana aurora, Ranidae. Comendo de tudo, o 
animal mordisca e raspa o alimento de superfícies, (c) Agalychnis callidryas, Hylidae. Comendo o que está em suspensão no meio da 
coluna d'agua, o animal mostra as nadadeiras grandes e os olhos salientes típicos desses girinos. Ele mantém sua posição na coluna d'agua 
com ondulações rápidas da ponta da cauda, (d) Espécie não identificada de Nyctimystes, Hylidae. Um girino habitante de riachos que adere 
às pedras das águas de fluxo rápido com sua boca em forma de ventosa, enquanto raspa algas e bactérias das pedras. As nadadeiras baixas 
e a cauda poderosa são características dos girinos que habitam correntes rápidas. 

Os girinos são máquinas excepcionais de comer. Todos 
os girinos extraem da água as partículas alimentares suspen
sas; a alimentação e a ventilação das brânquias são ativida
des correlatas. A corrente de água que se move através da 
boca e narinas para ventilar as brânquias carrega consigo 
partículas de alimento. A medida que a corrente de água 
passa pela cesta branquial, pequenas partículas alimentares 
são capturadas no muco secretado pelas células epiteliais. O 
muco, carregando partículas de alimento, é passado dos fil
tros branquiais para os sulcos ciliados das margens do teto 
da faringe e, então, transportado até o esôfago. 

Embora todos os girinos filtrem as partículas alimenta
res de uma corrente de água que passa por suas brânquias, 
o método usado para colocar as partículas alimentares em 
suspensão difere entre as espécies. Alguns girinos filtram o 
plâncton que flutua na água. Os girinos desse tipo estão re
presentados em várias famílias de Anura, especialmente Pi-
pidae e Hylidae, e geralmente flutuam na coluna d'agua. Os 
girinos que filtram o alimento na água estão em área aberta, 
onde são vulneráveis a predadores, e mostram várias carac
terísticas que reduzem o risco de predação. Os girinos do 
sapo-de-garras-africano, por exemplo, são quase transparen
tes e os predadores mal conseguem vê-los. Alguns girinos 
do meio da coluna d'agua formam cardumes que, como os 
de peixes, confundem o predador apresentando tantas presas 

potenciais que ele tem dificuldade em concentrar o ataque 
em um único indivíduo. 

Muitos girinos alimentam-se no fundo, raspando bacté
rias e algas da superfície das pedras ou das folhas. A ação 
raspadora das peças bucais queratinizadas solta o material 
e permite que gire em suspensão na corrente de água que 
entra na boca do girino, onde é então filtrado pelo aparelho 
branquial. Alguns girinos que se alimentam no fundo, como 
os dos sapos e do sapo-pés-de-enxada, formam grupos den
sos que criam correntes para colocar em suspensão as par
tículas de alimento. Tais agregações podem ser formadas 
por irmãos. Os girinos de Bufo americanus e Rana casca-
dae são capazes de distinguir irmãos de não-irmãos e prefe
rem se associar aos irmãos. Provavelmente reconhecem os 
irmãos pelo olfato. Os girinos de Bufo distinguem irmãos 
(mesmo pai e mesma mãe) de meio-irmâos (apenas a mãe é 
a mesma) e também diferenciam meio-irmãos maternos de 
meio-irmãos paternos. 

Alguns girinos são carnívoros e se alimentam de outros 
girinos. Os girinos predadores têm boca grande com um 
bico queratinizado e afiado. Indivíduos predadores apa
recem entre os girinos de algumas espécies de anuros que 
normalmente são herbívoras. Algumas espécies de sapo-de-
pé-de-enxada do oeste da América do Norte são famosas por 
esse fenômeno. O girino do sapo-de-pé-de-enxada normal-
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AFigura 10-23 Bocas de girinos: (a) Megophrys minor, Megophryidae; (b) Rana aurora, Ranidae; (c) Agalychnis callidryas, Hylidae; 
(d) Nycttmystes sp., Hylidae; (e) micrografia por varredura eletrônica do interior da boca e região bucal de um girino (Abodes monticola, 
Leptodactylidae). 

mente é herbívoro, mas quando girinos da mesma espécie 
que vivem mais ao sul, Scaphiopus multiplicatus, comem os 
camarões de água doce que ocorrem em algumas lagoas de 
reprodução, eles são transformados numa forma carnívora. 
Esses girinos carnívoros têm cabeça e maxilas grandes e um 
bico potente que lhes permitem abocanhar pedaços de carne 
que giram em suspensão na água e depois filtrá-los. Além 
de comerem camarões, predam outros girinos. 

Na Floresta Amazônica, os girinos são, de longe, os mais 
importantes predadores de ovos de anuros. Na verdade, a 
predação de ovos diminui à medida que aumenta a densi
dade de peixes, talvez porque os peixes comam os girinos 
que predariam os ovos de Anura (Magnusson e Hero 1991). 
Girinos carnívoros também são encontrados entre algumas 
espécies de Anura que depositam seus ovos ou larvas em 
bromeliáceas. Esses reservatórios de água relativamente 
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pequenos contêm pouco alimento para os girinos. Parece 
possível que o primeiro girino a ser depositado no reser
vatório de uma bromeliácea se alimente basicamente dos 
ovos de outros anuros - ovos não-fecundados, ali coloca
dos deliberadamente pela mãe do girino, como ocorre com 
o sapo-veneno-de-flecha (Dendrobates pumilió) ou ovos fe
cundados ali colocados depois por fêmeas incautas. 

Os mecanismos alimentares que fazem do girino um co
letor tão eficaz de partículas alimentares suspensas na água 
permitem que ele cresça rapidamente, mas esse crescimento 
contém as sementes de seu próprio extermínio. A medida 
que cresce, o girino se torna menos eficaz na obtenção de 
alimento devido à mudança na relação entre o tamanho 
de seu corpo e o tamanho das superfícies coletoras de ali
mento. As superfícies branquiais que capturam as partícu
las alimentares são bidimensionais. A conseqüência disso é 
que o tamanho do seu aparelho coletor de alimento aumenta 
aproximadamente ao quadrado de suas dimensões lineares. 
Mas o alimento coletado precisa nutrir todo o seu corpo e 
o volume do seu corpo aumenta ao cubo de suas dimensões 
lineares. O resultado dessa relação é a eficácia decrescente 
na coleta de alimento à medida que o girino cresce; o corpo 
que precisa ser nutrido aumenta de tamanho mais rapida
mente do que seu aparelho coletor de alimento. 

10.3 A Metamorfose dos Amphibia 

A transição de girino a adulto envolve uma metamorfose 
completa na qual as estruturas dos girinos são desfeitas e 
seus constituintes químicos são reconstruídos na estrutura 
do anfíbio adulto. No início do século XX, Friedrich Guder-
snatch descobriu a importância dos hormônios da tireóide 
na metamorfose dos anfíbios quase que" por acidente, 
quando induziu uma metamorfose rápida e precoce em gi
rinos, alimentando-os com extratos de glândula tireóide de 
boi. Resolveram-se alguns detalhes da interação de neuros-
secreções e hormônios de glândulas endócrinas, mas ainda 
não foi possível encontrar qualquer explicação plenamente 
integrada dos mecanismos do controle hormonal da meta
morfose dos Amphibia (Hayes 1997). 

O desenvolvimento larval dos anuros geralmente se di
vide em três períodos: (1) durante a pré-metamorfose, os gi
rinos aumentam de tamanho com pouca mudança de forma; 
(2) na pró-metamorfose, aparecem os membros traseiros e 
o cresc imento do corpo cont inua e m r i tmo mais lento; e (3) 
durante o clímax metamórfico, os membros dianteiros emer
gem e a cauda regride. Essas mudanças são estimuladas pela 
ação da tiroxina; a produção e liberação da tiroxina são con
troladas por um produto da glândula pituitária, o hormônio 
estimulador da tireóide (HET). 

A metamorfose de um girino a um adulto envolve mu
danças facilmente visíveis em quase todas as partes do 
corpo. A cauda é absorvida e reciclada na produção de es
truturas do adulto. A pequena boca do girino que come algas 
alarga em uma grande boca de sapo adulto. O grande in
testino do girino, característico de vertebrados herbívoros, 
tansforma-se em instestino curto de um animal carnívoro. A 
ação da tiroxina nos tecidos larvais é tanto específica como 
local. Em outras palavras, ela tem efeitos diferentes em dife
rentes tecidos e esse efeito é produzido por sua presença no 
tecido; não depende de indução pelos tecidos adjacentes. O 
efeito particular da tiroxina em um dado tecido é genetica
mente determinado e quase todos os tecidos do corpo estão 
envolvidos (Tabela 10.5). 

Metamorfose. Algumas mudanças 
morfológicas e fisiológicas 
induzidas pelos hormônios 
tireoidianos durante a 
metamorfose dos anfíbios. 

corma e estrutura do corpo 
Formação de glândulas dérmicas 

Reestruturação da boca e da cabeça 

Regressão e reorganização intestinais 

Calcificação do esqueleto 

Apêndices 
Degeneração da pele e do músculo da cauda 

Crescimento da pele e dos músculos das patas 

Sistema nervoso e órgãos sensoriais 
Aumento da rodopsina na retina 

Crescimento dos músculos oculares extrínsecos 

Formação da membrana nictitante do olho 

Crescimento do cerebelo 

Crescimento do núcleo pré-óptico do hipotálamo 

Sistemas respiratório e circulatório 
Degeneração dos arcos branquiais e das brânquias 

Degeneração do opérculo que recobre as brânquias 

Desenvolvimento dos pulmões 

Mudança da hemoglobina larval para a adulta 

Órgãos 
Reabsorção do prónefro (rim) 

Indução das enzimas do ciclo uréico no fígado 

Redução e reestruturação do pâncreas 
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O clímax metamórfico começa com o aparecimento das 
pernas dianteiras e termina com o desaparecimento da cauda. 
Essa é a parte mais rápida da metamorfose, ocupando ape
nas uns poucos dias após um período larval que se estende 
por semanas ou meses. Uma razão para a rapidez do clímax 
metamórfico talvez seja a vulnerabilidade das larvas a preda
dores durante esse período. Uma larva com pernas e cauda 
não seria um bom girino nem um bom adulto: as pernas im
pediriam a natação e a cauda atrapalharia o salto. Como re
sultado, os predadores têm mais sucesso na captura de anuros 
durante o clímax metamórfico do que na pró-metamorfose 
ou depois de completada a metamorfose. Sapos-de-coro em 
metamorfose (Pseudacris triseriatd) eram mais vulneráveis à 
serpente do gênero Thamnophis quando já tinham as pernas 
desenvolvidas e ainda retinham a cauda. Para fugir da ser
pente, os girinos (com cauda e sem pernas) e os anuros meta
morfoseados (com pernas e sem cauda) tiveram mais sucesso 
do que os indivíduos em metamorfose (Figura 10-24). Na 
água, a serpente capturou 33 por cento dos girinos disponí
veis e 67 por cento dos anuros em transformação. Em terra, a 
serpente capturou 45 por cento dos anuros totalmente trans
formados disponíveis e 90 por cento dos anuros em transfor
mação. A teoria da história de vida prediz que a seleção agirá 
no sentido de encurtar os períodos da vida em que uma es
pécie é mais vulnerável à predação; a velocidade do clímax 
metamórfico talvez seja uma manifestação desse fenômeno. 

10.4 Troca de Água e Gases 

Os Amphibia têm um tegumento glandular desprovido de 
escamas externas e altamente permeável aos gases e à água. 
Tanto a permeabilidade como a natureza glandular da pele 
tiveram importância fundamental na formatação da ecologia 
e evolução dos Amphibia. As glândulas mucosas se distri
buem por toda a superfície do corpo e secretam compostos 
mucopolissacarídicos. A função primária do muco é manter 
o tegumento úmido e permeável. 

Para um Amphibia, pele seca significa redução da permea
bilidade. Esta, por sua vez, reduz a ingestão de oxigênio e a 
capacidade de utilizar o resfriamento por evaporação para 
manter a temperatura corporal dentro de limites estáveis. Uma 
interferência com a secreção das glândulas mucosas, produ
zida experimentalmente, leva ao superaquecimento letal dos 
anuros na atividade normal de exposição ao sol. 

Tanto a água como os gases atravessam facilmente a pele 
dos anfíbios. Nos sistemas biológicos, a permeabilidade à água 
é inseparável da permeabilidade aos gases, e os Amphibia de
pendem da respiração cutânea para uma parcela significativa de 
suas trocas gasosas. Embora permita o movimento passivo da 
água e dos gases, o tegumento controla o movimento de outros 
compostos. O sódio é transportado ativamente da superfície 
externa para a interna e a uréia é retida pela pele. Essas caracte
rísticas são importantes para regular a concentração osmótica e 
facilitar a ingestão de água pelas espécies terrestres. 

Na água 

Porcentagem de presas capturadas 

33% 

A Figura 10-24 Predação em girinos e adultos. Sapos-de-coro (Pseudacris triseriata, Hylidae) metamorfoseantes são mais vulneráveis 
às serpentes do gênero Thamnophis do que os girinos ou os anuros plenamente transformados. 
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Circulação Sangüínea e m Larvas e Adultos 

As larvas dos Amphibia dependem das brânquias e do tegu
mento para a troca gasosa, enquanto os adultos de espécies 
que passam por metamorfose completa perdem as brânquias 
e desenvolvem pulmões. Os pulmões se desenvolvem em es
tágios larvais diferentes nas diferentes famílias de Amphibia 
e, à medida que se desenvolvem, os pulmões são cada vez 
mais usados na respiração. No final do desenvolvimento, 
vemos girinos e filhotes parcialmente metamoforseados na

dando em direção à superfície em busca de ar. Quando as 
brânquias perdem sua função respiratória, os arcos aórticos 
também mudam de papel. Os arcos 1 e 2 são perdidos no 
início do desenvolvimento embrionário. Os arcos 3 a 5 su
prem de sangue as brânquias e então para as artérias caróti
das internas que levam sangue à cabeça. O arco 6 transporta 
o sangue para a aorta dorsal através de uma conexão deno
minada ductus arteriosus (Figura 10-25a). Na metamorfose, 
o arco 3 toma-se o vaso que supre as artérias carótidas in
ternas (Figura 10-25b). De início, os arcos 4 e 5 suprem de 

Veias cardinais 
craniais (jugular) 

Para as brânquias 

Veias cardinais 
craniais (jugular) 

Afigura 10-25 Circulação sangüínea através dos arcos aórticos de (a) um anfíbio em estado larval e (b) um adulto sem brânquias. A 
cabeça está à esquerda. Os arcos 3, 4 e 5 transportam o sangue para as brânquias da larva e o arco 6 flui para a aorta dorsal. Nos adultos, o 
arco 3 transporta o sangue para o cérebro através das artérias carótidas internas e o arco 6 envia o sangue para as artérias pulmocutâneas. 
As veias cardinais levam de volta o sangue da parte caudal do corpo e veias vitelinas levam o sangue do intestino. 
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sangue a aorta dorsal; mas como os anuros geralmente perdem 
o arco 5, o arco 4 toma-se a principal rota do sangue que sai 
do coração para a aorta. O arco 6 supre de sangue principal
mente os pulmões e a pele através das artérias pulmocutâneas. 

Respiração Cutânea 

Todos os Amphibia dependem da superfície do tegumento 
para a troca gasosa, especialmente para a liberação do dió
xido de carbono. O equilíbrio entre a ingestão cutânea e 
pulmonar de oxigênio varia entre as espécies e, dentro de 
uma espécie, depende da temperatura corporal e do nível de 
atividade do animal. Os Amphibia apresentam dependência 
crescente dos pulmões para a ingestão de oxigênio à medida 
que aumentam sua temperatura e atividade. 

Os padrões de fluxo sangüíneo dentro de corações de 
adultos refletem o uso de duas superfícies respiratórias. A 
descrição seguinte é baseada no coração de anuro (Figura 
10-26). O átrio do coração pode ser dividido anatomica
mente por um septo em câmara direita e câmara esquerda, 
ou padrões de fluxo de sangue oxigenado e desoxigenado 
podem ser mantidos separados mesmo dentro dessa câmara 

não completamente dividada. O sangue proveniente das veias 
sistêmicas flui para o lado direito do coração e o sangue 
proveniente dos pulmões flui para o lado esquerdo. O ven
trículo apresenta uma subdivisão variável que se relaciona 
com a importância fisiológica da respiração pulmonar para 
as espécies. O lúmen muscular esponjoso do ventrículo 
minimiza a mistura do sangue do lado esquerdo e do lado 
direito, e a posição de uma parcela particular de sangue den
tro do ventrículo parece determinar seu destino de saída do 
ventrículo que contrai. O curto tronco arterioso contém uma 
válvula de tecido em espiral que guia diferencialmente o 
sangue proveniente dos lados direito e esquerdo do ventrí
culo para os arcos aórticos. As relações anatômicas dentro 
do coração são tais que o sangue rico em oxigênio, retor
nando ao coração a partir das veias pulmonares, entra no 
átrio esquerdo, que o injeta no lado esquerdo do ventrículo 
comum. A contração do ventrículo tende a ejetar o sangue 
em jatos laminares que saem espiralados da câmara bom-
beadora, levando o sangue do lado esquerdo para a porção 
ventral do tronco arterioso dividido espiralmente. 

É dessa metade do tronco arterioso que se originam a ca
rótida (que supre a cabeça) e os arcos aórticos sistêmicos. 

Sangue com baixo teor de oxigênio 

cz£> Sangue com alto teor de oxigênio 
Arco carótido Veia pulmonar 
direito direita 

Arco sistêmico 
direito 

Arco pulmocutâneo 
direito 

Orifício do arco 
pulmocutâneo 
esquerdo 

Válvula 
espiral 

Átrio direito 

Arco carótido esquerdo 

Arco sistêmico esquerdo 

Arco pulmocutâneo esquerdo 

Veias sistêmicas 
Veia pulmonar esquerda 
Átrio direito 

Aorta 

Átrio esquerdo 

Septo interatrial 

Válvula atrioventricular 

Ventrículo 

Fluxo quando os pulmões 
estão sendo utilizados 

Fluxo quando somente a respiração 
cutânea está sendo utilizada 

A Figura 10-26 Circulação sangüínea no coração de um anfíbio. À esquerda, padrão de fluxo quando os pulmões estão sendo ventilados; 
à direita, fluxo quando somente a respiração cutânea está ocorrendo. Flechas escuras, sangue com baixo teor de oxigênio; flechas claras, 
sangue com máxima oxigenação. 
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Desse modo, quando os pulmões são ventilados ativamente, 
o sangue rico em oxigênio, que deles retorna ao coração, 
é distribuído seletivamente para os tecidos da cabeça e do 
corpo. O sangue, pobre em oxigênio, ao entrar no átrio di
reito é direcionado para a metade dorsal do tronco arterioso 
valvular espiralado. Este sangue se dirige para o arco pulmo-
cutâneo, destinado à oxigenação nos pulmões. Mas quando 
a pele é o principal local da troca gasosa, como ocorre com 
um anuro debaixo d'agua, o maior teor de oxigênio está nas 
veias sistêmicas que drenam o tegumento. Talvez os pul
mões possam ser realmente consumidores livres de oxigê
nio e, devido à constrição vascular, pouco sangue passe pelo 
circuito pulmonar. Como o ventrículo é indiviso e a maior 
parte do sangue provém do circuito sistêmico, a seção cen
tral do tronco arterioso recebe sangue de um transborda-
mento do lado direito do ventrículo. O escasso suprimento 
do átrio esquerdo para o ventrículo também flui pelo cone 
ventral. Desse modo, o sangue mais oxigenado proveniente 
do coração, flui para os tecidos da cabeça e do corpo durante 
essa troca na superfície respiratória primária, fenômeno esse 
que só é possível por causa do ventrículo indiviso. A varia
bilidade da produção cardiovascular dos anfíbios é parte es
sencial de sua capacidade de usar eficazmente as superfícies 
respiratórias alternativas. 

Permeabilidade à Agua 

A pressão osmótica interna dos Amphibia é de aproximada
mente 2/3 daquela que caracteriza a maioria dos outros Ver
tebrata. A causa primária da diluição dos fluidos corporais 
dos anfíbios é o baixo teor de sódio - cerca de 100 milie-
quivalentes contra 150 miliequivalentes nos outros vertebra
dos. Os anfíbios toleram o dobro da concentração normal de 
sódio, enquanto o máximo tolerado pelo ser humano é um 
aumento de 150 para 170 miliequivalentes. 

Os anfíbios são mais abundantes em habitats úmidos, 
especialmente florestas temperadas e tropicais, mas um 
número surpreendentemente grande de espécies vive em 
regiões secas. Os Anura tem sido, de longe, os mais bem su
cedidos invasores anfíbios de habitats áridos. Todos os can
tos, exceto os desertos mais inóspitos, possuem substanciais 
populações de anuros e diferentes famílias convergiram 
para especializações similares. Evitar as condições inóspitas 
da superfície do terreno é o mecanismo mais comum usado 
pelos Amphibia para invadir desertos e outros habitats ári
dos. Nos desertos, anuros e salamandras conseguem passar 
9 a 10 meses do ano em abrigos úmidos, algumas vezes a 
mais de um metro abaixo do solo, saindo apenas na esta
ção chuvosa e restringindo a poucos meses a alimentação, o 
crescimento e a reprodução. 

Muitas espécies de anuros arboricolas têm o tegumento 
menos permeável à água do que as espécies terrestres e uma 

especialização notável é vista em algumas pererecas. O ra-
coforídeo africano Chiromantis xerampelina e o hilídeo 
sul-americano Phyllomedusa sauvagei perdem água através 
da pele a uma taxa de apenas 1/10 daquela da maioria dos 
anuros. Demonstrou-se que Phyllomedusa atinge essa baixa 
taxa de perda de água por evaporação utilizando as patas 
para espalhar as secreções lipídicas das glândulas dérmicas 
sobre a superfície do corpo em uma seqüência complexa 
de movimentos de esfregadura, mas a base da impermea
bilidade de Chiromantis ainda não foi compreendida. Essas 
duas espécies são incomuns também porque excretam resí
duos nitrogenados na forma de sais de ácido úrico e não de 
uréia. Esse método de eliminação do nitrogênio proporciona 
maior conservação de água. 

Controle Comportamental da Perda de Agua 
por Evaporação 

Para os animais dotados de tegumento tão permeável como 
a maioria dos Amphibia, a principal diferença entre florestas 
pluviais e desertos pode ser a freqüência com que enfrentam 
escassez de água. O coqui porto-riquenho vive em florestas 
tropicais muito úmidas; todavia, apresenta comportamentos 
elaborados que reduzem a perda de água por evaporação du
rante seu período de atividade. Os machos saem dos locais 
de abrigo diurno e se movem de 1 ou 2 metros, até os sítios 
de vocalização, sobre as folhas da vegetação rasteira. Per
manecem nos sítios de vocalização até pouco antes do ama
nhecer, quando retornam aos abrigos diurnos. As atividades 
dos Anura variam de uma noite para outra, dependendo de 
ter chovido durante a tarde. Na floresta molhada por uma 
tempestade, os coquis começam a vocalizar logo após o pôr-
do-sol e continuam até perto da meia-noite, quando ficam si
lenciosos por várias horas. Recomeçam a vocalização pouco 
antes do amanhecer. Quando estão vocalizando, os coquis 
estendem as pernas e se erguem da superfície da folha (Fi
gura 10-27). Nessa posição, perdem água por evaporação 
em toda a superfície do corpo. 

Nas noites secas, o comportamento dos coquis é bem di
ferente. Os machos vão dos abrigos para os sítios de vocaliza
ção, mas cantam esporadicamente. Na maior parte do tempo, 
repousam em uma postura de conservação de água, mantendo 
o corpo e o mento encostados contra a superfície da folha e 
as pernas pressionadas contra o corpo. Um anuro nessa pos
tura somente expõe ao ar metade de sua superfície corporal e, 
assim, reduz sua taxa de perda de água por evaporação. A efi
cácia dos ajustes da postura é ilustrada pelas perdas de água 
dos anuros da floresta de El Verde, Porto Rico, nas noites 
secas. Animais de um grupo de teste foram colocados indi
vidualmente em pequenas gaiolas de malha fina, depositadas 
na superfície das folhas. Um segundo grupo era composto de 
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A Figura 10-27 Macho do coqui de Porto Rico, Eleutherodactylus coqui, Leptodactylidae. (a) Durante a vocalização, quase toda a 
superfície corporal está exposta à evaporação, (b) Na postura de alerta, na qual os anuros esperam para capturar a presa, a maior parte 
da superfície corporal está exposta, (c) Na postura de conservação de água adotada nas noites secas, metade da superfície corporal está 
protegida da exposição. 

animais não-cativos sentados nas folhas. Os anuros engaiola
dos passaram a maior parte da noite subindo nas paredes da 
gaiola, tentando escapar. Essa atividade, como a vocaliza
ção, expunha ao ar toda a superfície do corpo; em média, 
os anuros engaiolados sofreram perda de água por evapo
ração igual a 27,5 por cento de sua massa corpórea inicial. 
Por outro lado, os anuros não-cativos adotaram a postura de 
conservação de água e, em média, perderam por evaporação 
apenas 8 por cento de sua massa corpórea inicial. 

Experimentos mostraram que a capacidade saltadora dos 
coquis não era afetada pela perda de água por evaporação de 
até 10 por cento da massa corpórea inicial, mas uma perda de 
20 por cento ou mais diminuía substancialmente a distância 
que os sapos poderiam saltar. Desse modo, os coquis usam o 
comportamento para limitar a perda de água por evaporação, 

nas noites secas, a níveis que não afetem sua capacidade de 
escapar dos predadores ou capturar presas. Sem tais compor
tamentos eles provavelmente perderiam por evaporação, uma 
quantidade de água suficiente para afetar sua sobrevivência. 

Ingestão e Armazenamento de Agua 

Os mecanismos utilizados pelos anfíbios para a obtenção de 
água em ambientes terrestres têm recebido menor atenção 
do que aqueles usados para reter a água. Os anfíbios não 
bebem água. Devido à permeabilidade da pele, as espécies 
que vivem em habitats aquáticos enfrentam um influxo 
osmótico contínuo de água, que devem equilibrar produ
zindo urina. São as adaptações impressionantes dos anfí
bios terrestres que facilitam a reidratação a partir de fontes 
limitadas de água. Uma dessas especializações é a mancha 
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pelvina. Trata-se de uma área de pele altamente vasculari-
zada na região pelvina, que é responsável por imensa parte 
da absorção cutânea de água dos anuros. Sapos desidrata
dos e completamente imersos na água reidratam-se com 
um pouquinho mais de rapidez do que aqueles colocados 
em água mais rasa, apenas suficiente para molhar a região 
pelvina. Em regiões áridas, a água talvez só esteja disponí
vel como uma fina camada de umidade sobre uma pedra ou 
como solo úmido. A mancha pelvina permite que um anuro 
absorva essa água. 

A bexiga urinária desempenha papel importante nas rela
ções dos Amphibia terrestres, especialmente os Anura, com 
a água. O rim dos Amphibia produz uma urina que é hipos-
mótica em relação ao sangue, de modo que a urina na be
xiga é diluída. Os anfíbios podem reabsorver a água da urina 
para substituir a água perdida por evaporação e os anfíbios 
terrestres têm a bexiga maior que a das espécies aquáticas. 
Capacidade de armazenamento de 20 a 30 por cento da massa 
corpórea do animal são comuns nos anuros terrestres e algu
mas espécies têm a bexiga ainda maior: os anuros do deserto 
australiano Notaden nicholsi e Neobatrachus wilsmorei con
seguem armazenar urina equivalente a cerca de 50 por cento 
de sua massa corporal e foi registrado um volume de bexiga 
igual a 78,9 por cento da massa corporal no anuro australiano 
Helioporus eyrei. 

O comportamento é tão importante para facilitar a inges
tão de água como para reduzir sua perda. As rãs-leopardo, 
Rana pipiens, passam a estação de atividade, o verão, em 
campinas verdes, onde não têm acesso a lagoas. Durante o 
dia, ficam em abrigos que criam empurrando a vegetação 
para os lados até expor o solo úmido. Nos abrigos, descan
sam com a mancha pelvina em contato com o solo e testes 
mostraram que as rãs são capazes de absorver água do solo. 
Nas noites em que se formam orvalho, muitas rãs saem dos 
abrigos e passam algumas horas do início da manhã sentadas 
na grama úmida antes de retomarem aos abrigos. A rã-leo-
pardo apresenta um padrão diário de ganho e perda de água 
durante um período de vários dias sem chuva: pela manhã, 
ela está lisa e brilhante de umidade, tendo urina na bexiga. 
Essa observação indica que, pela manhã, ela dispõe de água 
suficiente para formar urina. À noite, a rã apresenta pele 
seca e pouca urina na bexiga, sugerindo que, como perdeu 
água por evaporação durante o dia, tinha reabsorvido a água 
da urina para manter a conteúdo hídrico de seus tecidos. 

N a manhã seguinte, a rã havia absorvido mais água do 
orvalho e estava novamente lisa e bem hidratada. O balanço 
dos ganhos e perdas de água foi demonstrado pelas flutua
ções diárias da massa corporal da rã: de manhã, estava até 
4 a 5 por cento mais pesada que sua massa média geral; à 
noite, estava correspondentemente mais leve que a média. 
Assim, essas rãs terrestres foram capazes de equilibrar seus 

orçamentos hídricos absorvendo água do solo úmido e do 
orvalho para substituir a água perdida por evaporação e na 
urina. O resultado é que elas são independentes das fontes 
de água, como lagoas ou riachos, e capazes de habitar cam
pinas e bosques distantes de quaisquer fontes permanentes 
de água. 

10.5 Glândulas de Veneno 
e Outros Mecanismos de Defesa 

O muco que recobre o tegumento de um Amphibia possui 
várias propriedades. Em algumas espécies, pelo menos, 
ele tem atividade antibacteriana e um potente antibiótico, 
que talvez tenha aplicações médicas, foi isolado da pele do 
sapo-de-garras-africano. É o muco que toma alguns anfí
bios escorregadios e dificulta sua captura por predadores. 
O muco de outras espécies é extremamente adesivo. Muitas 
salamandras, por exemplo, têm uma concentração de glân
dulas mucosas na superfície dorsal da cauda. Quando uma 
dessas salamandras é atacada por um predador, ela dobra 
a cauda para frente e golpeia o atacante. O muco pegajoso 
faz os detritos grudarem no focinho ou bico do predador e 
com sorte, o atacante logo se concentra na própria limpeza 
e perde o interesse pela salamandra. Quando uma salaman-
dra-delgada-da-califórnia é capturada por uma serpente do 
gênero Thamnophis, ela enrola a cauda em tomo da cabeça 
e do pescoço da serpente. Esse comportamento toma a sa
lamandra uma presa difícil de ser engolida, além de espa
lhar secreções pegajosas sobre o corpo da serpente. Uma 
serpente de pequeno porte poderá acabar com o corpo todo 
colado na forma de uma espiral, sem conseguir escapar. 

Embora as secreções das glândulas mucosas de algu
mas espécies de anfíbios sejam irritantes ou tóxicas para os 
predadores, o sistema primário de defesa química dos Am
phibia está localizado nas suas glândulas de veneno (Figura 
10-28). Essas glândulas estão concentradas na superfície 
dorsal do animal e, tanto nos anuros como nas salamandras, 
as posturas de defesa apresentam as áreas glandulares aos 
predadores potenciais. 

Uma grande variedade de substâncias farmacologica
mente ativas foi encontrada no tegumento dos Amphibia. Al
gumas dessas substâncias são extremamente tóxicas e outras 
são menos tóxicas mas, ainda capazes de produzir sensações 
desagradáveis quando o predador morde o anfíbio. Aminas 
biogênicas (como serotonina e histamina), peptídeos (como 
bradicinina) e proteínas hemolíticas foram encontrados em 
anuros e salamandras pertencentes a muitas famílias. Muitas 
dessas substâncias (tais como bufotoxina, fisalemina e lep-
todactilina) foram nomeadas em função do animal em que 
foram descobertas. A epibatidina, composto tóxico que foi 
isolado a partir da pele do Epipedobates tricolor, anuro da 
América Central, é um potente analgésico. Ao contrário de 
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opiáceos como a morfina, a epibatidina age bloqueando um 
receptor do neurotransmissor acetilcolina. Sintetizou-se uma 
forma artificial de epibatidina. Conhecido como ABT-594, 
esse composto não apresenta oS efeitos colaterais tóxicos da 
epibatidina natural e tampouco tem os efeitos viciadores dos 
opiáceos. Estão atualmente passando por provas de segu
rança alguns preparados para o teste clínico de sua eficácia 
no alívio de dores crônicas no ser humano. 

Alcalóides cutâneos são abundantes e diversificados 
entre os sapos-veneno-de-flecha, da família Dendrobatidae, 
dos trópicos do Novo Mundo. A maioria desses anuros tem 
cores vivas e se locomove na superfície do solo durante o 
dia, sem tentar se esconder. Descreveram-se mais de 200 
novos alcalóides obtidos a partir dos Dendrobatidae, prin
cipalmente espécies dos gêneros Dendrobates, Minyobates, 
Epipedobates e Phyllobates. A maioria dos alcalóides en
contrados na pele do sapo-veneno-de-flecha é semelhante 
aos encontrados em formigas, besouros e miriápodes que 
vivem na serapilheira juntamente com os anuros e isso su
gere que os anuros obtêm os alcalóides de suas presas. 

Essa hipótese foi testada por John Daly e seus colabo
radores, criando filhotes do sapo-veneno-de-flecha pana
menho, Dendrobates auratus, sob três condições dietéticas 
(Daly et al. 2000). Como os sapos-veneno-de-flecha vivem 
na serapilheira da floresta, a serapilheira foi usada como 
forro dos viveiros em todos os experimentos. Os animais 
que seguiam a dieta mais restrita foram colocados em um 
viveiro de vidro, com junções cuidadosamente vedadas, e 
alimentados apenas com moscas (mesmo essas medidas não 
evitaram que algumas minúsculas formigas mirmicíneas en
trassem no viveiro durante o experimento). Para assegurar 
que os animais no viveiro de vidro não obtivessem presas 
naturais, a serapilheira foi congelada durante as duas se
manas anteriores ao experimento, para matar as formigas e 
outros artrópodes que nela viviam. Os anuros que recebiam 
as duas outras dietas foram mantidos ao ar livre, em vivei

ros de tela com malhas grandes o suficiente para permitir 
a entrada de moscas, formigas e outros pequenos artrópo
des. Num desses viveiros, os anuros viviam em uma serapi
lheira, também congelada antes do experimento, e comiam 
principalmente as moscas atraídas ao viveiro por bananas e 
outras frutas. As moscas eram tão abundantes ali que repre
sentavam o grosso da dieta dos anuros, mas formigas mir
micíneas também entraram no viveiro. Os animais do outro 
viveiro telado viviam em uma serapilheira de coleta recente, 
que era trocada toda semana; esses anuros comiam as formi
gas e os outros artrópodes que vinham com a serapilheira. 
Ao final do experimento, a análise do tegumento dos anuros 
demonstrou que um dos sapos do viveiro de vidro não tinha 
alcalóides detectáveis e outro apresentava traços de um al
calóide encontrado na formiga mirmicínea - ele provavel
mente comera as formigas que entraram no viveiro apesar 
das junções vedadas. Os animais criados no viveiro telado, 
com bananas para atrair as moscas, continham quatro alca
lóides, todos característicos das formigas mirmicíneas. Os 
animais do viveiro que recebia serapilheira fresca tinham no 
tegumento pelo menos 16 diferentes alcalóides, que podem 
ser atribuídos a miriápodes, besouros e formigas. Anuros 
capturados no mato em volta da área do experimento ti
nham ainda mais alcalóides na pele - mais de 40 compos
tos diferentes. Esse experimento demonstrou claramente que 
os anuros obtêm alcalóides tóxicos das presas que comem 
e que, quanto mais variada a dieta do anuro, mais alcalói
des diferentes ela contém. Além disso, algumas espécies de 
Dendrobates podem modificar alcalóides dos insetos, con-
vertendo-os numa forma mais tóxica adicionando um gru
pamento hidroxila à molécula (Daly e Clark 2003). 

O nome "sapo-veneno-de-flecha" indica o uso, pelos 
índios sul-americanos, das toxinas de alguns desses anuros 
para envenenar a ponta dos dardos de zarabatana utilizados 
na caça. Esse uso dos sapos parece estar limitado a três es
pécies de Phyllobates que ocorrem no oeste da Colômbia, 

AFigura 10-28, A pele do anfíbio. 
Seção transversal da pele da base da cauda 
de uma salamandra-de-dorso-vermelho, 
Plethodon cinereus, Plethodontidae. Três 
tipos de glândulas podem ser vistos. 
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embora venenos vegetais, como o curare, sejam usados para 
envenenar os dardos de zarabatana em outras partes da Amé
rica do Sul. Um alcalóide singular, a batracotoxina, ocorre 
no gênero Phyllobates. A batracotoxina é uma neurotoxina 
potente que impede o fechamento dos canais do sódio nas 
células nervosas e musculares, levando à despolarização ir
reversível e produzindo arritmias cardíacas, fibrilação e pa
rada cardíaca. 

Phyllobates terribilis, uma espécie amarelo-vivo, é a 
maior e mais tóxica do gênero. Os índios Emberá Choco, 
da Colômbia, utilizam o Phyllobates terribilis como fonte 
de veneno para os dardos de suas zarabatanas. A ponta do 
dardo é esfregada várias vezes no dorso do anuro e posta 
para secar. Os índios manuseiam os anuros com todo cui
dado, envolvendo-os em folhas - precaução sensata, por
que a batracotoxina é extremamente venenosa. Um único 
anuro pode conter até 1.900 microgramas de batracotoxina 
e é provável que uma dose inferior a 200 microgramas seja 
letal para o ser humano se a toxina entrar em seu corpo por 
um ferimento. A batracotoxina é tóxica também quando 
ingerida. Na verdade, os pesquisadores causaram inadver
tidamente a morte de um cão e uma galinha, na aldeia in
dígena onde viviam, quando aqueles animais mexeram no 
lixo que incluía os sacos plásticos em que os sapos tinham 
sido transportados. O cozimento destrói o veneno, tomando 
comestíveis a presa que foi morta por dardos impregnados 
com as secreções cutâneas de Phyllobates terribilis. 

Muitos anfíbios anunciam suas propriedades desagra
dáveis por meio de cores e comportamentos aposemáticos 
(de advertência). O predador que cometer o erro de capturar 
um deles irá cuspi-lo devido ao seu sabor desagradável. As 

toxinas da pele também induzem o vômito, reforçando no 
predador o aspecto repulsivo da experiência. No futuro, o 
predador se lembrará dessa experiência desagradável e evi
tará o animal específico que a produziu. Alguns anfíbios tó
xicos combinam a coloração dorsal críptica com um padrão 
ventral aposemático. Normalmente, a coloração críptica os 
oculta dos predadores mas, se atacados, os anuros adotam 
uma postura que exibe a superfície ventral de cores vivas 
(Figura 10-29). 

Algumas salamandras têm uma especialização morfoló
gica que amplifica os efeitos defensivos de suas secreções 
químicas. A salamandra européia Pleurodeles waltl e dois 
gêneros de salamandras asiáticas (Echinotriton e Tylotri-
tori) têm costelas que perfuram a parede do corpo quando 
um predador as captura. Você pode imaginar o choque do 
predador que morde uma salamandra e aí descobre que tem 
dúzias de espinhos ósseos espetados na língua e no palato! 
Pior ainda, as costelas cortam glândulas venenosas quando 
atravessam a parede do corpo e cada costela carrega uma 
gota de veneno para as feridas da boca do predador. 

Muitos anuros dão longos saltos para fugir de um preda
dor e outros simulam a morte. Alguns anuros com coloração 
críptica esticam as pernas traseiras para se fingir de mortos. 

Nessa posição, ficam tão semelhantes à serapilheira que 
mesmo um predador visualmente orientado, como a ave, 
mal consegue vê-los. Os anuros de grande porte atacam pre
dadores potenciais. Eles aumentam o tamanho aparente do 
corpo inflando os pulmões e saltam na direção do predador, 
geralmente com um coaxar ruidoso. Só isso já seria uma 
experiência desencorajadora, mas algumas das espécies car
nívoras, como os sapos-de-chifre sul-americanos (Cerato-

A Figura 10-29 Exibições aposemáticas dos Amphibia. As espécies de anfíbios com coloração brilhante exibem suas cores como 
sinal de advertência e os predadores aprendem a associá-las às propriedades tóxicas do animal, (a) O sapo-de-ventre-de-fogo europeu 
(Bambina, Bombinatoridae) tem a superfície dorsal cripticamente colorida e uma superfície ventral de cores vivas que é exibida no reflexo 
"estranhos!" quando o animal é atacado, (b) O tritão de Hong Kong (Paramesotriton, Salamandridae) tem a superfície dorsal castanha e 
um ventre salpicado de vermelho e preto que se revela na exibição aposemática. 
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phrys), que têm» dentes recurvados nas maxilas e serrilhas 
em forma de dentes na mandíbula, também são capazes de 
infligir uma mordida dolorosa. 

O tritão-vermelho é um exemplo clássico de animal 
aposemático (ver o encarte colorido). Ele tem coloração la-
ranja-brilhante e é ativo durante o dia, e não faz qualquer 
esforço para se esconder. O tritão contém tetrodotoxina, 
que é uma neurotoxina potente. Tocar um tritão com a boca 
produz a sensação imediata e desagradável de anestesia e 
formigamento, e o comportamento dos predadores usuais 
de salamandras indica que isso os afeta da mesma maneira. 
Como resultado, quando o tritão é atacado por um predador, 
o mais provável é ser rejeitado antes de ser ferido. Depois 
de uma ou duas experiências dessas, o predador nunca mais 
atacará um tritão. Um apoio à crença de que essa proteção 
funciona na natureza é fornecido pela seguinte observação: 
quatro dentre onze gaios-azuis (Cyanocitta cristatà) captu
rados na natureza recusaram-se a atacar o primeiro tritão-
vermelho que lhes foi oferecido em um teste de alimentação 
em laboratório (Tilley et al. 1982). Esse comportamento su
gere que aquelas quatro aves já tinham aprendido a evitar 
o tritão-vermelho antes de ser capturadas. As sete aves res
tantes atacaram pelo menos um tritão, mas o soltaram ime
diatamente. Depois de uma ou duas experiências desse tipo, 
as aves mostravam ânsias de vômito ao ver um tritão e se 
recusavam a atacá-lo. 

É claro que as cores e padrões aposemáticos só detêm um 
predador se este perceber o sinal aposemático. Os animais 
noturnos podem ter dificuldade em se fazer visíveis se de
penderem de sinais visuais. Uma espécie de anuro dendroba-
tídeo aparentemente detém predadores por meio de um odor 
fétido. O anuro apropriadamente denominado Aromobates 
nocturnus, das florestas nebulosas dos Andes venezuelanos, 
é o único dendrobatídeo noturno. Trata-se de um anuro in-
conspícuo, com cerca de 5 centímetros de comprimento e 
coloração oliva-escuro. Quando manuseado, ele exala um 
odor fétido, semelhante ao da jaritataca (cangambá). 

10.6 Mimetismo 

A existência de animais impalatáveis que detêm os predado
res com suas cores e comportamentos aposemáticos oferece 
uma oportunidade para que outras espécies sem qualidades 
tóxicas tirem vantagem dos predadores que aprenderam, por 
experiência, a evitar as espécies aposemáticas. Nesse fenô
meno, conhecido como mimetismo batesiano, o mimético 
(uma espécie que não possui propriedades tóxicas) se torna 
semelhante a um modelo tóxico e essa semelhança faz com 
que uma terceira espécie - o ludibriado - confunda o mimé
tico com o modelo. Alguns dos casos mais conhecidos de 
mimetismo entre os vertebrados envolvem as salamandras. 

Um dos casos estudados envolve duas formas de cor da sa
lamandra-de-dorso-vermelho comum, Plethodon cinereus. 

A salamandra-de-dorso-vermelho normalmente tem pig
mentação escura nas laterais do corpo, mas em algumas 
regiões encontra-se uma forma de cor eritrística (Grego 
erythr = vermelho) que não possui a pigmentação escura e 
apresenta uma coloração vermelho-alaranjada nos flancos e 
no dorso. Essas formas eritrísticas assemelham-se às do tri
tão-vermelho e poderiam estar mimetizando o tritão. Como 
a salamandra-de-dorso-vermelho é palatável para muitos 
predadores, mimetizar o tóxico tritão-vermelho daria algum 
grau de proteção aos indivíduos da forma eritrística. Essa hi
pótese foi testada em uma série de experimentos (Brodie e 
Brodie 1980). As salamandras foram colocadas em bandejas 
cheias de folhas das quais não podiam escapar e, essas foram 
depositadas em uma floresta onde aves estavam forrageando. 
As aves aprenderam a vasculhar entre as folhas das bandejas 
para encontrar as salamandras. Essa é uma situação bem na
tural para um teste de mimetismo, pois algumas espécies de 
aves são importantes predadores de salamandras. Por exem
plo, a salamandra-de-dorso-vermelho e a salamandra-crepus-
cular (Desmognathus ochrophaeus) representam até 25 por 
cento das presas levadas ao ninho pelos tordos-eremitas (Ca-
tharus guttatus) do oeste de Nova Iorque. 

Três espécies de salamandras foram usadas nos experimen
tos, ajustando-se o número de participantes de cada espécie para 
representar uma comunidade hipotética de salamandras con
tendo 40 por cento de salamandras-crepusculares, 30 por cento 
de tritões-vermelhos, 24 por cento de salamandras-de-dorso-
vermelho listradas e 6 por cento de salamandras-de-dorso-ver-
melho eritrísticas. A salamandra-crepuscular é palatável para as 
aves e tem coloração marrom-clara e não se assemelha aos tri
tões ou às salamandras-de-dorso-vermelho, e serviu como con
trole no experimento. A salamandra-de-dorso-vermelho listrada 
representa um segundo controle: a hipótese de mimetismo dos 
tritões-vermelhos pelas salamandras eritrísticas prediz que as 
salamandras listradas, que não se parecem com os tritões, se
riam comidas pelas aves, enquanto as salamandras eritrísticas, 
que são tão palatáveis quanto as listradas mas que se asseme
lham aos tritões tóxicos, não seriam devoradas. 

Um número predeterminado de cada tipo de salamandra 
foi colocado nas bandejas e permitiu-se que as aves forra-
geassem por 2 horas. No final desse período, contaram-se 
as salamandras restantes. Como era esperado, apenas 1 por 
cento dos tritões foi capturado pelas aves, enquanto 44 a 60 
por cento das salamandras palatáveis tinham desaparecido. 
Conforme previsto, as aves comeram menos salamandras-
de-dorso-vermelho eritrísticas do que listradas. 

Esses resultados indicam que a forma eritrística da sala
mandra-de-dorso-vermelho obtém realmente alguma proteção 
contra aves predadoras como resultado de sua semelhança 
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com o tritão-vermelho. Nesse caso, a semelhança é visual, 
mas o mimetismo pode existir em qualquer modo sensorial 
ao qual o predador "ludibriado" seja sensível. O mimetismo 
olfativo dos anfíbios poderia ser eficaz contra predadores 
como musaranhos e serpentes, que dependem do odor para 
encontrar e identificar a presa. Essa possibilidade tem sido 
pouco estudada, mas investigações cuidadosas talvez produ
zam novos e fascinantes exemplos. 

10.7 Por Que os Anfíbios Estão 
Desaparecendo? 

Biólogos de muitos países reuniram-se na Inglaterra, em 
1989, no Primeiro Congresso Mundial de Herpetologia. Em 
uma semana de apresentações formais de estudos científicos 
e conversas casuais às refeições e nos corredores, os par
ticipantes descobriram que uma proporção alarmantemente 
grande deles conhecia populações de anfíbios que antes 
eram abundantes e agora eram raras ou até haviam desapa
recido por completo. Acontecimentos que pareciam casos 
isolados passaram a ser vistos como partes de um padrão 
global. Como resultado dessa descoberta, David Wake, da 
Universidade da Califórnia em Berkeley, persuadiu a Aca
demia Nacional de Ciências a convocar um encontro de 
biólogos preocupados com o desaparecimento dos anfíbios. 
Biólogos do mundo todo se reuniram no centro da Acade
mia, na Costa Oeste dos Estados Unidos, em fevereiro de 
1990. Todos relataram que populações de Amphibia de seus 
países estavam desaparecendo, muitas vezes sem qualquer 
razão aparente. Depois do encontro, um esforço internacio
nal para identificar as causas do declínio dos anfíbios foi 
iniciado pela "Declining Amphibian Populations Task Force 
of the Species Survival Commission of the World Conser
vation Union (IUCN)" [Força-tarefa para estudar o declínio 
das populações de anfíbios, da Comissão para a sobrevivên
cia das espécies, da União para a Conservação Mundial]. 
Outro encontro foi convocado em 1998, dessa vez em Wa
shington, D.C., que reuniu autoridades das mais diversas 
disciplinas: herpetologia, biologia populacional, toxicolo
gia, doenças infecciosas, mudanças climáticas e políticas 
científicas. A conferência concluiu que "Há esmagadoras 
evidências de que nos últimos 15 anos ocorreu um declínio 
substancial e incomum na abundância e no número das po
pulações em regiões geográficas globalmente distribuídas" 
(Wake 1998). Rápidos declínios ocorreram durante os anos 
de 1950 e 1960 e estão continuando, embora numa taxa de al
guma forma mais lenta (Houlanhan et al. 2000). 

O declínio global das populações de anfíbios é alarmante, 
especia lmente porque , e m mui tos casos , não sabemos por 
que uma espécie desapareceu dos locais onde antes era 
abundante. Em alguns casos, acontecimentos locais parecem 

fornecer uma explicação. As alterações do habitat produzi
das pelo desmatamento geralmente são destrutivas para os 
anfíbios, por exemplo, porque os anuros e as salamandras 
dependem de micro-habitats frios e úmidos no chão da flo
resta. Quando o dossel da floresta é removido, a luz solar 
atinge o solo, gerando condições demasiadamente quentes e 
secas para os anfíbios. Atrazine, um dos herbicidas mais vas
tamente utilizados na agricultura, é drenado dos campos para 
os corpos d'agua onde anfíbios reproduzem. A exposição 
dos girinos de Rana pipens a concentrações de 0,1 parte por 
milhão produziu feminização: 36 por cento dos machos mos
traram retardo no desenvolvimento gonadal e 29 por cento 
formaram oócitos em seus testículos (Hayes et al. 2002). A 
mineração e a extração de petróleo também causam danos 
que se estendem por grandes áreas. As pedras retiradas das 
minas liberam substâncias químicas ácidas ou tóxicas; o cia-
nureto usado para extrair ouro do metal envenena a água de 
superfície; os poços de petróleo espalham hidrocarbonetos 
tóxicos; nitratos e nitritos escoam das terras cultivadas e al
cançam níveis que causam deformidades e a morte das lar
vas de anfíbios - a lista de abusos é quase interminável. 

Algumas causas locais da mortalidade de anfíbios não 
são apenas evidentes: são decididamente ignóbeis. Terras 
federais do oeste dos Estados Unidos são arrendadas para 
pastagem e o gado bebe em lagoas que são os sítios repro
dutivos dos anuros. O nível das lagoas cai no verão, deixam 
uma faixa de lama que é atravessada pelo gado em busca de 
água. As pegadas profundas dos cascos do gado convertem-se 
em armadilhas mortais para os anuros recém-metamorfosea-
dos que caem nelas e não conseguem sair. Ainda pior, al
guns anuros jovens têm o azar de estar passando atrás de 
uma vaca no momento errado: terminam presos e sufocados 
numa pilha de estrume fresco! 

A meta global para o problema sugere que deveríamos 
procurar por explicações globais (Collins e Storfer 2003). 
Quatro fatores que têm provavelmente contribuído para alguns 
desses declínios são o aquecimento global, a chuva ácida, o 
aumento na radiação ultra-violeta e doenças. 

Populações de anfíbios de altas altitudes, como o sapo-
dourado da Costa Rica {Bufo periglenes) que pensa-se estar 
extinto, parece estar declinando mais rápido mesmo do que 
a maioria das espécies, e o aquecimento global pode ser 
uma das razões desse padrão. Com o clima se tomado mais 
quente e mais seco nas montanhas da Costa Rica, espécies 
de aves das planícies moveram-se para cima e espécies de 
anfíbios decliram ou desapareceram. Uma análise do efeito 
do aquecimento global nas florestas montanhosas de Queens
land, Austrália, aponta que um acréscimo de somente 1°C 
na média anual de temperatura diminuiria o habitat das es
pécies de altas altitudes em 65 por cento e um acréscimo de 
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3,5°C, eliminaria completamente os habitats de aproximada
mente metade das 65 espécies de vertebrados endêmicas às 
montanhas (Williams 2003). 

A precipitação (de chuva, neve e neblina) sobre grandes 
áreas do mundo, especialmente no Hemisfério Norte, é pelo 
menos cem vezes mais ácida do que seria se a água esti
vesse em equilíbrio com o dióxido de carbono no ar. A aci
dez extra é produzida pelos ácidos nítrico e sulfúrico que se 
formam quando o vapor d'agua se combina com os óxidos 
de nitrogênio e o enxofre liberados pela queima de combus
tíveis fósseis. A água das lagoas de reprodução de muitos 
anfíbios do Hemisfério Norte tornou-se mais ácida nos úl
timos 50 anos e essa acidez tem efeitos diretos e indiretos 
sobre os ovos e larvas dos anfíbios. Os embriões de muitas 
espécies de anuros e salamandras são mortos ou lesados em 
pH5 ou inferior. As larvas que eclodem podem ser meno
res que o normal e às vezes possuem estranhas protuberân
cias ou torções no corpo. As larvas da salamandra-pintada 
crescem lentamente na água ácida porque seus esforços para 
capturar a presa são desajeitados e elas comem menos do 
que as larvas que vivem em pH mais elevado (Preest 1993). 

Outro fenômeno global é o aumento da quantidade de 
radiação ultravioleta que atinge a superfície da Terra como 
resultado da destruição do ozônio na estratosfera por po
luentes químicos. Os efeitos são mais dramáticos nos pólos 
e estão se espalhando para latitudes inferiores, em ambos 
os hemisférios. A responsabilidade do aumento da radiação 
ultravioleta no declínio dos anfíbios é controversa e prova-
mente complexa. A luz ultravioleta, especialmente a faixa 
UV-B, 280 a 320 nanômetros, mata os ovos e embriões de 
anfíbios (Blaustein et al. 1994). Nas lagoas das Montanhas 
Cascade, Oregon, somente 50 a 60 por cento dos ovos de 
Rana cascadae e Bufo boreas sobreviveram quando expos
tos à luz solar incidente, porém, quando se colocou sobre 
os ovos um filtro bloqueador da UV-B, a sobrevivência au
mentou para 70 a 85 por cento. 

Por outro lado, parece que algumas espécies de anfí
bios e alguns sítios de reprodução não são afetados; talvez 
o dano causado pela radiação UV-B dependa da interação 
de diversas variáveis (Licht 2003). Por exemplo, a presença 
de vegetação suspensa ou de turvação (partículas sólidas em 
suspensão na água das lagoas de reprodução) talvez bloqueie 
a UV-B antes que alcance os ovos dos anfíbios. Do mesmo 
modo, algumas substâncias químicas dissolvidas absorve
riam a luz ultravioleta, protegendo os ovos dos anfíbios. As 
espécies de anfíbios diferem na sensibilidade à UV-B e a re
sistência pode estar relacionada à quantidade da enzima fo-
toliase (uma enzima que repara os danos ao DNA induzidos 
pela radiação UV) nos ovos das diferentes espécies. 

Em anos recentes, a atenção focalizou o papel das doen
ças no declínio global dos anfíbios e, em especial, os dois 

organismos que infetam os anfíbios: iridovírus e o fungo 
"chytrid". Os organismos causadores de doenças e os an
fíbios têm coexistido ao longo de toda a existência destes 
últimos e algumas espécies de anfíbios aparentemente es
tabeleceram uma relação estável com seus patógenos. Por 
exemplo, o iridovírus infecta as salamandras de lagoas e 
parece ter modelado a biologia dessas populações. A sala-
mandra-tigre (Ambystoma tigrinum), do Arizona, tem duas 
formas larvais: a normal e a canibal, com cabeça e mandí
bula grandes. Algumas populações são compostas inteira
mente da forma normal e em outras, alguns indivíduos se 
transformam em larvas canibais que comem os indivíduos 
da forma normal. Um levantamento da ocorrência de ambas 
as formas, normal e canibal, revelou que a canibal está au
sente em populações infectadas pelo iridovírus, mas ocorre 
com regularidade em populações sem esse vírus. Aparente
mente, em populações livres do vírus é seguro comer outras 
larvas, mas quando o vírus está presente, a forma canibal se 
arrisca a infecções se comer as outras larvas de salamandra. 

A correspondência entre a presença do iridovírus e a 
estrutura da história de vida das populações de salamandra 
sugere que essa associação hospedeiro-patógeno é antiga 
e que a salamandra hospedeira e seu patógeno iridovírus 
desenvolveram uma relação estável. É provável que essa 
generalização se aplique a outros anfíbios que servem de 
hospedeiros ao iridovírus e, ao que parece, provoca flutua
ções nas populações de anfíbios, mas normalmente não é 
responsável por extinções. 

O fungo "chytrid" talvez seja um novo patógeno dos 
Amphibia e parece estar envolvido na extinção de sítios em 
locais tão distanciados quanto a América Central e o leste 
da Austrália. Os chytrids formam um grupo muito difundido 
de fungo de solo que normalmente infecta algas, outros fun
gos, plantas, protozoários e invertebrados. O primeiro relato 
de infecção de vertebrados por chytrids surgiu em 1998, 
quando esse fungo foi identificado como a causa provável 
da morte de anuros na Austrália e na América Central. No 
ano seguinte, chytrids foram identificados em anuros mortos no 
Zoológico Nacional dos Estados Unidos. Batrachochytrium, 
o chytrid que infecta os anfíbios, possui zoospores reprodu
tores móveis que vivem na água e conseguem penetrar na 
pele dos anfíbios. Quando penetra em um anfíbio, o zoos
pore amadurece formando estruturas ramificadas, que se 
estendem pela pele, e um corpo reprodutor esférico, o zoos-
porângio. Um único zoospore amadurece em 4 a 5 dias e se 
torna um zoosporângio contendo centenas de zoospores que 
são liberados na água. As infecções por chytrid não parecem 
ser letais aos girinos, mas os anuros jovens morrem logo após 
a metamorfose e os adultos morrem quando são infectados. 

O declínio dos Amphibia foi objeto de estudos especiais 
na América Central e no leste da Austrália, e infecções por 
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Figura 10-30 A progressão ao sul da infecção pelo fungo chytrid e o declínio e desaparecimento das populações de Anura na América 
Central. (Dados de Lips 1998, 1999, e comunicação pessoal) 

chytrid e o declínio dos anfíbios são ambos encontrados na 
mesma área. Na América Central, uma onda de infecção foi 
detectada na Costa Rica em 1988 e tem se movido para o sul 
numa taxa de 50 a 100 quilômetros por ano (Figura 10-30). 
Na Austrália, uma onda de infecção por chytrid e de declí
nio populacional de anfíbios talvez esteja movendo-se para 
o norte através de Queensland e dos Territórios do Norte. 

Por que as populações de anfíbios estão repentinamente 
sucumbindo às infecções por chitrid? Será que os chytrids 
são novos patógenos dos Amphibia ou algo está aconte
cendo com anfíbios e chytrids que toma as infecções mais 
letais do que costumavam ser? Estados em espécimes de 
museu sugerem que as infecções por chytrids talvez sejam 
um fenômeno novo, pelo menos em algumas áreas. As mu
danças na pele, que acompanham as infecções, podem ser 
observadas em espécimes de museu e o exame microscó
pico mostra as estruturas fúngicas características. Anuros 
coletados há vinte anos não apresentam sinais de chytrids, o 
que sugere que esse fungo foi introduzido recentemente. 

Também os Anura podem ter mudado no passado re
cente. Os anfíbios possuem um sistema imunológico que 

normalmente os protegem dos patógenos do ambiente, 
porém o estresse interfere no sistema imunológico dos 
Vertebrata. Anfíbios estressados por causa da acidez ou da 
radiação ultravioleta podem ser suscetíveis a doenças ou 
parasitas aos quais habitualmente seriam capazes de resis
tir. Como esses tipos de mecanismo de interação são di
fíceis de identificar, a National Science Foundation apoia 
um estado multidisciplinar que combina os esforços de 
participantes que vão desde biólogos de campo, passando 
por especialistas em doenças infecciosas até biólogos mo
leculares. Esse gmpo está envolvido em um programa 
multianual de estados campais e laboratoriais para testar 
hipóteses sobre o papel do iridovírus e do fungo chytrid 
no declínio dos anfíbios e as interações desses fatores com 
as mudanças ambientais e as mudanças evolutivas dos or
ganismos patogênicos. Temas ligados à biologia conserva-
cionista rapidamente transcendem os campos específicos 
de estado e nossa melhor oportunidade de encontrar so
luções para os problemas agudos que afetam muitos tipos 
de animais está em agrupar técnicas e perspectivas de um 
amplo espectro de especialidades biológicas. 

Resumo _ _ 

Adaptações locomotoras distinguem as linhagens de Am
phibia. Salamandras (Urodela) geralmente têm pernas cur
tas e vigorosas que são usadas com ondulação lateral do 
corpo no caminhar. Salamandras aquáticas usam ondula
ções laterais d o co rpo e d a cauda para nadar e algumas es
pécies aquáticas especializadas são alongadas e têm pernas 
muito pequenas. Sapos e rãs (Anura) se caracterizam por 

especializações da pélvis e das pernas traseiras que permi
tem usar ambas as patas ao mesmo tempo para obter um 
impulso poderoso utilizado no salto e na natação. Muitos 
Anura caminham de forma quadrúpede quando se movem 
lentamente e alguns são escaladores ágeis. Cecílias (Gym
nophiona) são anfíbios tropicais ápodos. Algumas são es
cavadoras e outras, aquáticas. 



262 CAPÍTULO 10 Salamandras, Anuros e Cecilias 

A diversidade de modos reprodutivos dos Amphibia ul
trapassa a de qualquer outro grupo de Vertebrata, com ex
ceção dos peixes. A fecundação é interna nas salamandras 
derivadas, mas a maioria dos anuros depende da fecundação 
externa. Todas as cecilias têm fecundação interna. Muitas 
espécies de anfíbios têm larvas aquáticas. Girinos, as larvas 
aquáticas dos anuros, são especializados para a vida em água 
parada ou corrente e algumas espécies de anuros depositam 
seus girinos em sítios muito específicos, como poças de 
água acumulada nas axilas foliares de bromeliáceas ou ou
tras plantas. As especializações dos girinos são inteiramente 
diferentes das do adulto e a metamorfose provoca mudan
ças em todas as partes do corpo. O desenvolvimento direto, 
que omite o estágio larval, também é amplamente difundido 
entre os anuros e costuma estar combinado com o cuidado 
parental dos ovos. A viviparidade ocorre nas três ordens. 

Em muitos aspectos, a biologia dos anfíbios é determi
nada pelas propriedades de seu tegumento. As glândulas 
hedônicas são elementos-chave dos comportamentos repro
dutivos, as glândulas de veneno protegem o animal contra 
predadores e as glândulas mucosas mantêm a pele umede-
cida, facilitando as trocas gasosas. Acima de tudo, a permea
bilidade do tegumento à água limita a maioria dos anfíbios 

a micro-habitats onde possam controlar ganho e perda de 
água. Parece uma séria restrição, mas no micro-habitat ade
quado os anfíbios utilizam a permeabilidade da pele para al
cançar alto grau de independência da água existente. Assim, 
é falso o panorama que mostra os Amphibia como animais 
que mal e mal sobrevivem, como algum erro evolutivo. 
Somente um exame detalhado de todos os aspectos de sua 
biologia produzirá um panorama acurado dos Amphibia en
quanto organismos. 

Um exame desse tipo reforça o enfoque de que o tegu
mento é uma característica estrutural dominante dos anfíbios. 
Isso é verdadeiro não só pelas limitações e oportunidades 
apresentadas pela permeabilidade do tegumento à água e aos 
gases, mas também como resultado das funções inter-relacio-
nadas das glândulas da pele em comportamentos de defesa e 
de reprodução. A estrutura e a função do tegumento podem 
ser características primárias que modelaram a evolução e a 
ecologia dos anfíbios e talvez sejam também responsáveis por 
alguns aspectos de sua suscetibilidade à poluição. No mundo 
todo, populações de anfíbios estão desaparecendo em ritmo 
alarmante. Algumas dessas extinções podem ser causadas 
pelos efeitos regionais ou globais das atividades humanas, 
que provavelmente também afetam outros organismos. 
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Sauropsida: Tartarugas, 
Lepidossauros e Aves 

á 

visão inicial dos amniotas produziu as duas linhagens evolutivas que incluem a 
de maioria dos vertebrados terrestres viventes, os Synapsida e Sauropsida. Os mamí-

são Synapsida, e, as tartarugas, os tuatara, os lagartos, as serpentes, os crocodilianos, e 
ves são Sauropsida, assim como todos os répteis extintos, exceto aqueles denominados de 

épteis semelhantes aos mamíferos. 

As linhagens podem ser distinguidas no registro fóssil a partir do Médio Carbonífero e 
mostram similaridades singulares e diferenças na forma de solucionar os desafios da vida no 
meio terrestre. As duas linhagens tiveram sucesso. Temos a tendência de imaginar os mamí
feros como vertebrados terrestres proeminentes, mas essa opinião reflete nossa posição na li
nhagem Synapsida. As espécies viventes de Sauropsida são muito mais numerosas que a dos 
mamíferos, e ós Sauropsida exploraram virtualmente todos as zonas adaptativas terrestres ocu
padas pelos mamíferos, e muitas outras que os mamíferos nunca penetraram, tais como o ta
manho corpóreo gigantesco adquirido por alguns dinossauros e a forma alongada do corpo das 
serpentes. 
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CAPÍTULO 

Synapsida e Sauropsida: 
Duas Abordagens para a Vida Terrestre 

O ambiente terrestre proveu para os amniotas oportunidades para novos modos de vida. O ovo amniota foi 
um elemento crítico do sucesso dos Synapsida e Sauropsida, porque os ovos dos amniotas são maiores do que 
os dos não amniota, e produzem filhotes maiores que crescem originando adultos maiores. Além disto, nossa 
visão sobre os não amniotas terrestres pode ser distorcida pelas limitações que a pele permeável coloca aos 
Lissamphibia. A permeabilidade cutânea e a ausência de costelas são caracteres derivados dos Lissamphibia 
e ambos têm benefícios e custos. Na ausência de costelas e músculos intercostais para mover ar para dentro e 
para fora dos pulmões, os Lissamphibia utilizam a respiração cutânea que requer uma pele permeável. Como 
resultado, a maioria dos Lissamphibia terrestres deve ser capaz de encontrar locais úmidos para abrigo e esta 
exigência limita o tamanho de seus corpos porque, no mundo terrestre, usualmente só existe alta umidade 
em espaços restritos. Assim, a grande diversidade de vertebrados amniotas em ambientes terrestres poderia 
resultar dos benefícios de ter um ovo amniota, de evitar as restrições, de depender da respiração cutânea, e de 
outras características combinadas. 

Tendências evolutivas paralelas nos Sauropsida e nas linhagens de Synapsida ilustram as zonas adaptati
vas que são disponíveis a amniotas em terra. Ambas as linhagens desenvolveram predadores de movimentos 
rápidos que perseguem presas em fuga (bem como presas que fogem dos predadores correndo rapidamente), 
e ambas as linhagens incluem espécies capazes de voar. Em ambas evoluíram o cuidado parental extenso e 
comportamento social complexo. Ambas as linhagens tiveram membros que se tomaram endotérmicos, en
quanto evoluíram taxas metabólicas altas e isolamento térmico para reter calor metabólico no corpo. 

Apesar das semelhanças entre os Synapsida e Sauropsida, existem diferenças no modo que desempenham 
o rol básico de funções, o que mostra que esses caracteres derivados evoluíram independentemente. Altas taxas 
metabólicas, que são essenciais para a corrida continuada e o vôo, requerem pulmões que podem trocar gases 
em uma taxa alta, sistema circulatório que pode transportar rapidamente oxigênio e gás carbônico entre tecidos 
e pulmões, e sistema excretor que pode dispor de quantidades grandes de substâncias nitrogenadas, ao mesmo 
tempo em que conserva água. As soluções para esses desafios marcaram as diferenças entre Synapsida e Sau
ropsida em aspectos gerais de reprodução e comportamento social. As diferenças em como os Synapsida e 
Sauropsida funcionam, mostram que há mais de um modo de um amniota ter sucesso como vertebrado terrestre. 

11.1 Tirando Vantagem das Oportunidades 
para a Manutenção da Locomoção 

Correr envolve muito mais do que somente mover as per
nas rapidamente. Se um animal pretende correr para muito 
longe, os músculos utilizados para mover os membros re
querem um grande suprimento de oxigênio, e aqui é onde 
a forma ancestral de locomoção de vertebrado encontra um 

problema. Os primeiros tetrápodes moviam-se com ondu
lações laterais do tronco, como salamandras e lagartos o 
fazem atualmente. Os músculos axiais provem a força nesta 
forma de locomoção, dobrando o corpo de lado a lado. Os 
membros e pés são utilizados em pares alternados (p. ex., 
pata dianteira esquerda e pata traseira direita; pata dianteira 
direita e pata traseira esquerda) para se fixar ao substrato 
enquanto os músculos do tronco movem o animal. 

265 



266 CAPÍTULO 11 Synapsida e Sauropsida: Duas Abordagens para a Vida Terrestre 

AFigura 11-1 Ventilação dos pulmões e locomoção. O efeito da curvatura axial sobre o volume dos pulmões de um lagarto corredor 
(visto de cima) e de um cachorro em corrida (visto lateralmente). O eixo curvado do tórax do lagarto se encontra entre os pulmões direito 
e esquerdo. Conforme o lagarto curva-se lateralmente, o pulmão sobre o lado côncavo (esquerdo) é comprimido e a pressão do ar aumenta 
(demonstrado por +), enquanto a pressão do ar no pulmão sobre o lado convexo (direito) é reduzida (demonstrado por - ) . O ar pode ser 
bombeado entre os pulmões (seta), mas pouco ou nenhum ar se move para dentro ou para fora do animal. Em contraste, o eixo curvado do 
tórax do mamífero em galope é dorsal aos pulmões. Conforme a coluna vertebral se curva, o volume da cavidade torácica diminui; a pressão 
em ambos os pulmões se eleva (demonstrado por +) empurrando o ar para fora dos mesmos (seta). Quando a coluna vertebral se alinha, o 
volume da cavidade torácica se eleva, a pressão nos pulmões cai (demonstrado por - ) e o ar sai dos pulmões (seta). 

Esta é uma forma efetiva de locomoção, e animais gran
des como crocodilos usam-na para movimentar-se extre
mamente rápido, mas isto funciona somente por momentos 
curtos. O problema com o modo ancestral de locomoção é 
que os músculos axiais são responsáveis por duas funções 
de curvatura essenciais - dobrando o tronco unilateralmente 
para locomoção e compressão da caixa torácica bilateral
mente para ventilar os pulmões - e essas atividades não 
podem acontecer simultaneamente. A Figura 11-1 ilustra o 
problema: o dobramento lado-a-lado da caixa torácica do 
lagarto comprime um pulmão enquanto expande o outro, 
assim o ar flui de um pulmão para o outro, interferindo com 
o fluxo de ar para dentro e para fora da boca (Carrier 1987). 

Impulsos curtos são possíveis para animais que utilizam 
a curvatura lateral do tronco para locomoção porque a ener
gia utilizada para uma corrida curta é suprida inicialmente 
por uma reserva de compostos de fosfato de alta energia 
(tal como trifosfato de adenosina e fosfato de creatina), que 
estão presentes nas células musculares. Quando estes com
postos são utilizados, os músculos mudam para um metabo
lismo anaeróbio, que consome o glicogênio armazenado nas 
células e não requer oxigênio. O problema aparece quando 
a locomoção rápida deve ser mantida por mais do que um 
ou dois minutos, porque nesse ponto o suprimento de glico
gênio nos músculos foi consumido. Por causa deste conflito 

entre a corrida e a respiração, os lagartos que retém o modo 
de locomoção e respiração ancestral estão limitados a pe
quenos períodos de atividade. 

A locomoção sustentada requer uma maneira de separar 
a respiração da locomoção. Ambos Synapsida e Sauropsida 
desenvolveram modos de locomoção que permitem ao 
tronco manter-se rígido e utilizar os membros como a prin
cipal fonte de propulsão, mas a maneira que fazem isto são 
bem diferentes. 

Locomoção e Respiração dos Synapsida 

Os Synapsida basais não-mamalianos retiveram os membros 
curtos, o corpo próximo ao solo e cauda longa, caracteres 
ancestrais dos amniotas ainda vistos em lagartos e croco
dilianos atuais. Os Synapsida não-mamalianos derivados, 
um grupo chamado Therapsida, adotaram uma postura mais 
ereta com os membros posicionados mais ventralmente ao 
tronco, como acontece nos mamíferos atuais (Figura 11-2). 
Os membros nesta posição podem mover-se para frente e 
para trás sem dobrar o tronco. 

Uma segunda inovação na linhagem Synapsida também 
contribuiu para resolver o conflito entre locomoção e res
piração. Ancestralmente, a contração do tronco produzia a 
redução da pressão dentro do tronco que pressionava o ar 

> Figura 11-2 Mudanças na anatomia dos Synapsida. Os Synapsida basais como o Lycaenops (mais em cima) retiveram as condições 
ancestrais das costelas em todas as vértebras torácicas, membros curtos e caudas longas, enquanto os Synapsida derivados, como 
Thrinaxodon (abaixo), perderam as costelas das vértebras mais caudais e tinham membros mais longos e caudas mais curtas. Essas 
mudanças provavelmente coincidem com o desenvolvimento de um diafragma para respiração e o movimento para frente-para-trás dos 
membros durante a locomoção. 
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para dentro dos pulmões para inspiração, mas esta situação 
modificou com o desenvolvimento de um diafragma em al
guns Therapsida derivados. O diafragma é uma lâmina mus
cular que separa a cavidade do corpo em uma porção cranial 
(a cavidade pulmonar) e uma porção caudal (a cavidade ab
dominal). O diafragma é convexo cranialmente quando está 
relaxado e achata-se quando contrai. Esse achatamento au
menta o volume da cavidade pulmonar, criando uma pressão 
negativa que leva o ar para dentro dos pulmões. Contrações 
simultâneas dos músculos hipaxiais empurram as costelas 
para dentro e para fora, expandindo a caixa torácica - você 
pode sentir essa mudança quando respira profundamente. O 
relaxamento do diafragma permite assumir seu formato em 
domo, e o relaxamento dos músculos hipaxiais permite um 
recolhimento elástico da caixa torácica. Essas mudanças au
mentam a pressão na cavidade pulmonar, causando a exala
ção do ar dos pulmões. 

Os movimentos do diafragma não entram em conflito 
com a locomoção, e de fato o andar saltitante dos mamífe
ros térios leva a solução dos conflitos da demanda da loco
moção e respiração, a um passo adiante (Bramble e Carrier 
1983, Boggs 2002). Os movimentos inerciais para frente e 
para trás das vísceras (especialmente o fígado) com o traba
lho de cada passada com o diafragma força o ar para dentro 
e para fora dos pulmões (Figura 11-1). Assim, em mamífe
ros derivados, a respiração e locomoção trabalham juntos 
mais de maneira sinergética do que conflitante. 

Os humanos têm pouca experiência dessa condição bá
sica mamaliana porque nossa locomoção bípede separou de
finitivamente a locomoção da respiração, mas a locomoção 
e a respiração interagem positivamente em muitos mamífe
ros quadrúpedes, e a relação explica algumas características 
da locomoção. O caminhar e a respiração são pareados na 
maioria dos mamíferos quadrúpedes; ou seja, um animal 
inala e exala em sincronia com os movimentos dos membros 
(Bramble e Carrier 1983, Boggs 2002). Esse pareamento da 
respiração e do movimento dos membros depende de ajustar 
a taxa respiratória para um múltiplo do intervalo de passo. 
A taxa respiratória mais eficiente corresponde à freqüência 
dos movimentos respiratórios, assim a freqüência mais efi
ciente de passos é um múltiplo desta freqüência ressonante. 
Se você galopar num cavalo perceberá que ele respira a cada 
passo porque essa freqüência marca a freqüência ressonante 
de sua respiração. Um cavalo que galopa aumenta sua ve
locidade aumentando o comprimento de seu passo mais do 
que a freqüência dos passos, mantendo assim a marca entre 
a freqüência do passo e a freqüência ressonante da respira
ção. Mamíferos de grande porte possuem freqüência resso
nante menor do que a dos pequenos, e os mamíferos grandes 
têm, correspondentemente, freqüência de passos mais baixa 
do que a dos mamíferos pequenos. 

Locomoção e Respiração dos Sauropsida 

Os Sauropsida encontraram uma solução diferente para o 
problema locomoção e respiração compartilhada que cul
minou na evolução de bipedalismo, como visto nos Archo-
saura derivados, como dinossauros e aves. A locomoção 
bípede envolve somente os membros traseiros sem o movi
mento do tronco. Os Sauropsida basais eram animais qua
drúpedes, entretanto, moviam-se por meio de ondulações 
laterais do tronco, assim como os Synapsida basais. Em 
vez de desenvolver um diafragma, os Sauropsida parecem 
ter incorporado movimentos pélvicos e as costelas ventrais 
(gastrália, que são formados por ossos dérmicos) na ven
tilação pulmonar (Carrier e Farmer 2000a). Os crocodilos 
atuais oferecem um modelo para o entendimento dos me
canismos respiratórios utilizados pelos Archosaura basais. 
Os crocodilianos movimentam-se com ondulações laterais 
do tronco, mas a ventilação pulmonar não é limitada pelos 
movimentos locomotores - muito pelo contrário, de fato, 
os jacarés hiperventilam durante a locomoção. Um exame 
mostra que os jacarés utilizam três métodos de mudança do 
volume do tronco para movimentar o ar para dentro e para 
fora dos pulmões: movimento das costelas, movimento do 
fígado, e rotação dos ossos pubianos. Esses movimentos são 
mostrados na Figura 11-3. 

As aves também utilizam movimentos da pélvis para 
ventilar os pulmões, embora os músculos e mecanismos da 
respiração das aves sejam diferentes daqueles utilizados por 
um jacaré. Não obstante, o uso de movimentos pélvicos para 
ventilação pulmonar em crocodilianos e aves suscita a pos
sibilidade que esse caracter possa estar presente no ancestral 
comum destas linhagens. Se esse é um caracter ancestral da 
linhagem Arcosaura, os dinossauros podem ter tido um me
canismo similar da ventilação pulmonar. Se for o caso, isso 
explica algumas características em mosaico de sua anato
mia, tal como a retenção da gastrália e a extensão dos ossos 
púbicos e do ísquio na cintura pélvica. 

A gastrália é um caracter ancestral dos amniotas que con
siste em bastões ósseos na forma de V localizados na parede 
ventral do corpo com o ápice do V apontando para frente. 
Eles assemelham-se a uma armadura ventral nos tetrápodes 
da Era Paleozóica e persistem nos crocodilianos viventes, 
nos répteis voadores da Era Mesozóica, conhecidos como 
pterossauros, e nos dinossauros carnívoros (Theropoda) que 
deram origem às aves, embora tenha sido perdida nas aves 
amais. Os dinossauros podem ter utilizado a gastrália em 
combinação com as costelas e os ossos estendidos da pélvis 
para mudar o volume da cavidade torácica por um meca
nismo chamado respiração encouraçada, termo derivado de 
couraça - um tipo de armadura que protege o peito (Carrier 
e Farmer 2000b). (Figura 11-4). 
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AFigura 11 -3 Ventilação pulmonar pelo jacaré. Durante a inspiração (em cima) a contração dos músculos intercostais (não mostrados) 
movimenta as costelas cranialmente, a contração dos músculos diafragmáticos puxa o fígado para trás, e a contração dos músculos 
ischiopúbicos gira os ossos púbicos ventralmente, aumentando o volume da cavidade torácica. Durante a expiração (abaixo) os músculos 
reto abdominal e transverso abdominal giram os ossos púbicos dorsalmente. Esse movimento empurra as vísceras cranialmente enquanto 
os músculos diafragmáticos e intercostais relaxam, reduzindo o volume do tórax forçando o ar para fora dos pulmões. 

Evolução da Ventilação Pulmonar e Força Locomotora 

As demandas conflitantes sobre os músculos hipaxiais do 
tronco relacionadas à dupla tarefa de locomoção e respira
ção, provavelmente limitaram a habilidade dos amniotas 
basais a ocupar muitas das zonas adaptativas que são poten
cialmente disponíveis a um vertebrado terrestre. Se a respi
ração quase pára quando o animal se move, como é o caso 
dos lagartos modernos, tanto a velocidade como a distância 
dos movimentos, são limitados. Separar locomoção e respi
ração permite aos tetrápodes mover-se para longe e rápido, 
e essa separação foi adquirida tanto na linhagem Sinapsi-
das como Sauropsida (Figura 11-5). A solução Synapsida -

perda da gastrália e das costelas na porção lombar do tronco 
e o desenvolvimento de um diafragma muscular - apareceu 
cedo no desenvolvimento da linhagem e é encontrado em 
sinapsidas do Início do Triássico até os mamíferos viventes. 
Em contraste, os Sauropsida delineiam uma variedade de 
soluções. Os Archosaura retiveram a gastrália e usaram-na 
para a respiração encouraçada, enquanto os lagartos enfa
tizaram os movimentos das costelas e aumentaram a flexi
bilidade do tronco, o que resultou da perda da gastrália. O 
contraste entre uma única solução adotada pelos Sinapsidas 
e as múltiplas soluções dos Sauropsida, provavelmente re
flete a diversidade da forma do corpo nas duas linhagens. 
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A Figura 11-4 Mecanismo proposto de respiração encouraçada pelo dinossauro Theropoda carnívoro Allosaurus. Assim que o dinossauro 
inala, (em cima) os músculos ísquio-tronco e tronco-caudal puxam a gastrália para trás, empurrando a parede do corpo lateralmente e 
ventralmente. A área expandida da parte ventral caudal do púbis alongada pode ter sido um guia que orientou a força dos músculos. O púbis 
estende-se cranialmente e o ísquio caudalmente e a parte distai destes ossos é muito separada. Como resultado, o músculo ísquio-tronco 
é longo, e isto é mecanicamente significante porque os músculos podem contrair em um terço do comprimento de descanso. A expiração 
(abaixo) acontece pela contração do músculo reto abdominal, que puxa a gastrália cranialmente, estreitando os V e puxando a parede do 
corpo para dentro e para cima. 

Os Synapsida permaneceram relativamente pequenos, qua
drúpedes, e terrestres na Era Mesozóica, enquanto os Sau
ropsida tornaram-se muito diversificados, com espécies que 
vão desde o tamanho de lagartos até dinossauros de 30 me
tros ou maiores, assim como espécies quadrúpedes, bípedes, 
voadoras e secundariamente aquáticas. 

11.2 Melhorando as Trocas Gasosas: 
Traqueia e Pulmões 

Ventilar os pulmões movendo as costelas é uma caracterís
tica primitiva dos amniotas, e a traqueia provavelmente é, 
também, ancestral. A velocidade e resistência dos primeiros 
tetrápodes basais minimizaram a importância das altas taxas 

> Figura 11-5 Padrão filogenético da ventilação pulmonar entre os tetrápodes. 
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da gastrália 

' Alguns lagartos usam 
o bombeamento bucal 
(pressão positiva) para 
suplementar a pressão 
negativa gerada pelos 
músculos axiais. 

Perda 
da gastrália 

• Perda da gastrália 

Respiração 
encouraçada? 

SYNAPSIDA \ / SAUROPSIDA 

Anfíbios viventes 

Peixes de nadadeiras raiadas 

Músculos axiais e costelas 
produzem pressão negativa 
para inspiração e pressão 
positiva para a expiração 

• Aparecimento da gastrália 

AMNIOTA 

Bombeamento bucal mantido 
' para a inspiração, expiração 
ativa produzida pela contração 
dos músculos axiais. 

Pressão negativa para levar a 
água para dentro da boca e 
pressão positiva produzida pelo 
bombeamento bucal (músculos 
cranianos) para direcionar a 
água sobre as brânquias. 
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de trocas gasosas. Pulmões simples - basicamente sacos in
ternos em que o ar inalado pode trocar oxigênio e dióxido de 
carbono no sangue dos capilares da parede do pulmão - pro
vavelmente eram suficientes para esses animais. As taxas de 
consumo de oxigênio teriam aumentado quando a locomo
ção sustentada surgiu, e teria sido necessária uma área maior 
dos pulmões para as trocas gasosas. Pulmões complexos 
apareceram nas duas linhagens, Synapsida e Sauropsida, mas 
ocorreram de maneiras muito diferentes: Mesmo os Synap
sida mais derivados, simplesmente aumentaram a eficiência 
do padrão ancestral do fluxo de ar "em marés", para dentro -
para fora, dos pulmões, por meio da elaboração de passagens 
de ar e superfícies de trocas gasosas, enquanto os Sauropsida 
derivados (aves, por exemplo) desenvolveram um sistema de 
fluxo continuo para ventilar os pulmões. 

Pulmões Alveolares 

A arquitetura do aparelho respiratório dos Synapsida é a ela
boração de pulmões em forma de saco dos tetrápodes mais 

basais (Figura 11-6). O ar passa da traqueia para uma série de 
passagens progressivamente menores, - começando com os 
brônquios primários e estendendo-se por 50 ou mais ramos 
- até chegar aos bronquíolos e sacos alveolares. Um alvéolo 
individual dentro dos sacos alveolares é o local da troca ga
sosa. Alvéolos são pequenos, com mais ou menos 0,2 milí
metros de diâmetro, e com paredes finíssimas. O sangue nos 
capilares das paredes alveolares é separado do ar no lúmen do 
alvéolo por apenas 0,2 micrômetros de tecido. Essa distância 
de difusão, muito pequena, é criticamente importante porque 
uma única célula vermelha passa por um alvéolo em menos 
de um segundo, e nesse intervalo ela deve deixar o dióxido de 
carbono e pegar o oxigênio. O alvéolo se expande e contrai 
quando os pulmões são ventilados, e a retração elástica dos 
alvéolos pulmonares dos mamíferos auxilia a expelir o ar. Os 
alvéolos são tão pequenos que colapsariam se não fosse pela 
presença de uma substância secretada por células alveolares 
que reduzem a tensão superficial da água. A superfície total 
dos alvéolos é enorme - nos humanos é de 70 metros quadra
dos, e equivalente ao espaço de um grande salão. 

A Figura 11-6 Alvéolos e favéolos nos pulmões dos Synapsida e Sauropsida. 
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Pulmões Faveolares 

O padrão Synapsida de ramificação, das terminações das 
vias aéreas no interior dos sacos onde as trocas gasosas 
ocorrem, não é a única maneira de aumentar a área de su
perfície interna do pulmão. A alternativa que os Sauropsida 
adotaram são os favéolos, pequenas câmaras que se abrem 
em espaço comum. Pulmões faveolares (que são também 
chamados pulmões septados) podem ser muito simples, por 
exemplo, a maioria dos lagartos tem somente câmaras rasas 
na parede dos pulmões em forma de saco: em contraste, os 
lagartos monitores (Varanus), são predadores ativos que 
mantém altos níveis de consumo de oxigênio, têm pulmões 
com muitas subdivisões faveolares. 

Os pulmões faveolares da maioria dos sauropsidas em
pregam um fluxo de ar em marés (entra e sai), mas nas aves 
os pulmões faveolares são combinados com um sistema 
complexo de sacos de ar que criam um fluxo de ar em uma 
única direção nos pulmões. O sistema respiratório das aves 
é único entre os vertebrados atuais (Figura 11-7). Dois gru
pos de sacos aéreos, cranial e caudal, ocupam a maior parte 
da região dorsal do corpo e estende-se em cavidades (cha
madas espaços pneumáticos) em muitos dos ossos. Os sacos 
aéreos são pouco vascularizados e não participam das trocas 
gasosas, mas são grandes - aproximadamente nove vezes o 
volume dos pulmões - e são reservatórios que armazenam 
ar durante períodos do ciclo respiratório para criar um fluxo 
de ar contínuo em um único sentido nos pulmões. 

A Figura 1 1 - 7 O sistema de pulmões e sacos aéreos de um peri
quito australiano (somente o lado esquerdo é mostrado). 1, Sinus 
Infraorbital; 2, Saco Aéreo Clavicular; 2a, Divertículo Axilar do 
úmero; 2b, Divertículo Estemal; 3, Saco Aéreo Cervical; 4, Saco 
Aéreo Torácico Cranial; 5, Saco Aéreo Torácico Caudal; 6, Sacos 
Aéreos Abdominais; 7, Pulmão Parabronquial. 

Os ramos da traqueia em um par de brônquios primários, 
passam através de cada pulmão. Os brônquios originários de 
cada brônquio primário se ramificam secundariamente e di
versos parabrônquios se abrem a partir de cada brônquio 
secundário. Milhões de pequenas câmaras interconectadas, 
denominadas capilares aéreos, ramificam-se a partir de cada 
parabrônquio. Os capilares aéreos entrelaçam-se intima
mente com os capilares vasculares que transportam sangue. 
O fluxo de ar e o fluxo de sangue movem-se em direções 
opostas, embora não sejam exatamente paralelos porque os 
capilares aéreos e sangüíneos estendem-se em porções sinu
osas. Este arranjo é chamado de sistema de trocas de cor-
rente-cruzada. 

Nas aves é possível um fluxo oposto do sangue e do 
ar, somente porque o ar flui no interior dos pulmões para-
bronquiais em uma mesma direção durante a inspiração e a 
exalação (Figura 11-8). Movimentos do esterno e pelve con
tribuem para as mudanças na pressão que levam o ar para 
dentro dos sacos aéreos (Figura 11-9). Durante a inspiração 
o esterno gira ventralmente e a cintura pélvica é elevada, 
aumentando o volume do tórax. Na expiração, a pélvis e a 
cauda giram para baixo, diminuindo o volume torácico. São 
exigidos dois ciclos respiratórios para mover uma unidade 
de ar pelo pulmão: na primeira inspiração o volume do tórax 
aumenta, puxando ar fresco pela traqueia e brônquios pri
mários para dentro dos sacos de ar caudais. Na primeira ex
piração o volume do tórax diminui, forçando o ar dos sacos 
caudais para o pulmão parabronquial. A segunda inspiração 
puxa essa unidade de ar para dentro dos sacos aéreos mais 
craniais, e a segunda expiração a envia para fora por meio 
da traqueia. 

O fluxo de ar em um sentido nos pulmões das aves tem 
muitos benefícios. O fluxo em corrente-cruzada do ar e do 
sangue permite trocas de gases eficientes, semelhante ao 
fluxo de contracorrente do sangue e da água nas brânquias 
dos peixes, descrito no Capítulo 4. Por causa desta eficiên
cia, as aves podem respirar em altas altitudes (Quadro 11-1). 
Além disso, o fluxo de ar em um único sentido nos pulmões 
minimiza o espaço morto anatômico na respiração. (O es
paço morto anatômico é a porção da respiração na qual o 
ar somente é bombeado para frente e para trás em cada mo
vimento respiratório, não sendo substituído por ar fresco). 
Qualquer sistema respiratório no qual o ar entra e sai pela 
mesma abertura tem algum espaço morto anatômico, e um 
sistema de fluxo de marés como o dos mamíferos deixa 
algum ar (ar residual) retido nos pulmões a cada ciclo res
piratório. Nos humanos o espaço morto anatômico nas tra-
quéias e nos brônquios é de aproximadamente 150 mililitros, 
o que é aproximadamente 30 por cento dos 500 mililitros do 
ar inalados em um movimento respiratório normal. O fluxo 
através dos pulmões de uma ave reduz a quantidade de ar 
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P r i m e i r o C i c l o 

(a) Inspiração (b) Expiração 

S e g u n d o C i c l o 

(a) Inspiração (b) Expiração 

A Figura 11-8 Padrão de fluxo de ar durante a inspiração e expiração em uma ave. Note que o ar flui em uma única direção - através 
do pulmão parabronquial. 1, Pulmão Parabronquial; 2, Saco Aéreo Clavicular; 3, Saco Aéreo Torácico Cranial; 4, Saco Aéreo Torácico 
Caudal; 5, Saco Aéreo Abdominal. 
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Inspiração Longissimus dorsi 

Expiração 

Figura 11-9 Movimentos respiratórios de aves atuais. No pombo, a inspiração é produzida por uma rotação ventral do esterno 
enquanto o músculo longissimus dorsi puxa o ílio e levanta a pélvis; esses dois movimentos aumentam o volume do tórax. Na expiração, o 
esterno retoma à sua posição de descanso e a contração dos músculos abdominais suprapúbico e infrapúbico puxa a pélvis e a cauda para 
baixo, reduzindo o volume do tórax. 

residual que fica nos pulmões e sacos aéreos, permitindo 
às aves, tais como os flamingos, terem um pescoço muito 
longo. (Você pode demonstrar o problema de combinar um 
pescoço longo com um fluxo de ar em marés tentando res
pirar através de uma mangueira. Não faça mais do que uns 
poucos movimentos respiratórios, porque a mangueira au
menta o espaço morto de nosso aparelho respiratório e evita 
que o ar fresco chegue aos pulmões). 

Os Pulmões dos Dinossauros 

A traqueia, os pulmões e os sacos aéreos são feitos de tecido 
macio que não fossiliza, mas os ossos fossilizados dos dinos

sauros Saurischia - a linhagem de dinossauros que incluem 
as aves - possuem cavidades e aberturas que indicam a pre
sença de espaços pneumáticos e sacos de ar (Britt 1997). 
Essa condição é chamada pneumaticidade, e os exemplos 
mais espetaculares desses espaços são encontrados entre os 
grandes dinossauros Sauropoda de pescoço longo, secunda
riamente quadrúpedes, cujas vértebras possuem fendas que 
mostram a presença de quatro grandes sacos aéreos. Em Di-
plodocus e espécies relacionadas, que possuíam pescoços 
excepcionalmente longos, estas fendas estendiam-se pelo 
comprimento total do tronco e pelo interior das vértebras 
da cauda. Esses animais de pescoço extremamente longo 
devem ter precisado de sacos aéreos um fluxo de ar em uma 
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Aves que V o a m A l t o 

s aves, tanto as residentes como as migratórias, al
cançam regularmente altitudes mais altas do que 
àquelas que os alpinistas humanos podem chegar 

sem utilizar aparato auxiliar de respiração. Por exemplo, o 
acompanhamento por radar de aves migratórias mostra que 
algumas vezes elas voam tão alto quanto 6.500 metros, a 
gralha alpina vive em altitudes próximas a 8.200 metros no 
Everest, e os gansos "bar-headed" atravessam diretamente 
sobre os Himalaias em altitudes de 9.200 metros durante sua 
migração. A habilidade das aves de sustentar a atividade em 
altas altitudes é o resultado de características morfológicas 
do seu sistema respiratório. 

Para apreciar completamente os feitos destas aves que 
voam alto, precisamos considerar quais fatores estão em 
jogo na atmosfera terrestre. Na superfície da Terra, a atmos-

Brônquios secundários 

fera é mais densa por causa do peso total da atmosfera que 
pressiona para baixo e sobre si mesma. Em altas altitudes, a 
atmosfera toma-se cada vez menos densa. 

No nivel do mar, a pressão atmosférica é de 760 milíme
tros de mercúrio (760 torr em unidades do Sistema Interna
cional). A composição do ar seco por volume é de 79,02 por 
cento de nitrogênio e outros gases inertes, 20,94 por cento de 
oxigênio, e 0,04 por cento de dióxido de carbono. Esses gases 
contribuem para a pressão atmosférica total em proporção à 
sua abundância, assim a contribuição do oxigênio é de 20,94 
por cento dos 760 torr, ou 159,16 torr. A pressão exercida por 
um gás individual é chamada pressão parcial desse gás. A 
taxa e direção da difusão de um gás entre o ar nos pulmões 
e o sangue nos capilares pulmonares é determinada pela dife
rença nas pressões parciais do gás no sangue e nos pulmões. 

Ar capilar 

(a) 

gura 11-10 Trocas gasosas em um pulmão contracorrente. O ar flui da direita para a esquerda neste diagrama e o sangue flui da 
squerda para a direita. Sombreamento escuro indica uma maior concentração de oxigênio. Pe = pressão de oxigênio no ar que sai dos 

parabrônquios, Ps = pressão de oxigênio no sangue venoso misturado que entra nos capilares sanguíneos, Pa = pressão de oxigênio no 
sangue que sai dos capilares sanguíneos, Pi = Pressão de oxigênio no ar que entra nos parabrônquios. Em cima: padrão geral do fluxo 
de ar e sangue através dos pulmões parabronquiais. Em baixo: representação diagramática da troca de gás por corrente-cruzada. 

• H 
Continua 
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Continuação 

O oxigênio nos pulmões difunde-se do ar para dentro 
dos capilares pulmonares porque possuem uma pressão par
cial mais alta no ar do que no sangue, enquanto o dióxido 
de carbono difunde-se na direção oposta porque sua pressão 
parcial é maior no sangue do que no ar. E m altitudes mais 
altas, a pressão atmosférica é mais baixa. A 7.700 metros, a 
pressão atmosférica é de apenas 282 torr, e a pressão parcial 
do oxigênio de ar seco é aproximadamente 59 torr. Por causa 
da pressão atmosférica baixa em altas altitudes, a força da 
direção para a difusão do oxigênio para o sangue é pequena. 
(A verdadeira pressão diferencial é reduzida abaixo mesmo 
da apresentada no gráfico da figura porque o ar nos pulmões 
é saturado de água, e o vapor de água contribui para a pres
são total nos pulmões. A pressão do vapor d 'agua a 37°C é 
47 torr. Assim, a pressão parcial do oxigênio nos pulmões é 
20,94 por cento de 282 - 47 torr, que é 49 torr. 

Como tudo isso afeta a respiração? Nos mamíferos, 
causa dificuldade respiratória em altas altitudes. O padrão 
de ventilação pulmonar por marés dos mamíferos faz com 
que a pressão parcial de oxigênio nos capilares pulmonares 
nunca pode ser maior do que a pressão parcial do ar expi
rado. O melhor que uma ventilação por marés pode oferecer 
é equilibrar a pressão parcial do oxigênio no ar pulmonar e 
na circulação pulmonar. De fato, a falha em conseguir uma 
mistura completa dos gases dentro do sistema pulmonar sig

nifica que as trocas de oxigênio ficam muito baixas mes 
com esse equilíbrio, e o sangue deixa os pulmões com uma 
pressão parcial de oxigênio um pouco mais baixa do que a 
pressão parcial de oxigênio do ar exalado. 

Em aves, a respiração é um processo diferente. O fluxo 
sanguíneo de corrente-cruzada nos pulmões parabronquiais 
assegura que os gases nos capilares aéreos encontrem re
petidamente um novo suprimento de sangue desoxigenado 
(Figura 11-10). Quando o sangue entra no sistema (do lado 
esquerdo do diagrama), a pressão de oxigênio é baixa devida 
ao sangue venoso misturado. O sangue que entra nos capila
res mais à esquerda é exposto ao ar que já teve muito de seu 
oxigênio removido anteriormente. Entretanto, a baixa pres
são de oxigênio do sangue venoso misturado assegura que, 
mesmo nesta parte do parabrònquio, pode ocorrer entrada de 
oxigênio no sangue. O sangue que flui através dos capilares 
mais à direita no diagrama é exposto a pressões parciais de 
oxigênio mais altas no interior dos parabrônquios e captura 
correspondentemente mais oxigênio. A pressão de oxigênio 
do sangue que flui para fora dos pulmões é o resultado da 
mistura do sangue de todos os capilares. A pressão do oxi
gênio do sangue arterial misturado é maior do que a pressão 
parcial do oxigênio do ar exalado. Como resultado, a oxige
nação do sangue nas aves é mais efetiva do que a dos mamí
feros em altitudes maiores. 

direção através dos pulmões para compensar o grande es
paço morto anatômico na traqueia. 

Os dinossauros Os Theropoda Saurischia, as formas mais 
próximas das aves, também possuíam vértebras pneumáti
cas. Os Theropoda basais - como os Sauropoda - possuíam 
cavidades com paredes relativamente espessas e diversas 
câmaras internas grandes, mas os Theropoda derivados pos
suíam cavidades como aquelas das aves atuais, com paredes 
finas e muitas câmaras internas. 

11.3 Transporte de Oxigênio para os 
Músculos: Estrutura do Coração 

Algumas mudanças nos mecanismos de ventilação pulmo
nar resolveram o conflito entre a locomoção e a respiração, 
e as divisões internas dos pulmões aumentaram a capaci
dade para trocas gasosas. Essas características foram pas
sos essenciais para a ocupação das zonas adaptativas que 
requeriam locomoção sustentada, mas outro elemento é que 
o oxigênio necessário deve ser transportado rapidamente 
dos pulmões para os músculos e o dióxido de carbono dos 
músculos para os pulmões para manter altos níveis de me

tabolismo celular. Um coração possante pode produzir pres
são suficiente para mover o sangue rapidamente, mas existe 
uma complicação: embora uma alta pressão sangüínea seja 
necessária na circulação sistêmica para levar o sangue do 
coração para os membros, uma pressão sangüínea alta seria 
danosa para os pulmões. Os pulmões são estmturas delica
das por causa da pequena distância de difusão entre o san
gue e o ar, necessária para uma rápida troca de gases, e uma 
pressão sangüínea alta nos pulmões força o plasma para 
fora das finas paredes dos capilares e para dentro dos espa
ços aéreos. Quando esses espaços são parcialmente preen
chidos com fluido em vez de ar - como na pneumonia, por 
exemplo - a troca de gases é reduzida. Assim, os amniotas 
devem manter pressões sangüíneas diferentes nos sistemas 
pulmonar e sistêmico enquanto bombeiam sangue com altas 
pressões. A solução que os Synapsida e Sauropsida deri
vados encontraram para esse problema foi a separação do 
ventrículo em lado sistêmico e lado pulmonar com um septo 
permanente, e diferenças nos corações das duas linhagens 
indicam que essa solução surgiu independentemente em 
cada linhagem. 
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O coração primitivo amniota provavelmente não pos
suía um septo ventricular. O fluxo de sangue pelo ventrículo 
provavelmente era direcionado por uma estrutura interna es
ponjosa e talvez por uma válvula espiral no interior do cone 
arterial, como nos peixes pulmonados atuais e nos Lissam-
phibia. Tartarugas e lagartos não possuem um septo perma
nente formado por tecido no interior do ventrículo. Em vez 
disso, durante a contração ventricular a parede do ventrículo 
faz pressão contra uma crista muscular no seu interior man
tendo o sangue oxigenado e o não oxigenado separados. 
Essa anatomia, que é provavelmente derivada e mais com
plexa do que a condição amniota primitiva, apresenta uma 
função importante na vida das tartarugas e lagartos porque 
permite que eles desviem o sangue entre os circuitos sistê
mico e pulmonar em resposta às mudanças das condições. 
Diferenças na resistência do fluxo nos circuitos pulmonar e 
sistêmico são importantes no controle dos movimentos do 
sangue através dos corações das tartarugas e lagartos, e suas 
pressões sangüíneas e taxas de fluxo do sangue são baixas 
se comparadas àquelas das aves e mamíferos. Pode ser que 
a pressão sangüínea e as taxas de fluxo mais elevadas, te
nham promovido uma divisão permanente necessária para 
os Synapsida derivados (mamíferos) e Sauropsida derivados 
(crocodilianos e aves) (Figura 11-11). Entretanto, cada bati
mento cardíaco deve enviar o mesmo volume de sangue aos 
pulmões dos mamíferos e aves bem como para o corpo. Por
que o volume de sangue no circuito pulmonar é muito menor 
do que o volume no circuito sistêmico, essa restrição pode 
limitar o fluxo de sangue ao corpo. Ainda, o sangue não 
pode ser desviado por muito tempo do ventrículo esquerdo 
(oxigenado) para o ventrículo direito (não oxigenado), e os 
vasos coronarianos ventriculares devem desenvolver-se para 
oxigenar o músculo cardíaco. Os músculos do ventrículo di
reito recebem sangue oxigenado via artérias coronárias, 
que se ramificam da aorta (o bloqueio desses vasos causa 
ataque cardíaco). Todos os amniotas têm algum suprimento 
coronariano para o ventrículo, mas um sistema coronariano 
ventricular amplo evoluiu independentemente em mamífe
ros e Sauropsidas derivados (Archosauria). Os vasos coro
narianos ventriculares também evoluíram convergentemente 
em tubarões e em alguns teleósteos. 

Quando o ventrículo é dividido permanentemente, a re
sistência relativa do fluxo sangüíneo, nos sistemas pulmonar 
e sistêmico, não determina mais aonde o sangue vai quando 
deixa o ventrículo; em vez disso, o sangue pode fluir so
mente para o interior dos vasos que saem de cada lado do 
ventrículo: o ventrículo direito leva para o circuito pulmo
nar e o ventrículo esquerdo para o circuito sistêmico. Os Sy
napsida e Sauropsida chegaram a esse estágio, mas devem 

ter feito isto independentemente porque a relação dos arcos 
sistêmicos com o ventrículo esquerdo difere nas duas linha
gens. Os mamíferos retêm o arco sistêmico esquerdo como 
uma rota principal para que o sangue flua do ventrículo es
querdo, enquanto as aves retiveram o arco direito. Porções 
do antigo arco sistêmico direito permanecem nos mamíferos 
adultos assim como a artéria braquiocefálica que chega à ar
téria carótida direita (ou ambas as carótidas em alguns ma
míferos) e a artéria subclávia direita. Essa situação contrasta 
com a condição Sauropsida usual, na qual todas as carótidas 
e subclávias ramificam-se do arco sistêmico direito. 

Por que as aves e mamíferos perderam um dos arcos 
sistêmicos (ou, no caso dos mamíferos, a parte caudal do 
arco sistêmico direito)? Estudos de desenvolvimento em
brionário mostram que os embriões dos Synapsida e dos 
Sauropsida possuem no início dois arcos que são subse
qüentemente reduzidos a um único. A redução indepen
dente para um único arco em cada linhagem sugere que 
essa arquitetura é de alguma forma melhor do que dois 
arcos, embora dois arcos pareçam ser inteiramente funcio
nais nos Sauropsida menos derivados. Talvez a vantagem 
de um único arco esteja relacionada às altas pressões san
güíneas e altas taxas de fluxo de sangue nos arcos aórticos 
dos mamíferos e aves. Um vaso com grande diâmetro cria 
menor fricção entre o sangue circulante e a parede do vaso 
do que dois vasos menores carregando o mesmo volume 
de sangue. Ainda, uma turbulência pode se desenvolver 
onde os dois vasos se encontram, e isso reduziria o fluxo. 
Assim, um único arco pode ser o melhor condutor para o 
sangue que sai do coração a grande pressão. 

11.4 Tirando Vantagem da Energia Perdida: 
Endotermia 

Resolver os conflitos entre locomoção e ventilação e modi
ficar os pulmões e coração para o suprimento de oxigênio 
para os músculos, fizeram mais do que somente aumentar a 
duração da corrida para os Synapsida e Sauropsida - produ
ziu muito calor. A síntese e consumo de energia química em 
compostos como ATP não é muito eficiente, e uma quantidade 
substancial de energia é perdida na forma de calor. E por isto 
que você fica quente quando se exercita vigorosamente, e o 
aumento da temperatura do corpo durante o exercício pode ser 
substancial; é principalmente o sobre-aquecimento ao invés da 
exaustão que obriga um guepardo a interromper a perseguição 
a uma gazela um minuto depois que iniciou sua corrida. 

A forma do corpo dos Synapsida derivados e dos dinos
sauros Theropoda derivados, indica claramente que um au
mento da atividade se desenvolveu em ambas as linhagens. 
Tanto Synapsida (Therapsida mamíferos) como Sauropsida 
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(Archosauria derivados, incluindo dinossauros e aves) evo
luíram uma postura em que os membros são posicionados 
mais ou menos verticalmente abaixo do tronco. Os Synap
sida mantiveram-se quadrúpedes, mas os Sauropsida Ar
chosauria tomaram-se bípedes no início, embora tenham 
aparecido secundariamente formas quadrúpedes - dinossau
ros quadrúpedes, por exemplo. Os Synapsida parecem ter 
reorganizado a musculatura dos membros pelvinos mais do 
que as aves e dinossauros em associação com a nova posi
ção dos membros. O aumento da atividade locomotora e a 
duração da corrida sugeridos pelas mudanças na forma do 
corpo teriam sido acompanhados pelo aumento das taxas 
metabólicas, que teriam gerado quantidades substanciais de 
calor durante a atividade, e o calor poderia ter sido um passo 
crítico em direção à endotermia. 

A endotermia e a ectotermia são métodos efetivos de 
regulação da temperatura, mas existe uma barreira à transi
ção evolutiva da ectotermia (que é uma condição primitiva 
dos amniotas) para a endotermia. A endotermia requer duas 
características que os ectotermos não possuem - uma alta 
taxa metabólica e isolamento que retenha calor no corpo. 
A dificuldade em passar da ectotermia para a endotermia é 
que nem uma taxa metabólica alta nem isolamento, em si, 
são suficientes para a endotermia. Ambos caracteres devem 
estar presentes para que um animal mantenha a temperatura 
do corpo alta e estável. 

Um endotermo pequeno, tal como um camundongo ou 
um pardal, tem uma taxa metabólica que é aproximada
mente 10 vezes a de um ectotermo com o mesmo tamanho 
corpóreo, como um lagarto. O calor produzido pelo meta
bolismo nos endotermos é retido pelo isolamento (pelos nos 
camundongos e penas nas aves) e aumenta a temperatura do 
corpo. Um lagarto não tem isolamento, assim o calor me
tabólico pode ser perdido, mas o calor solar é rapidamente 
absorvido. Adicionar uma camada de isolamento em um la
garto não permite que seja um endotérmico, porque ainda 
não possui uma taxa metabólica alta, mas isto previne que 
o lagarto absorva o calor do Sol. Raymond Cowles demons
trou esse fato na década de 1930 quando fez pequenos casa
cos de pele para lagarto e mediu suas taxas de aquecimento 
e resfriamento. O benefício potencial de um casaco de peles 
para um lagarto é, obviamente, que ele manteria o calor en
quanto o ambiente esfria. Entretanto, os bem vestidos la
gartos nos experimentos de Cawles nunca alcançaram esse 
benefício, já que quando usavam os casacos eram incapazes 
de se aquecer em primeiro lugar. 

Assim, a evolução da endotermia envolve uma situação 
ilógica e sem solução ("catch 22") de isolamento, isto é que 
não dá vantagens para um animal sem uma taxa metabólica 

alta, e o calor produzido por uma taxa metabólica alta é per
dido a não ser que o animal tenha isolamento. Esse para
doxo incitou discussões sobre a evolução da endotermia por 
décadas enquanto os autores propunham cenários nos quais 
o isolamento incipiente poderia inicialmente ter funcionado 
na termoregulação ectotérmica antes que se tomasse efe
tivo em reter o calor metabólico. Essas propostas não eram 
muito convincentes e geralmente não eram aceitas. A rela
ção da atividade locomotora com a evolução da endotermia 
não foi considerada até o final do século vinte. 

Endotermia nos Synapsida 

A evolução de uma taxa metabólica alta, via aumento da ca
pacidade de atividade locomotora, envolveu mudanças em 
muitas estmturas do corpo dos Synapsida. Mudanças no es
queleto podem ser observadas nos fósseis, mas as mudanças 
nos tecidos moles e nas características fisiológicas não fos
silizam. Essas mudanças podem ser inferidas das estmturas 
fossilizadas um animal. A Tabela 11.1 lista diversas caracte
rísticas de amniotas derivados que estão associadas à evolu
ção da endotermia. 

As mudanças na locomoção e respiração que descreve
mos marcam o estágio para outras demandas fisiológicas 
dos Synapsida, e uma dos mais importantes está associada 
às altas taxas de respiração. O ar que um animal endotér
mico inala é seco e mais frio do que a temperatura interna 
do seu corpo (a temperatura corpórea profunda). Pulmões 
são tecidos delicados que secariam se fossem ventilados 
com ar não saturado de vapor de água a uma temperatura 
abaixo da corpórea, assim, o ar inalado deve ser aquecido 
e umidificado antes de chegar nos pulmões. Além disso, 
quando o ar foi saturado com vapor de água e aquecido à 
temperatura interna do corpo, exalar o ar representaria me
ramente uma perda de água e calor que o animal não pode 
suportar. Assim, o animal precisa de uma maneira de aque
cer e umidificar o ar que inala e recuperar a água e o calor 
ao exalar - que é, um mecanismo de reciclagem para água 
e calor. 

Reciclar calor e água não é difícil para animais que te
nham baixas taxas metabólicas e ventilação pulmonar. 
Lagartos atuais fazem isso, e as paredes úmidas de suas 
passagens nasais proporcionam superfície suficiente para 
alcançar suas necessidades. Entretanto, enquanto a taxa me
tabólica aumenta, a taxa de ventilação aumenta, o que co
loca maior demanda no sistema de reciclagem. Um animal 
que inale e exale ar rapidamente precisa de uma superfície 
maior do que somente as paredes de passagens nasais tabu
lares simples. 



280 CAPÍTULO 11 Synapsida e Sauropsida: Duas Abordagens para a Vida Terrestre 

(b) Réptil hipotético semelhante aos mamíferos 

Parte da artéria 
sistêmica direita D 
retida como bra-
quicefálica conec
tando o coração 
com as carótidas 
e subclávia direita 

Artéria 
subclavica 

Maior parte da 
artéria sistêmica 

(c) Mammal 

Arco sistêmico 

direita perdida 
Artéria carótida (™ adulto) 

Artéria pulmonar 
Átrio 

Os arcos pulmonares agora 
saem separadamente do 
coração 

Septo ventricular parcial 

N Artéria subclaviaca 

Artéria pulmonar 

Seio venoso agregado 
ao átrio direito como um 
nódulo sinoatrial (menos 
em Monotremata) 

Artéria carótida 
(observe que a 
posição de saída 
da carótida 
esquerda é 
variável nos 
mamíferos) 

Artéria Subclavica 

Artéria sistêmica 
esquerda (=aorta) 

Septo ventricular 
completo 

Pulmão 

Veia pulmonar 

Tronco sistêmico único 
sai do coração 

Pulmão 

Veia pulmonar 

Aorta Dorsal 

(a) Amniota hipotético inicial 

Anfíbios modernos 

\ 
Tetrapoda hipotético inicial 

/ 
Teleósteo Peixe pulmonado 

\ / 
Peixe ósseo generalizado 

/ 
Lampreia Gnathostomado generalizado 

\ / 
Primeiro vertebrado hipotético 

/ 
Protovertebrado 

Duto carotídeo D 
perdido no adulto 
entre o arco 3 
(carotídeo) e o 

jarco 4 (sistêmico) 3 

4 

Arco sistêmico 

Arco 5 perdido' 

Provavelmente sem 
septo ventricular 
(não há homologia 
entre os diferentes 
grupos de amniótas) 

m E Artéria carótida 

Átrio 

Veia cava caudal 

Aorta ventral 

Artéria subclavica 

Artéria pulmonar 

Pulmão 

Veia pulmonar 

Seio venoso 

Aorta dorsal 

Sangue oxigenado 

Sangue não oxigenado 

Sangue misturado 
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(f) Aves 

(e) Crocodilo 

Artéria carótida 
(= arco 3) 

Artéria sistêmica 
direita (= arco 4) 

Artéria pulmonar 
(= arco 6) 

Átrio 

Seio venoso 

Artéria carótida 

Arco sistêmico 
direito (= aorta) 

Artéria pulmonar 

Artéria subclavica 

Artéria sistêmica es
querda (= arco 4) 

Forâmen de Panizza 
conecta as artérias 
sistêmicas direita 
e esquerda 

Septo ventricular 
completo 

Pulmão 

Veia pulmonar 

Aorta dorsal 

Átrio 

Seio venoso 

Artéria Subclavica 

Artéria sistêmica 
esquerda perdida 
(no adulto) 

Septo ventricular 
completo 

Pulmão 

Veia pulmonar 

Aorta dorsal 

(d) Réptil generalizado (p. 

Mamífero 

\ 
Reptil hipotético semelhante a mamífero 

\ 
Amniota hipotético inicial 

Artérias carótidas 
(= arco 3) originam-se 
da artéria sistêmica 

^.direita 
Artéria sistêmica 

> direita (= arco 4) ^ r ^ S - ^ p ^ ^ 
sai do lado 
esquerdo do 
coração, transporta 
sangue oxigenado 
Artéria pulmonar 
(= arco 6) 

Tronco arterioso 
perdido; dois arcos 
sistêmicos saem 
do ventrículo 

ex., lagarto) 

E 
Artéria subclávia origina-se 
na carótida 

Átrio 

Seio venoso 

Artéria sistêmica esquerda 
(= arco 4, menor que a direita) 
sai do lado direito do coração; 
pode transportar sangue 
oxigenado ou não oxigenado, 
dependendo do tipo de desvio 

Septo ventricular parcial 
(embora complexo) permita 
o desvio do sangue entre os 
lado direito e esquerdo do 
coração 

Pulmão 

Veia pulmonar 

Aorta dorsal 

I Sangue oxigenado 

Sangue não oxigenado 

Sangue misturado 
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< Figura 11-11 Diagramas de corações e principais vasos sangüíneos dos Synapsida e Sauropsida. Vista diagramática da forma do coração 
e arcos aórticos em Sinapsida e Sauropsida. (a) Condição amniota basal: um tronco arterioso é mantido, e um septo ventricular está faltando. 
Essa condição é proposta aqui para avaliar as diferenças nessas estmturas entre Synapsida e Sauropsida. (b) Condição hipotética de répteis 
semelhantes a mamíferos. O ancestral mamaliano não pode ter tido o padrão Sauropsida de arcos sistemáticos duplos, assim como seria 
impossível com a condição Sauropsida em reter somente o arco esquerdo, como visto em mamíferos. Aqui é proposta uma separação do 
tronco arterioso em tronco pulmonar e tronco sistêmico (único). Pode ter sido possível algum grau de desvio entre o circuito pulmonar e o 
sistêmico dentro do coração, com um septo ventricular incompleto. O seio venoso é mostrado como retido porque um pequeno seio venoso 
ainda está presente nos monotremados. (c) Mamífero. O septo ventricular é completo e a porção mais proximal do arco sistemático direito 
foi perdida, (d) Condições Sauropsida generalizada, vista em tartarugas e lepidossauros. O tronco arterioso é dividido em 3 partes: Um arco 
pulmonar, e dois arcos sistêmicos separados (o arco esquerdo sai do lado direito do coração e o arco direito sai do lado esquerdo). O septo 
ventricular é incompleto, embora possa ser complexamente subdividido. Assim, esse sistema permite que o sangue possa ser desviado para 
dentro do coração e entre os circuitos pulmonar e sistêmico, (e) Crocodilo. O septo ventricular (possivelmente um desenvolvimento separado 
em Archosauria) agora é completo, mas desvios entre os arcos sistêmicos esquerdo e direito é ainda possível via o foramen de Panizza, (f). 
Ave. Agora o arco sistêmico esquerdo é totalmente perdido, e o sino venoso foi agregado ao átrio direito. 

Mudanças Associadas ao Desenvolvimento da Endotermia em Synapsida e Sauropsida 

Correlatos Anatômicos 

Questão Fisiológica Sinapsidas (mamíferos) Sauropsidas (aves) 

Necessidade de resolver o conflito 
entre a locomoção a ventilação 
pulmonar resultou do primitivo 
método de locomoção de 
tetrápodes com flexão axial 
do tronco. 

Necessidade de mais oxigênio 
para manter as altas taxas de 
metabólicas associadas com 
locomoção sustentada 

Necessidade de aquecer e 
umedecer grandes volumes de 
ar na inspiração e recuperar 
água e calor na expiração 

Necessidade de mais alimento 
para manter altas taxas de 
metabolismo 

Necessidade de reter calor 
produzido pelo metabolismo 
no corpo. 

Membros derivados de ambas linhagens adotaram a postura ereta de forma que o 
tronco não dobre lateralmente enquanto os membros se movem. 

A postura quadrúpede primitiva foi retida 
com mudanças derivadas nos músculos 
dos membros pelvinos (por ex., músculos 
glúteos são mais utilizados do que os 
músculos caudofemorais para retrair os 
msrnioros p©lvinos.) 

Postura ereta derivada foi 
desenvolvida, e o padrão primitivo 
da musculatura dos músculos dos 
membros pelvinos foi retido. 

Mudanças nos membros são visíveis nos 
registros fósseis. 

Mudanças nos membros são visíveis 
nos registros fósseis. 

Desenvolvimento de um fluxo direto nos 
pulmões. Pode-se inferir nos fósseis 
a partir de cavidades e aberturas em 
ossos que revelam a presença de 
sacos aéreos em alguns dinossauros 
e talvez de seus pescoços muito 
longos. 

Ossos turbinados nas passagens nasais proporcionam uma grande superfície úmida. 

Os turbinais são ósseos, e seus traços podem Passagens nasais estreitas sugerem 
ser vistos nos fósseis. que essa estrutura aparece no 

Diafragma desenvolvido para auxiliar a 
ventilação dos pulmões. Pode-se inferir em 
fósseis pela perda das costelas lombares. 

Desenvolvimento de um palato secundário 
para comer e respirar ao mesmo tempo. 
Preservado nos fósseis. 

Desenvolvimento de dentes complexos com 
oclusão precisa para reduzir o tamanho 
das partículas de alimento. Preservado nos 
fósseis. 

Aumentado do volume da musculatura 
mandibular para mastigação do alimento. 
Pode-se inferir a presença de músculos 
grandes a partir das estruturas dos fósseis. 

Desenvolvimento de pelos e talvez de 
depósitos de gordura subcutânea 
(tecido adiposo). Ainda nenhum fóssil de 
sedimentos pré-Cretácicos mostram detalhe 
tão delicados. 

desenvolvimento tardio. 

Uma moela muscular é utilizada para 
reduzir o tamanho das partículas de 
alimento. Estas não são preservadas 
nos fósseis, porém pedras de moela 
foram encontradas em associação 
com fósseis de dinossauros. 

Desenvolvimento de penas. Visível em 
fósseis preservados em sedimentos 
de granulação muito fina. 
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Esta superfície adicional é constituída, nos mamíferos 
atuais, por uma variedade de finas folhas ósseas ou cartila
gens no interior das passagens nasais que são recobertas em 
vida com tecido úmido (Figura 11-12). Esses são os ossos 
turbinais, que também são chamados de concha, porque for
mam curvas espirais que parecem o interior de algumas con
chas de caracóis. Os mamíferos têm dois tipos de turbinais 
- olfatório e respiratório. Os turbinais olfatórios dão suporte 
ao epitélio olfatório que contém as células sensoriais uti
lizadas para a olfação. Estão localizados acima e atrás das 
passagens nasais, fora do fluxo direto do ar. (É por isso que 
você funga quando tenta cheirar algo - a inalação abrupta 
faz fluir o ar sobre os turbinais olfatórios). 

Os turbinais respiratórios projetam-se diretamente para 
o interior da passagem principal do fluxo respiratório, e o 
ar passa sobre eles a cada aspiração e expiração. O ar ina
lado é aquecido e umidificado e os turbinais são resfriados 
pela combinação do ar frio de fora e o ar e o efeito de res
friamento da evaporação do ar de sua superfície. Então o ar 
quente e úmido que sai dos pulmões é resfriado enquanto 
passa de novo pelos turbinais, e algum vapor de água con
densa. O ar quente e a condensação de água reaquecem os 
turbinais, preparando-os para a próxima inalação. Assim, 
os turbinais reciclam tanto a água quanto o calor assim que 
o ar flui para dentro e para fora dos pulmões. Um sistema 
de reciclagem deste tipo provavelmente é essencial, porque 
sem ele a perda de calor e de água seria muito grande para 
que um endotermo se mantivesse (Ruben et al. 2003). Os 
turbinais respiratórios são encontrados em todos os mamífe
ros atuais, e traços das dobras que dão suporte a eles podem 
ser vistos nas passagens nasais dos Therapsida derivados e 
dos mamíferos basais. 

Altas taxas metabólicas requerem altas taxas de inges
tão de comida e rápida digestão. As mudanças na forma do 
corpo vistas nos Therapsida deram a eles uma capacidade 
maior para a locomoção sustentada, permitindo o forrageio 
em vastas áreas para perseguir presas. Em adição, os den
tes tornaram-se mais complexos, com oclusão precisa das 
superfícies entre a mandíbula e a maxila superior. Essas 
mudanças na dentição permitiram aos Therapsida processar 
melhor a comida, cortando pedaços de carne em porções 
menores, o que proporciona uma superfície maior para o 
ataque das enzimas digestivas. Além disso, os músculos da 
mandíbula tornaram-se maiores, o que aumentou a força que 
pode ser aplicada pelos dentes. 

Somado à produção de calor metabólico, um endotermo 
precisa de uma camada de isolamento para reter o calor no 
corpo. Os mamíferos terrestres atuais possuem pelagem 
pilosa que proporciona o isolamento, embora alguns ma
míferos de pele nua como os porcos possuam pêlos muito 
esparsos e dependam de uma camada subcutânea de gordura 
para o isolamento. Os pêlos não dão um bom isolamento 
para animais que permanecem muito tempo na água, e ma
míferos aquáticos e especializados como baleias e golfinhos 
têm grossas camadas de gordura para isolamento. Nem os 
pêlos nem a gordura fossilizam-se bem e não temos evidên
cia direta sobre o isolamento nos Therapsida. 

Tendências Evolutivas nos Sauropsidas 

Os Sauropsida encararam o mesmo desafio para a evolução 
da endotermia que os Synapsida, e encontraram soluções si
milares embora hajam algumas diferenças nos detalhes. A 

AFigura 11-12 Secção longitudinal através do focinho de um mâo-pelada. 
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capacidade de manter a atividade locomotora foi provavel
mente o ponto de início para a evolução da endotermia pelos 
Sauropsida, assim como foi para os Synapsida. A forma do 
corpo dos dromeossauros (dinossauros terópodes derivados 
que são próximos à transição para aves) sugere fortemente 
que eram predadores de movimentos rápidos e que perse
guiam suas presas. Os pulmões faveolares são eficientes 
na troca de gases, e os dromeossauros derivados provavel
mente tiveram um sistema de sacos de ar e ventilação por 
fluxo de ar contínuo nos pulmões. Os dentes de dinossau
ros carnívoros nunca tiveram superfícies de oclusão obser
vadas nos mamíferos, mas eram capazes de rasgar e cortar 
a came. As aves, é claro, não possuem dentes e processam 
o alimento com a moela muscular que pode exercer grande 
pressão. Muitas aves propositadamente engolem pedras que 
ficam no interior da moela e ajudam a triturar as partículas 
de alimento. Alguns dinossauros também possuíam pedras 
em suas moelas, embora as pedras de moela dos dinossau
ros fossem seixos grandes ao invés de pedrisco fino. 

O estado dos tarbinais nos dinossauros é menos claro 
que nos Therapsida. Aves viventes possuem turbinados 
que são menos eficientes do que os dos mamíferos na re
ciclagem de água e calor (Geist 2000), freqüentemente eles 
permanecem cartilaginosos e não possuem contatos ósseos 

com as passagens nasais que podem ser vistas nos fósseis. 
Varreduras com tomografia computadorizada (TC) de crâ
nios fossilizados de dinossauros Terópodes e aves primi
tivas, sugerem que as passagens nasais eram estreitas, e 
outros caracteres do crânio corroboram essa interpretação. 
Assim, os Sauropsida pré-aves e aves basais provavelmente 
não possuíam turbinais (Ruben et al. 2003). Uma reinterpre
tação da posição das aberturas nasais carnosas dos dinossau
ros coloca-as na mesma posição rostral no focinho como as 
narinas de outros amniotas (Witmer, 2001). Se essa localiza
ção é correta, o ar inalado deve ter passado por uma extensa 
superfície úmida nas passagens nasais, permitindo tanto a 
umidifícação do ar quanto o sentido do olfato. 

A ausência de endotermia nesses Sauropsida seria sur
preendente. Não somente a forma de seu corpo sugere que 
seriam similares, em sua ecologia e comportamento, às aves 
não voadoras, tal como a avestruz (veja Capítulo 16), mas 
a descoberta de dromeossauros com penas no final da dé
cada de 1990 (Qiang et al. 1998, 2001) mostra que o iso
lamento evoluiu antes do vôo (Figura 11-13). Esses fósseis 
foram encontrados num sítio na Província de Liaoning no 
nordeste da China que produziu materiais espetaculares 
do início do Cretáceo (Stokstad, 2001). Caudipteryx, o 
primeiro dos dinossauros com penas a ser descoberto, e o 

A Figura 11-13 Caudipteryx zoui, um dinossauro com penas da Província Liaoning, China. O corpo era coberto de penugem, e havia 
longas penas na cauda. O focinho era curto com poucos dentes. 
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Protoarchaeopteryx tiveram penas de cobertura como as 
penas que dão isolamento a aves atuais, e penas com vexilo 
como as penas de vôo das aves atuais - embora esses dro-
meossauros tivessem braços relativamente curtos e nenhum 
podia voar. Protoachaeopteryx possui penas de cobertura no 
corpo e na cauda e um leque simétrico de penas na cauda. 
Caudipteryx possui penas com vexilo presas ao segundo 
dedo da mão, onde as rêmiges (penas primárias) são encon
tradas em aves modernas, e um tufo de penas com vexilo 
na cauda. O corpo inteiro de Sinosauropteryx, outro drome-
ossauro da Província de Liaoning, é coberto com filamen
tos de penugem interpretados como protopenas. Na cauda, 
os filamentos formam uma estrutura radiada de um único 
ponto, e nos braços os filamentos irradiam-se de um ramo 
central, como nas penas de uma ave moderna. 

A presença de dois tipos de penas em Caudipteryx e 
Protoarchaeopteryx, penugem de cobertura e penas com 
vexilo, sugere que dois processos seletivos podem ter acon
tecido simultaneamente. A penugem isola as aves, assim 
como isola os humanos quando vestem uma cobertura de 
penugem, assim a presença de penugem é consistente com a 
hipótese que as taxas metabólicas dos dromeossauros foram 
altas o suficiente para produzir calor que poderia ser retido 
no corpo por isolamento. As estruturas filamentosas que 
recobrem Sinosauropteryx poderiam ter sido uma camada 
de isolamento. Entretanto, essa interpretação não é consis
tente com a ausência dos turbinais, se estivermos corretos 
em acreditar que a reciclagem de água e calor é uma parte 
essencial de ser um endotermo. 

As penas com vexilo nas asas e cauda de Caudipteryx e 
Protoarchaeopteryx não teriam sido úteis para isolamento. 
Em aves modernas as penas com vexilo possibilitam eleva
ção, propulsão, e direção durante o vôo, mas nenhuma espé
cie fóssil era capaz de voar. Protoarchaeopteryx possuíam 
braços com somente metade do comprimento daquele das 
aves modernas, e Caudipteryx possuía braços ainda meno
res. Além do mais, as penas com vexilo de ambas as espé
cies eram simétricas. Aves voadoras modernas possuem 
penas assimétricas, e a assimetria permite que as penas pro
duzam elevação e empuxo. Provavelmente as penas com ve
xilo das asas e caudas em Caudipteryx e Protoarchaeopteryx 
eram coloridas e utilizadas para demonstrações sociais. Pos
sivelmente as demonstrações eram as funções originais das 
penas, e foram modificadas subseqüentemente para o isola
mento, mas a presença de penugem em animais que aparen
temente perderam os turbinais permanece um paradoxo. 

Metabolismo e Termorregulação: 
Era uma Capacidade Aeróbia ou Outra Coisa? 

Os Synapsida e os Sauropsida apresentam quadros de li
nhagens de animais que foram se tornando mais capazes de 

uma locomoção sustentada e endotermia, mas existem algu
mas lacunas - tanto nas evidências quanto na interpretação 
dessas. A forma do corpo, a presença dos turbinais, e os me
canismos que melhoram o processamento de alimento são 
todos vistos em Synapsida derivados, mas não há evidências 
diretas de isolamento térmico, nem pêlos ou gordura subcu
tânea. A falta de traços fósseis de pêlos ou gordura não sur
preende, porque nenhum fossilizaria exceto em condições 
não usuais. 

Os Sauropsida são mais enigmáticos porque, além das 
evidências de capacidade locomotora propiciadas pela forma 
do corpo e da capacidade de processamento de comida mos
trada pelas pedras na moela, temos também evidências fós
seis de penas de cobertura que possibilitariam o isolamento 
térmico para um animal endotérmico. Mas contrariando essa 
interpretação, está a ausência de turbinais, que entendemos 
como um elemento essencial para a endotermia. Onde isso 
nos leva? 

Embora as evidências anatômicas de altos níveis de ati
vidade e metabolismo sejam persuasivas para os Therapsida 
derivados e sugestivas para os dromeossauros derivados, um 
elemento fisiológico da evolução da endotermia permanece 
especulativo. Os animais capazes de altos níveis de meta
bolismo devem durante as atividades, terem também altas 
taxas metabólicas quando estão inativos? Isso pode ser ver
dade - pelo menos para os amniotas - porque as medidas 
de muitas espécies diferentes mostram que, em muitos casos 
alcançam o máximo da taxa metabólica durante atividade 
que é, aproximadamente, dez vezes sua taxa metabólica 
em descanso. Essa observação é a base para a hipótese da 
capacidade aeróbia da evolução da endotermia, que propõe 
que taxas metabólicas em descanso (e conseqüentemente de 
produção de calor) aumentaram concomitantemente com as 
taxas máximas (Bennett e Ruben 1979). Em outras palavras, 
a seleção para taxas metabólicas aumentadas durante ativi
dade também leva a taxas de descanso aumentadas, e por 
fim taxas de descanso produziram calor suficiente para a 
termoregulação endotérmica. 

A dificuldade com essa hipótese reside em explicar por
que a atividade e taxas metabólicas de descanso estão fre
qüentemente tão relacionadas. Talvez, isso tenha algo com 
o custo de manutenção dos pulmões, coração, sistema circu
latório, e as mitocôndrias que são necessárias para produzir 
altas taxas de ATP durante a atividade, mas a base do meca
nismo para essa relação não é clara. Além disto, a relação 
entre as taxas metabólicas de atividade e de descanso é en
contrada quando as comparações são feitas entre espécies, 
mas quando indivíduos de uma espécie são avaliados, essa 
relação necessariamente não aparece. 

E um erro achar importante a relação entre indivíduos? 
Por outro lado, qual é o nível no qual a hipótese de capa-
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cidade aeróbia propõe que a seleção em formas incipiente
mente endotérmicas teriam agido, assim a dificuldade em 
encontrar a relação entre as taxas metabólicas de atividade 
e descanso em um experimento poderiam falsear a hipótese. 
Mas experimentos biológicos raramente são simples de in
terpretar, e nesse exemplo pequenas variações nas condições 
físicas e motivação de cada animal em um estudo poderiam 
obscurecer uma relação que estivesse realmente presente. 
Com a seleção agindo em dezenas de milhões de anos, uma 
pequena ligação hereditária é tudo o que se precisa para a 
hipótese da capacidade aeróbia funcionar, e essa ligação 
pode ser muito pouco para demonstrar em um experimento 
de laboratório com animais que já são ectotermos ou endo-
termos especializados. 

Embora a hipótese da capacidade aeróbia seja uma ex
plicação plausível para a evolução da endotermia, a ausên
cia de uma base clara do mecanismo de relação entre as 
taxas metabólicas de atividade e de descanso tem fornecido 
explicações alternativas. 

Colleen Farmer, por exemplo, propôs que a evolução 
da endotermia derivou principalmente das vantagens que a 
homeotermia (manutenção estável da temperatura do corpo) 
confere durante a reprodução (Farmer 2000, 2001). Ela su
gere que se a termoregulação parental acelera o crescimento 
dos embriões e juvenis, a seleção pode ter agido primeiro 
para produzir endotermia durante o desenvolvimento em
brionário (p. ex., enquanto os pais cuidam de seus ovos) 
e subseqüentemente prolongar a endotermia para incluir 
o período enquanto os pais estão cuidando dos filhotes no 
ninho. (Este argumento se aplica tanto aos Synapsida como 
aos Sauropsida porque se acredita que os Sinapsida da Era 
Mesozóica botavam ovos, como fazem os mamíferos mo-
notremados). A hipótese do cuidado parental é usualmente 
objeto de vigorosa discussão (Angilletta et al. 2002; Farmer, 
no prelo). 

Isolamento térmico: Pêlos, Penas, Pele e Gordura 

A importância dos pêlos ou penas no provimento de uma ca
mada de isolamento que retenha o calor metabólico do corpo 
é obvia, mas porque os Synapsida derivados têm pêlos, en
quanto os Sauropsida derivados têm penas? Queratina, uma 
proteína sintetizada por células epidérmicas, forma tanto 
pêlos como penas. Queratina epidérmica espessa é uma ca
racterística derivada dos amniotas, e a difração por raios-X 
distingue dois tipos de queratina - alfa e beta - que diferem 
em sua estmtura molecular. As queratinas alfa estão presen
tes nos tecidos epiteliais de todos os vertebrados. A quera
tina alfa forma pêlos e os derivados dos pêlos encontrados 
em mamíferos, tais como, unhas, garras, cascos, e os "chi
fres" dos rinocerontes. A queratina beta é uma característica 

derivada da linhagem Sauropsida, e esse gmpo possui as 
duas queratinas, alfa e beta, tanto em camadas (alfa-beta-
alfa-beta) ou em regiões. A queratina alfa é encontrada nas 
regiões da dobra das escamas, por exemplo, e a queratina 
beta na superfície das escamas. As penas são constituídas 
quase que inteiramente de queratina beta, que são diferentes 
em tamanho e estrutura da queratina beta na pele. 

A linhagem Synapsida provavelmente nunca teve uma 
pele coberta por escamas como os Sauropsida, e isso deve 
ser o porquê dos mamíferos reterem uma pele macia com 
uma variedade de glândulas mucosas. Uma pele glandular 
como a observada nos mamíferos pode não ser uma opção 
com a pele mais dura dos Sauropsida, e a relativa ausência 
de glândulas na pele dos Sauropsida tem ramificações em 
outros aspectos de suas vidas. Suar, por exemplo, ocorre 
somente em mamíferos porque os Sauropsida não possuem 
glândulas de suor em suas peles, e por isso é improvável que 
a lactação pudesse ter evoluído num Sauropsida. 

Diferenças na pele dos Synapsida e Sauropsida pode ter 
dado forma aos seus comportamentos reprodutivos e sociais. 
Glândulas mamárias são glândulas modificadas da pele, e a 
lactação pode ter tido sua origem evolutiva nas formas de 
glândulas de pele que forneciam água para os ovos dos Sy
napsida basais que se desenvolveram em cavidades sob o 
solo com o cuidado da mãe (Oftedal 2002a, b). Ovos com 
casca pergaminácea (p. ex., ovos como os das tartarugas e 
muitos lagartos que têm cascas flexíveis) perdem água por 
evaporação mesmo no ar úmido no interior de uma''cova, 
mas, também, são capazes de absorver água pela casca. 
Ovos de tartarugas e lagartos fazem isso por meio do solo 
úmido no qual o ninho foi construído, e uma fêmea de Sy
napsida deve ser capaz de prover água para a casca deixando 
fluido dentro deles. Uma elaboração subseqüente deste pro
cesso incluiria a adição de nutrientes às secreções glandula
res da área mamária sem mamilos, de glândulas secretoras 
de leite encontradas em monotremados atuais. 

Apenas as fêmeas de mamíferos possuem glândulas ma
márias, e o cuidado parental é limitado principalmente à 
mãe. O laço social primário dos mamíferos acontece entre 
a mãe e o filhote, e o cuidado parental de machos é raro. 
Em contraste, ambos mãe e pai podem ser igualmente efe
tivos em prover cuidado parental entre os Sauropsida, e 
comumente (embora não universalmente) os casais de cro
codilianos adultos e de aves formam laços. Ambos os pais 
participam freqüentemente nos cuidados com os ovos e na 
alimentação e cuidado com os filhotes. 

O armazenamento de gordura é outra característica que 
possui tanto conseqüências termoreguladoras quanto repro
dutivas. O padrão filogenético do armazenamento de gor
dura é um pouco mais complexo que o da queratina. Peixes 
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armazenam mais gordura como lipídios no fígado e nos 
músculos. (Óleo de fígado de bacalhau é um produto comer
cial que se aproveita do depósito de gordura no fígado de 
um peixe, e os ácidos graxos ômega 3 e 6, que parecem ser 
úteis na proteção de problemas coronários humanos, são en
contrados nos músculos de peixes oleosos como o salmão). 
Tecidos adiposos, onde a gordura é armazenada em células 
especiais chamadas adipócitos, é uma característica de Te
trapoda. Os anfíbios e todos os Sauropsida exceto aves, so
mente armazenam gordura em corpos adiposos discretos no 
abdome e na base da cauda. 

Os mamíferos e as aves armazenam gordura em muitos 
locais em associação com os músculos, o coração, o intes
tino, e ao redor de outros órgãos onde está disponível para 
liberação rápida de energia, e ainda subcutaneamente (Pond 
1998). Os corpos de gordura nas regiões abdominal e caudal 
das aves são facilmente observáveis quando você está prepa
rando uma galinha ou peru para assar, e a gordura intramus
cular e subcutânea é especialmente bem desenvolvida em 
aves aquáticas, tais com, patos e gansos. Nenhuma ave, nem 
mesmo os pinguins, possuem depósitos de gordura subcutâ
nea como as camadas de gordura dos mamíferos marinhos. 

A gordura é uma reserva importante de energia que as 
fêmeas de mamíferos utilizam durante a lactação, e fêmeas 
de mamíferos em boas condições possuem uma proporção 
maior de gordura no corpo do que os machos. Para os huma
nos, o armazenamento de gordura equivalente a 15 por cento 
da massa do corpo é considerado normal para o homem e 20 
por cento é normal para uma mulher. A localização principal 
de armazenamento de gordura difere entre os sexos. O prin
cipal local de deposição de gordura é no abdômen, criando 
a conhecida barriga de cerveja nos machos com sobrepeso. 
As fêmeas possuem importantes depósitos de gordura nas 
coxas e nádegas; esse é o padrão humano feminino para ar
mazenamento de gordura que tem sido representado na arte 

pelo menos desde as imagens de Vénus feitas na Europa há 
uns 2700 anos atrás. 

11.5 Eliminando Excretas: Os Rins e a Bexiga 

Altas taxas metabólicas são benéficas para a locomoção 
prolongada e a termoregulação, mas existem custos associa
dos a elas. Como notamos, o uso de altas taxas de energia 
requer correspondentemente altas taxas de alimentação e di
gestão, e consideraremos exemplos adicionais de interações 
complexas entre necessidades energéticas, comportamento 
de forrageio, alimentação e digestão nos capítulos subse
qüentes. Altas taxas de ingestão de alimentos possuem outra 
conseqüência - altas taxas de produção de resíduos nitroge
nados - e os Synapsida e Sauropsida encontraram diferentes 
maneiras de conciliar a demanda conflitante de excretar ni
trogênio enquanto retém água. 

O metabolismo das proteínas produz amónia, NH 3 . A 
amónia é muito tóxica, mas é muito solúvel na água e di
funde-se rapidamente, porque é uma molécula pequena 
(Tabela 11.2). Os não amniótas aquáticos (peixes ósseos e 
anfíbios aquáticos) excretam uma grande proporção de seus 
excretas nitrogenados como amónia, e a amónia é um ex
creta nitrogenado dos amniotas terrestres assim como - o 
suor humano contém pequenas quantidades de amónia. 

Amónia pode ser convertida em uréia, CO(NH 2 ) 2 que é 
uma substância menos tóxica e mais solúvel por ser tão so
lúvel como relativamente não tóxica, a uréia pode ser acu
mulada no corpo e liberada em uma solução concentrada na 
urina, conservando água desta maneira. A síntese de uréia 
é um caracter ancestral dos amniotas e provavelmente de 
todos os Gnathostomata. 

Um caminho metabólico complexo converte diversos com
postos nitrogenados em ácido úrico, C 5 H 4 0 3 N 4 . Diferentemente 

BKJBJHUMl Características dos Principais Excretas Nitrogenados dos Vertebrados 

Composto Fórmula 
química 

Peso 
molecular 

Solubilidade na 
água (g • V) 

Toxidade 
Custo 

metabólico 
da Síntese 

Eficiência na 
conservação 

de água* 

Amónia NH 3 17 890 Alta Nenhum 1 

Uréia C 0 ( N H 2 ) 2 60 1190 Moderada Baixo 2 

Ácido úrico C 5 H 4 0 3 N 4 168 0.065" 

Urato de sódio C 5 H 4 0 3 N 4 N a 2 212 0.83 • (Baixa) (Alto) (4) 

Urato de potássio C 5 H 4 0 3 N 4 K 2 244 Muito baixa. 

* A eficiência na conservação de água é expressa como o número de átomos de nitrogênio por partícula osmoticamente ativa; taxas mais 
altas significam que mais nitrogênio é excretado por unidade osmótica. 
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da amónia e da uréia, o ácido úrico é insolúvel e combina-se 
prontamente com íons sódio e potássio para precipitar como 
urato de sódio ou potássio. Os Synapsida e os Sauropsida to
maram diferentes caminhos em lidar com os excretas nitroge
nados: Os Sinapsida retiveram o padrão ancestral de excretar 
uréia e o de desenvolver um rim que é extraordinariamente 
eficiente em produzir urina concentrada, enquanto os Saurop
sida desenvolveram a capacidade de sintetizar e excretar ácido 
úrico e recuperar a água que é liberada durante a formação do 
precipitado. 

A Excreção do Nitrogênio pelos Synapsida: 
O Rim Mamaliano 

O rim dos mamíferos é um órgão altamente diferenciado, 
composto por milhões de néfrons, que são as unidades bási
cas da estmtura renal, reconhecíveis em todos os vertebrados 
(Figura 11-14). Cada néfron consiste de um glomérulo que 
filtra o sangue e um tubo alongado no qual a composição 
química do filtrado é alterada. Um segmento desse tubo, 
a alça de Henle (= henleniana ou alça renal), é uma ca
racterística evolutiva dos mamíferos, que em grande parte 

Cápsula de Bowman (= cápsula glomerular) 

Glomérulo. 

(a) Néfron 

Capilares 
peritubulares 

Alça de henleriana 
(=alça renal) 

Mitocôndrias 

Lúmen 

Membrana basal 

(b) Túbulo contorcido Proximal 

(c) Alça de henleriana (=alça renal) 

Lúmen 

(d) Túbulo contorcido Distal 

(e) Túbulo Coletor 

A Figura 11-14 O néfron dos mamíferos, (a) A estmtura do néfron. (b-e) Estmtura detalhada das células que compõem paredes do 
néfron. 
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é responsável pela capacidade dos mamíferos em produzir 
urina concentrada. O rim dos mamíferos é capaz de produ
zir urina mais concentrada do que a de qualquer não am
niota - e na maioria dos casos também mais concentrada 
do que a dos Sauropsida (Tabela 11.3). É importante enten
der como funciona o rim dos mamíferos para compreender 
como os mamíferos conseguem sobreviver e se reproduzir em 
lugares que são sazonais ou cronicamente com pouca água. 

A urina é concentrada removendo água do ultrafiltrado, 
que é produzido no glomérulo quando água e pequenas mo
léculas são forçadas para fora dos capilares. Como as célu
las não são capazes de transportar a água diretamente, elas 
usam gradientes osmóticos que manobram o movimento 
das moléculas de água. Além disso, as células que estão 
colocadas junto ao néfron reabsorvem ativamente substân
cias importantes do ultrafütrado para a economia corporal 
e secretam substâncias tóxicas. As células que se situam ao 
longo do néfron diferem na permeabilidade e na atividade 
de transporte de íons e moléculas e reagem aos ambientes 
hormonal e osmótico dos fluidos corpóreos circundantes. As 

células do túbulo contorcido proximal (TCP) têm uma área 
de superfície enorme, produzida por microvilosidades extre
mamente próximas umas das outras, e contêm muitas mito-
côndrias. Esses aspectos estruturais refletem a função do TCP 
que consiste em mover ativamente o sódio da luz do túbulo 
para o espaço e capilares peritubulares; o transporte passivo 
de cloro e água segue o transporte de sódio para o espaço 
peritubular neutralizando a carga elétrica (Figura 11-15). Na 
parte mais distante do néfron, as células do segmento del
gado da alça henleniana têm uma forma de massa folhada 
e contem menos mitocôndrias. O ramo descendente da alça 
henleniana permite o fluxo passivo de sódio e água, e o ramo 
ascendente remove ativamente o sódio do ultrafiltrado. Por 
fim, as células do túbulo coletor configuram-se de dois tipos. 
A maior parte delas parece ser adaptada para o estado rela
tivamente impermeável característico dos períodos de água 
corpórea adequada. Outras células são ricas em mitocôndrias 
e têm uma superfície muito maior. Trata-se provavelmente 
de células que respondem à presença do hormônio antidiu-
rético (HAD) produzido pela glândula pituitária, estimulada 

TABELA 11 .3 Concentrações Máximas de Urina de Alguns Sinapsida e Sauropsida 

Synapsida 

Concentração máxima 
da urina observada 

(mmole • kg -1) 

Taxa de Concetração 
plasmática: semelhante 

a da urina 

Humano (Homo sapiens) 1.430 4 

Golfinho nariz de garrafa (Tursiops truncatus) 2.658 7,5 

Canguru (Macropus robustus) 2.730 7,5 

Camelo (Camelus dromedaríus) 2.800 8 

Rato branco (Rattus norvegícus) 2.900 8,9 

Rato marsupial (Dasycercuse risticauda) 3.231 10 

Gato (Felis domesticus) 3.250 9,9 

Rato do deserto (Neotoma lépida) 4.250 12 

Vampiro (Desmodus rotundus) 6.250 20 

Rato canguru (Dipodomys merriami) 6.382 18 

Camundongo saltador australiano (Notomys alexis) 9.370 22 

Sauropsida 

Jacaré americano (Alligator missisippiensis) 312 0,95 

Iguana do deserto (Dipsosaurus dorsalis) 300 0,95 

Tartaruga do deserto (Gopherus agassizii) 622 1,8 

Pelicano (Pelecanus erythrorhynchos) 700 2 

Pardal (Passer domesticus) 826 2,4 

Tendilhão (Carpodacus mexicanus) 850 2,4 

Pardal das savanas (Passerculus sandvicensis) 2.000 5,8 
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(a) CORPO HIDRATADO - AUSÊNCIA DE HAD - URINA DILUÍDA E COPIOSA 

Néfron Néfron 
cortical Justamedular 

12% 

Veia 
arcuata 

ft 
Artéria 
arcuata 

ÉÉ^Na+ 
llllll> H.O 

-CT 
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A Figura 11 -15a Diagrama que mostra como o rim de mamíferos produz urina diluída quando o corpo está hidratado e urina concentrada 
quando o corpo está desidratado. Setas pretas indicam transporte ativo, e setas brancas indicam fluxo passivo. Os números representam 
a osmolalidade aproximada dos fluidos nas regiões indicadas. Porcentagens são os volumes da urina formada relativa ao volume de 
ultrafiltrado inicial, (a) Quando a osmolalidade do sangue cai abaixo da concentração normal (aproximadamente 300 mmole • kg"1), o 
excesso de água do corpo é eliminado, (b) Quando a osmolalidade sobe acima do normal, a água é retida. 

pela baixa quantidade de fluido corpóreo. Sob a influência do 
HAD o túbulo coletor realiza ativamente trocas de íons, bom
beia uréia, e torna-se permeável à água, que flui da luz do tú
bulo para os concentrados fluidos peritubulares. 

A atividade do néfron é um processo em seis fases, cada 
fase localizada em uma região com características celulares 
especiais e com variações distintas no ambiente osmótico. A 
primeira fase é a produção de um ultrafiltrado no glomérulo. 
O ultrafiltrado tem a mesma molalidade do plasma sangüíneo 

e assemelha-se ao sangue total após a remoção (1) dos ele
mentos celulares, (2) das substâncias com peso molecular de 
70.000 ou mais (principalmente proteínas), e (3) das substân
cias com peso molecular entre 15.000 e 70.000, dependente 
das formas das moléculas. Os humanos produzem cerca de 
120 mililitros de ultrafiltrado por minuto - quer dizer 170 li
tros (45 galões) de filtrado glomerular por dia! Excretamos so
mente cerca de 1,5 litro de urina porque o rim reabsorve mais 
de 99 por cento do ultrafiltrado produzido pelos glomérulos. 
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(b) CORPO DESIDRATADO - PRESENÇA DE HDA - URINA CONCENTRADA, ESCASSA 

AFigura 11-15b (Continuação). 

A segunda fase na produção da urina é a ação do túbulo 
contorcido proximal (TCP) na redução do volume do ultra
filtrado. As células do TCP têm superfícies enormemente 
aumentadas que transportam ativamente íons de sódio da 
luz dos túbulos para fora do néfron. íons cloro e água atra
vessam passivamente as células do TCP como resposta à 
remoção do sódio. Esse processo reabsorve cerca de dois 
terços do sal no TCP, e o volume do ultrafiltrado também 
se reduz em igual quantidade. Embora nesse estágio a urina 
ainda é muito isosmótica com o sangue, as substâncias que 
contribuem para a osmolaridade da urina depois que ela 
passa ao longo do TCP estão em concentrações diferentes 
das do sangue. 

A alteração seguinte ocorre no ramo descendente da alça 
henleniana. As células fmas com superfícies lisas permitem 
a difusão livre do sódio e da água. Como o ramo descen
dente da alça passa através de tecidos de osmolaridade cres
cente, conforme se aprofunda na medula renal, a urina perde 
água e torna-se mais concentrada. Nos humanos, a osmola
ridade do fluido no ramo descendente pode chegar a 1.200 
mmoles • K g 1 , e outros mamíferos podem atingir concen
trações consideravelmente mais altas. Por meio desse meca
nismo o volume da urina em formação é reduzido a 25 por 
cento do volume inicial filtrado, porém isso ainda é muito. 
Nos humanos adultos, por exemplo, 25 a 40 litros de fluido 
chegam nesse estágio por dia. 
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A quarta fase acontece no ramo ascendente da alça henle
niana, que tem células com numerosas mitocôndrias grandes 
e densamente agrupadas. As moléculas de ATP produzidas 
por essas organelas são usadas para remover o sódio da 
urina que está sendo formada. Como essas células são im
permeáveis à água, o volume de urina não diminui à medida 
que o sódio vai sendo removido, e como o sódio foi remo
vido sem perda de água, a urina fica hiposmolar em relação 
aos fluidos corporais quando penetra no próximo segmento 
do néfron. Embora esse bombeamento de sódio seja imper
meável à água, o ramo ascendente não concentra nem reduz 
o volume da urina em formação, ele regula essa importante 
fase do processo. 

O último segmento do néfron tem características fisio
lógicas diferentes, mas as células parecem-se muito com as 
do ramo ascendente da alça henleniana. Essa região, o tubo 
contorcido distal (TCD) é permeável à água. A osmolari
dade em torno do TCD é a dos fluidos corporais, e a água 
ao entrar no fluido hipo-osmolar flui para fora, e equilibra 
osmoticamente. Esse processo reduz o volume do fluido do 
ultrafiltrado original de 5 a 20 por cento. 

O toque final na formação de um volume reduzido e 
urina altamente concentrada nos mamíferos ocorre nos tú-
bulos coletores. A exemplo do ramo descendente da alça 
henleniana, os túbulos coletores estendem-se ao longo de 
tecidos com osmolaridade crescente, que retiram água da 
urina. O fenômeno significativo associado ao túbulo coletor, 
e em menor grau ao TCD, é a permeabilidade condicional 
à água. Durante ingestão excessiva de fluidos, o túbulo co
letor apresenta baixa permeabilidade à água: Somente me
tade da água que entra nele pode ser reabsorvida, sendo o 
restante excretado. Nesse caso, pode produzir-se uma urina 
copiosa e diluída. Quando um mamífero está desidratado os 
túbulos coletores tornam-se muito permeáveis à água, e o 
volume final da urina pode ser menos que 1 por cento do 
ultrafiltrado original. Em certos roedores do deserto a urina 
contém tão pouca água que ela cristaliza-se quase que ime
diatamente ao ser urinada. 

Um polipeptídio chamado hormônio antidiurético (HAD; 
também conhecido como vasopressina) é produzido por 
neurônios especializados do hipotálamo, armazenados na 
hipófise caudal e liberado na circulação sempre que a osmo
lalidade do sangue é elevada ou o volume do sangue cai. O 
HAD aumenta a permeabilidade do túbulo coletor à água e 
facilita a reabsorção desta para produzir uma urina escassa e 
concentrada. O álcool inibe a liberação do HAD induzindo 
um fluxo urinário copioso, e isto pode resultar em um es
tado lastimável de desidratação na manhã seguinte a uma 
bebedeira. 

A chave para a produção de urina concentrada depende 
claramente da passagem das alças henlenianas e dos túbu
los coletores através de tecidos com crescente osmolalidade. 
Esses gradientes osmóticos são formados e mantidos no in

terior do rim dos mamíferos como resultado de sua estrutura 
(Figura 11-16), que o torna distinto dos rins de outros verte
brados. São particularmente importantes os arranjos estrutu
rais no interior da medula renal, dos segmentos descendente 
e ascendente da alça henleniana, e o seu fornecedor de san
gue, os vasos retos. Esses elementos criam uma série de 
tubos paralelos com fluxo em direções opostas nos vasos 
adjacentes (fluxo em contracorrente). O resultado é que o 
sódio secretado do ramo ascendente da alça henleniana di
funde-se no interior dos tecidos medulares para aumentar 
sua osmolalidade, e esse excesso de sal é distribuído pelo 
fluxo em contracorrente, a fim de criar um gradiente osmó-
tico saturado no interior da medula. A concentração final 
da urina de um mamífero é determinada pela quantidade de 
sódio acumulado nos fluidos da medula renal. Alterações fi
siológicas na concentração interna da medula resultam prin
cipalmente a partir do efeito do HAD sobre a taxa de sangue 
que irriga a medula. Quando o HAD está presente, o fluxo 
sangüíneo na medula é desacelerado e acumula-se sal para 
criar um gradiente osmótico saturado. Um outro hormônio, 
a aldosterona, produzido na glândula supra-renal, aumenta 
a taxa de secreção de sódio para o interior da medula a fim 
de promover um aumento da concentração de sal na mesma. 

Além desses meios fisiológicos de concentrar a urina, 
uma variedade de mamíferos possui alterações morfológicas 
da medula renal. A maior parte dos mamíferos tem dois tipos 
de néfrons: os com glomerulus corticais e alças henlenianas 
curtas, que não penetram muito no interior da medula, e os 
que têm glomerulus justamedulares, bem profundos no inte
rior do córtex, com alças que se aprofundam tanto, a ponto 
de atingir a papila da pirâmide renal. E óbvio que as alças 
henlenianas mais longas e mais profundas, experimentam 
gradientes osmóticos maiores ao longo do seu comprimento. 
O fluxo sangüíneo para essas duas populações de néfrons 
mostra ter controles independentes. Os glomérulos justame
dulares são mais ativos na regulação da excreção de água; 
os corticais funcionam na regulação dos íons. 

Excreção de Nitrogênio nos Sauropsida: 
Rotas Renal e Extrarenal 

Todos os representantes da linhagem Sauropsida, incluindo 
tartarugas e aves, são uricotélicos - que significa que excre
tam resíduos nitrogenados principalmente na forma de ácido 
úrico. Em Sauropsida, exceto para tartarugas de água doce, 
o ácido úrico e seus sais perfazem 80 por cento a 90 por 
cento do nitrogênio excretado pela urina (Tabela 11.4). 

A estratégia de conservação de água quando o ácido úrico 
é o principal excreta nitrogenado é inteiramente diferente 
daquela quando é produzida uréia. Como a uréia é solúvel, 
concentrar urina no rim pode conservar água, mas concentrar 
ácido úrico, poderia causar precipitação e bloquear os néfrons. 



Figura 11-16 Morfologia geral do rim de mamíferos, (a) Divisões estruturais do rim e porção proximal do ureter, (b) Diagrama 
ampliado de uma seção que se estende da superfície cortical externa do ápice de uma pirâmide renal, à papila renal. 
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Os rins dos lepidossauros não possuem as longas alças hen-
lenianas que permitem aos mamíferos reduzirem o volume 
de urina e aumentarem sua concentração (Figura 11-17). 
A urina dos rins dos lepidossauros tem a mesma concen
tração osmótica do plasma sangüíneo, ou mesmo em uma 
concentração pouco mais baixa. O rim das aves tem dois 
tipos de néfrons: o de alças curtas como aqueles dos lepi
dossauros e os de alças longas que se estendem para dentro 
do cone medular. O néfron de alça longa das aves permite 
produzir urina duas ou três vezes mais concentradas do que 
o plasma. Essas taxas são mais baixas que a dos mamíferos, 
e mesmo a taxa mais alta urina/plasma assinalada para uma 
ave - 5.8 para o pardal da savana - é relativamente baixa se 
comparada às taxas dos mamíferos. 

A urina dos rins de Sauropsida consiste de uma solução 
de ácido úrico e íons que têm a mesma concentração os
mótica do plasma sangüíneo, ou mesmo uma concentração 
pouco menor. Se os Sauropsida dependessem apenas da ca
pacidade de concentrar urina em seus rins, eles excretariam 
toda a água do corpo na urina. E aqui que a baixa solubili
dade do ácido úrico toma-se vantajosa, porque o ácido úrico 
precipita quando entra na cloaca ou na bexiga. O ácido úrico 
dissolvido combina-se com os íons na urina e precipita-se 
como uma massa de cor clara que inclui sais de sódio, po
tássio, e sais de amónia de ácido úrico, assim como outros 
íons sustentados por um complexo de forças físicas. Esta 
mistura é familiar a qualquer um que estacionou o carro em
baixo de uma árvore com aves aninhadas. Quando o ácido 
úrico e os íons se precipitam dessa solução, a urina toma-se 
menos concentrada e a água é reabsorvida no sangue. A este 
respeito, a excreção nitrogenada como ácido úrico é com 
certeza mais econômica quanto à água do que a excreção da 
uréia, porque a água usada para produzir urina é reabsorvida 
e reutilizada. 

Entretanto, a água não é a única substância que é reab
sorvida na cloaca. Muitos Sauropsida também reabsorvem 
íons de sódio e potássio e os direcionam para a corrente san
güínea. A primeira vista, parece uma coisa pouco eficiente 
a fazer. Além do mais, foi usada energia para criar a pres
são sangüínea que força os íons através das paredes do glo-
mérulo para dentro da urina em primeiro lugar, e agora mais 
energia está sendo utilizada na cloaca ou bexiga para operar 
a atividade de transporte. O animal usa dois processos de 
consumo de energia e volta onde começou, com um excesso 
de íons sódio e potássio no sangue. Por que faz isso? 

A solução para o paradoxo está num mecanismo de con
servação de água presente em muitos Sauropsida, glândulas 
de excreção de sal que proporcionam um caminho extrare
nal (isto é, além do rim) que excreta o sal com menos água 
do que a urina. Glândulas de sal nasais são muito comuns 
em lagartos, e em todos os casos é a glândula nasal lateral 
que excreta sal. As secreções das glândulas caem no interior 
das passagens nasais, e o lagarto as expele espirrando ou 
sacudindo a cabeça. Em aves, também, as glândulas nasais 
laterais se especializaram para a excreção de sal. As glându
las são situadas na ou ao redor da órbita, usualmente sobre 
os olhos. Aves marinhas (pelicanos, albatrozes, pingüins) 
possuem glândulas de sal bem desenvolvidas, assim como 
muitas aves de água doce (patos, aves lacustres em geral, 
mergulhão), aves de praia (tarambolas, maçaricos, batuíras), 
cegonhas, flamingos, aves carnívoras (gaviões, águias, um
bus), aves savânicas, avestruz, e o papa-léguas. Depressões 
na região supraorbital do crânio das aves aquáticas extintas 
Hesperornis e Ichthyornis sugerem que as glândulas de sal 
estavam presentes nestas espécies também. 

Nas serpentes marinhas e em serpentes marinhas "tronco-
de-elefante", a glândula sublingual caudal secreta um liqüido 

TABELA 11.4 Distribuição dos Produtos Nitrogenados Finais entre os Sauropsida 

Grupo 

Lepidossauros 

Tuatara 

Lagartos e serpentes 

Archossauria 

Crocodilianos 

Aves 

Tartarugas 

Aquáticas 

Do deserto 

Total de Nitrogênio na Urina (%) 

Amômia 

3-4 

Pouca 

25 

6-17 

4-44 

3-8 

Uréia 

10-28 

0-8 

0-5 

5-10 

45-95 

15-50 

Sais de ácido úrico 

65-80 

90-98 
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Aorta 

' F i g u r a 1 1 - 1 7 Estrutura do rim de um lagarto. O lado esquerdo mostra um néfron em detalhes e sua posição dentro do rim. O lado 
direito mostra a relação dos glomérulos e néfrons dentro de um segmento de um rim. 

salgado dentro da bainha da língua, da qual é expelida 
quando a língua é protraída. Em algumas espécies de ser
pentes Homalopsinae (um gmpo de cobras marinhas da 
região Indoaustraliana) a glândula premaxilar na frente da 
maxila superior secreta sal. As glândulas secretoras de sal 
na superfície dorsal da língua foram identificadas em di
versas espécies de crocodilos, em um jacaré, e no crocodilo 
americano. 

Finalmente, nas tartarugas marinhas e nos cágados 
"dorso-de-diamante", uma espécie norte americana que ha
bita estuários, as glândulas lacrimals são muito aumentadas 
(em algumas espécies cada glândula é maior do que o en
céfalo do animal) e secretam um fluido salgado ao redor da 
órbita dos olhos. Fotografias de pequenas tartarugas mari
nhas freqüentemente mostram faixas de lágrimas com areia 
aderida à cabeça da tartaruga. Estas lágrimas são as secre
ções das glândulas de sal. As grandes glândulas deixam 
uma impressão no crânio, e a tartaruga marinha mais antiga 
conhecida, Santanachelys gaffiieyí do início do Cretáceo, 

também possuía glândulas de sal. Entretanto, diferente da 
situação em lagartos, as glândulas de sal são incomuns entre 
as tartarugas. Tartarugas terrestres, mesmo as que vivem em 
desertos, não possuem glândulas de sal. 

A diversidade de glândulas envolvidas na excreção 
de sal entre os Sauropsida indica que esta especialização 
evoluiu independentemente em vários gmpos. Pelo menos 
cinco glândulas diferentes são utilizadas para secretar sal, 
indicando que uma glândula de sal não é um caracter ances
tral para o gmpo. Ainda mais, embora os lagartos e aves não 
sejam parentes muito próximos, ambos utilizam as glându
las nasais laterais para secreção de sal, enquanto crocodilos, 
que são mais próximos às aves do que dos lagartos, utilizam 
glândulas linguais para a secreção de sal. Assim, glândulas 
de sal evoluíram várias vezes entre os Sauropsida, talvez em 
resposta às oportunidades e à conservação de água oferecida 
pela excreção de ácido úrico, que é um caráter derivado da 
linhagem Sauropsida. 
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A despeito das diferentes origens e localizações, as pro
priedades funcionais das glândulas de sal são muito simila
res. Elas secretam fluidos contendo principalmente cátions 
sódio ou potássio e anions cloreto, ou bicarbonato em altas 
concentrações (Tabela 11.4). O sódio é o cátion predomi
nante em secreções de glândulas de sal de vertebrados ma
rinhos e o potássio está presente nas secreções de lagartos 
terrestres, especialmente em espécies herbívoras tal como a 
iguana do deserto. O cloreto é o principal anion, e os lagar
tos herbívoros também podem excretar íons bicarbonate 

A concentração osmolal total da secreção da glândula de 
sal pode chegar a 2000 mmoles • k g 1 , que é mais do que seis 
vezes a concentração de urina que pode ser produzida pelo 
rim. Esta eficiência da excreção é a explicação do paradoxo 
de tomada ativa de sal da urina. Como os íons são ativamente 
reabsorvidos, água atravessa passivamente, assim um animal 
recupera tanto água quanto os íons da urina. Os íons podem 
ser excretados via glândulas de sal em concentrações muito 
mais alta, com uma redução proporcional na quantidade de 
água necessária para dispor o sal. Assim, pelo investimento 
de energia na recuperação de íons da urina, os Sauropsida 
com glândulas de sal podem conservar água excretando íons 
através de uma rota extrarenal mais eficiente. 

Métodos Correlatos de Excreção de Nitrogênio 

Algumas diferenças entre Sinapsida e Sauropsidas, tais como, 
a retenção ou perda da bexiga urinária e a presença ou au

sência de pênis, interagem com os diferentes métodos de 
excretar nitrogênio e tem conseqüências em áreas tão diver
sas como a reprodução e o comportamento social. 

Muitos peixes têm uma região um pouco mais alargada 
na porção caudal dos dutos arquinéftícos denominada be
xiga urinária, e os anfíbios viventes possuem uma bexiga 
urinária bilobulada que surge como uma evaginação da 
cloaca. Assim uma bexiga urinária parece ser um caracter 
ancestral para os amniotas, mas não é retida em todas as 
formas viventes. Está presente nos mamíferos, e parece ser 
apenas uma estrutura de armazenamento de urina porque a 
urina não sofre qualquer modificação depois que entra na 
bexiga urinária. O significado funcional da bexiga urinária 
mamaliana não é claro, e tem sido chamado jocosamente 
de um órgão de conveniência social. O que pode ser uma 
caracterização acurada, porque a urina possui ampla função 
no comportamento social dos mamíferos, especialmente 
na marcação de territórios. Machos de mamíferos Térios 
usam o pênis para urinar, assim como para o transporte de 
esperma, um arranjo que deve parecer bizarro para outros 
amniotas que usam o órgão intromitente somente para trans
portar esperma. Essa função dupla para o pênis somente é 
possível porque mamíferos retiveram a bexiga urinária, e a 
anatomia permite que os duetos gonadais se conectem com 
a uretra (o dueto que drena a bexiga). 

A despeito do extenso processamento que a urina dos 
Sauropsida passa depois que deixa o rim, muitos Saurop-

Secreções das Glândulas de Sal dos Sauropsida 

Concentração iônica (mmole • Kg 1 ) 

Espécies e Condições Na K + 

Cl 

Tartarugas 

Tartaruga marinha (Caretta caretta), água do mar 

Cágados "dorso-de-diamante" (Malaclemys terrapin), água do mar 

Lagartos 

Iguana do deserto {Dipsosaurus dorsalis), condições estimadas em campo 

Lagarto "Fringe-toed" (Uma scoparia), condições estimadas em campo 

Serpentes 

Serpente marinha (Pelamis platurus), sal armazenado 

Serpente Homalopsine (Cerberus rhynchops), sal armazenado 

Crocodilianos 

Crocodilo marinho (Crocodylus porosus), dieta natural 

Aves 

Albatroz (Diomeda nigripes), sal armazenado 

Gaivota (Larus argentatus), sal armazenado 

732-878 

322-908 

180 

639 

620 

414 

663 

800-900 

718 

18-31 

26-40 

1700 

734 

28 

56 

21 

N/R 

810-992 

N/R 

1000 

465 

635 

N/R 

632 

N/R 

N/R 

N/R = não registrado 
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sida perderam a bexiga urinaria inteiramente e processam 
a urina na cloaca; outros possuem uma bexiga efêmera que 
é perdida logo depois do nascimento; alguns possuem uma 
bexiga funcional por toda a vida. A ausência universal de 
uma bexiga entre as aves é associada provavelmente com o 
vôo - uma das muitas características de redução do peso das 
aves. Muitas tartarugas possuem bexiga, e algumas espécies 
aquáticas as utilizam como uma estrutura acessória respira
tória, propelindo água para dentro e para fora da bexiga via 
cloaca. As tartarugas terrestres usam a urina na bexiga como 
um reservatório de água para sobreviver por longos perío
dos sem beber (veja o Capítulo 14). 

A uricotelia pode ser um elemento necessário para a ovi-
paridade, como ocorre nas aves. Diferentemente de muitos 
ovos de Sauropsida, o ovo de uma ave não absorve água 
durante a incubação. Ao contrario, um ovo de ave deve per
der água suficiente durante o desenvolvimento do embrião 
pára criar um espaço de ar na parte mais larga do ovo, de 
onde o filhote retira sua primeira respiração antes de picar 
a casca. A insolubilidade do ácido úrico permite que os ex
cretas nitrogenados produzidos pelo embrião precipitem no 
interior do alantóide para que esta substância não aumente a 
concentração osmótica dentro do ovo e é deixado para trás 
quando a ave nasce. 

11.6 Sentindo e Percebendo o Mundo: 
Olhos, Orelhas, Línguas, Narizes 
e Cérebros 

Em muitos aspectos os Synapsida e os Sauropsida percebem 
o mundo ao redor muito diferentemente porque as linhagens 
são muito diferentes em algumas de suas capacidades sen
soriais. Muitos Sinapsida são muito sensíveis a odores, mas 
possuem uma visão relativamente deficiente. (Primatas em 
geral - e humanos em particular - são uma exceção a esta 
generalização; na verdade, os primatas, especialmente os 
humanos, perderam muitos genes associados com a recep
ção olfativa [Gilad et al. 2003]). Os Sauropsidas possuem 
a combinação inversa de caracteres - muitos possuem boa 
visão, e muitos possuem um senso de olfato muito reduzido. 
Essas capacidades sensoriais estão refletidas no compor
tamento social dos gmpos: Marcação por cheiro é um ele
mento comum do comportamento territorial de mamíferos, 
mas não das aves, embora exibições territoriais, que enfa
tizam padrões de cores, sejam comuns entre os lagartos e 
mais raramente entre os mamíferos. 

Visão 

A retina dos vertebrados contém dois tipos de células que 
respondem à luz - cones e bastonetes. Os fotorreceptores 

tipo bastonete são sensíveis a um grande gama de compri
mentos de onda, e as respostas elétricas de muitos bastone
tes são transmitidas para uma célula bipolar que soma seus 
impulsos. Por causa dessas características, os bastonetes são 
sensíveis a baixas intensidades de luz, mas não produzem 
grande acuidade visual. A população de fotorreceptores tipo 
cone na retina de um vertebrado inclui subgrupos de células 
que contém pigmentos sensíveis a diferentes comprimentos 
de onda. Luz azul estimula um conjunto de cones, a luz ver
melha outro, e assim por diante. A variedade de cones en
contrada nos olhos dos vertebrados é extensa e inclui células 
com pigmentos sensíveis a comprimentos de onda desde o 
vermelho escuro até a luz ultravioleta. Somente uns poucos 
cones transmitem suas respostas para uma célula bipolar, 
desta forma os cones requerem níveis muito mais altos de 
iluminação do que os bastonetes, mas são capazes de produ
zir imagens mais precisas. 

Peixes (teleósteos, pelo menos), anfíbios e Sauropsi
das utilizam cones da retina para perceber cores. Assim 
a capacidade para uma boa visão a cores provavelmente é 
primitiva para os amniotas. Comumente pensa-se que os 
mamíferos enxerguem em preto e branco, uma idéia que 
está se tomando menos familiar agora que filmes branco e 
preto estão sendo coloridos! Os pequenos mamíferos viven
tes e noturnos, tal como os insetívoros, possuem predomi
nantemente bastonetes na retina, mas todos os mamíferos, 
incluindo os monotremos, possuem pelo menos alguns 
cones. Em algum ponto da evolução da linhagem Synapsida 
a habilidade de perceber cor foi evidentemente reduzida, 
possivelmente em conjunto com a adoção de um modo de 
vida noturno pelos primeiros mamíferos. Entretanto, muitos 
mamíferos percebem alguma cor e possuem visão monocro
mática (um pigmento visual para cor) ou visão dicromática 
(dois pigmentos). A habilidade de distinguir cores é bem do
cumentada em cães, gatos, e cavalos, mas estes animais - e 
mamíferos em geral - provavelmente percebem o mundo 
como uma pessoa com daltonismo. Nossa habilidade de per
ceber um mundo ricamente colorido com súbitas variações 
nos tons é o resultado de um tipo de visão tricromática que 
compartilhamos somente com os outros primatas antropói-
des (grandes primatas e macacos). Nós, antropóides percebe
mos três cores primárias (vermelho, verde e azul), cada uma 
associada com um tipo de cone. As sensibilidades espectrais 
dos três tipos se sobrepõem, e tons intermediários são produ
zidos por respostas graduadas dos cones em resposta às mis
turas de comprimentos de onda da luz que entra nos olhos. 
A excelente visão de cores dos primatas antropóides é única 
entre os Synapsida e, provavelmente, relaciona-se à maior 
confiança dos antropóides na visão e na menor confiança na 
olfação. 
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Cones e visão colorida foram retidos nos Sauropsida, e 
muitas espécies possuem gotas coloridas de óleo colorido; 
os cones. (Gotas coloridas de óleo também são encontradas 
nos olhos das tartarugas, monotremos e marsupiais, e são 
provavelmente um caracter amniota primitivo). Os óleos va
riam em cor desde o avermelhado até o amarelo, e podem 
melhorar a acuidade visual filtrando os comprimentos de 
onda de luz muito curtos que não são focados eficiente
mente pelo olho de um vertebrado. Você pode facilmente 
demonstrar a dificuldade de focar a luz azul comparando a 
acuidade de uma imagem produzida por uma lâmpada azul 
de Natal comparativamente com uma vermelha. 

Quimiopercepção: Gustação e Olfação 

Sentir gosto e cheiro são formas de quimiopercepção me
diada por células receptoras que respondem à presença de 
substâncias químicas com características especificas. Sentir 
gosto e cheiro parecem sensações distintas de nossa perspec
tiva como animais terrestres, mas a distinção não é distinta 
entre os não amniotas aquáticos onde as papilas gustativas 
podem ser vastamente distinguidas pela superfície do corpo. 

As papilas gustativas são conjuntos de células, deriva
das da endoderme do embrião, que se abrem para o exterior 
por meio de poros. As substâncias químicas devem estar em 
contato com as células sensoriais de uma papila gustativa 
para promover uma resposta, e elas produzem uma varie
dade relativamente pequena de respostas. Os amniotas pos
suem papilas gustativas, na cavidade oral (especialmente na 
língua) e na faringe. As papilas gustativas dos mamíferos 
são amplamente distribuídas pela língua e cavidade oral, en
quanto nos Sauropsida elas estão na parte caudal da língua e 
palato. Percebemos as substâncias químicas como combina
ções de sal, doce, azedo e amargo. 

Células olfativas são derivadas da crista neural e distri
buem-se no epitélio dos ossos turbinais olfativos, adjacentes 
às passagens nasais. As substâncias químicas que estimulam 
as células olfativas são chamadas de odores, e alguns ma
míferos são extremamente sensíveis ao estímulo olfatório, 
mesmo os humanos, que possuem pouca sensibilidade ol
fativa nos padrões mamalianos, podem ser capazes de de
tectar 10.000 odores diferentes. As estruturas químicas das 
moléculas odoríferas lhes permitem associar-se somente 
em receptores proteicos específicos presentes na membrana 
plasmática das células olfativas. Famílias de receptores pro
teicos, geneticamente definidos, respondem a diferentes ca
tegorias de odores, mas não está claro como distinguimos 
tantos odores. Olfação e gustação interagem para produzir 
a sensação que chamamos de paladar, e o processo pode ser 
altamente estilizado como no ritual de degustação de vinhos 
no gira-se a bebida na taça, é cheirada e bebericada. Em 
geral, a olfação é mais bem desenvolvida entre os Synap
sida do que nos Sauropsida. 

Audição 

Vimos no Capítulo 8 que a audição não é uma caracterís
tica dos tetrápodes basais, mas que evoluiu independente
mente entre os amniotas e não amniotas. Enquanto todos 
os amniotas parecem compartilhar uma estrutura similar 
da orelha interna, que é própria para a audição, a lagena 
(chamada cóclea nos mamíferos), a orelha média parece 
ter evoluído independentemente várias vezes. Os mamí
feros possuem uma orelha média completamente inclusa 
envolvendo o estribo (o antigo osso hiomandibular) e dois 
ossos adicionais (a evolução da orelha média dos mamífe
ros é discutida no Capítulo 18). Enquanto todos os Saurop
sida possuem uma orelha média com um único osso, que 
consiste somente do hiomandibular (= estribo), os detalhes 
da estrutura da orelha sugerem uma evolução independente 
na condição final das tartarugas, dos lepidossauros, e do-
sarchosauros (Clack 2002). 

Encéfalos 

Todos os amniotas possuem um prosencéfalo relativamente 
aumentado em comparação com o dos anfíbios, especial
mente com respeito ao telencéfalo. Tanto as aves quanto os 
mamíferos possuem crânios grandes em proporção ao ta
manho do corpo do que os amniotas mais primitivos, mas 
o aumento do tamanho tem sido conseguido diferentemente 
nos dois grupos (Figura 11-18). Em ambos há um cérebro 
distinto, formado pela expansão da porção dorsal do telen
céfalo, o pálio dorsal. O pálio dorsal possui dois compo
nentes na condição amniota original, que possui destinos 
diferentes nas linhagens Sauropsida e Synapsida. Os Sau
ropsida aumentaram uma das porções internas da chamada 
ponte ventricular dorsal, enquanto que a outra porção (b le-
mnopálio) permanece pequena. Nos Sinapsida, acontece o 
inverso, com o cérebro formado a partir do lemnopálio (Bu
tler e Hodos 1996). Além disso, o pálio dorsal mamaliano 
forma uma estrutura distinta de seis camadas, agora conhe
cida como neocortex. Essa estrutura torna-se extremamente 
convoluta em mamíferos de cérebro grande, resultando em 
um tipo de superfície ondulada que é bem visível no cérebro 
humano. 

O cérebro dos mamíferos e das aves é maior em propor
ção ao tamanho de seus corpos do que o cérebro de répteis 
não-ave (Figura 11-19). Para cada quilograma do animal, 
o tamanho médio do cérebro dos mamíferos deveria pesar 
9,9 gramas, o cérebro das aves 6,7 gramas, e o cérebro de 
um réptil não-ave somente 0,7 gramas. Assim, tanto aves 
como mamíferos são "inteligentes" comparativamente aos 
répteis não-ave, mas seus encéfalos não são estritamente 
homólogos. Também existem diferenças na maneira que a 
informação visual é processada. Aves e outros Sauropsida 
retêm a condição vertebrada primitiva com base, principal
mente, nos lobos ópticos do mesencéfalo para o processa-
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A Figura 11-18 Padrão filogenético do aumento do encéfalo entre os vertebrados. 

mento visual. Em mamíferos os lobos ópticos são pequenos 
e utilizados principalmente para reflexos ópticos como o 
movimento de rastreamento dos olhos, enquanto uma nova 
região do encéfalo (o córtex visual) é, na verdade, a que in
terpreta a informação. 

Avaliar o quanto um animal é inteligente pode ser pro
blemático. De início, o tamanho dos cérebros é medido com 
alometria negativa; isto é, animais maiores possuem propor
cionalmente encéfalos menores para seu tamanho do que os 
animais pequenos. A razão para esta escala negativa não é 
conhecida com certeza, mas pode estar relacionada ao fato 
que corpos maiores não necessitam absolutamente de mais 
tecido cerebral para funcionar. Por exemplo, se 200 células 
nervosas do encéfalo são necessárias para controlar a perna 
direita de um camundongo, não há necessidade de supor que 
mais células sejam necessárias para controlar a perna direita 
de um elefante. E claro, animais maiores possuem encéfalos 
maiores que os animais pequenos; só não são tão grandes 
quanto seria esperado para seu tamanho, e todas as outras 
coisas sendo iguais. Comparações do tamanho do encéfalo, 
freqüentemente, negligenciam diferenças no tamanho do 
corpo. Por exemplo, programas de televisão freqüentemente 
apresentam que o encéfalo de um golfinho é tão grande 

quanto o dos humanos, para enfatizar como os golfinhos 
são inteligentes, mas os golfinhos são muito maiores que os 
humanos, portanto seria esperado que possuíssem encéfalos 
maiores. 

O tamanho do encéfalo usualmente é expresso em relação 
ao tamanho do corpo. Tal estimativa, procedida inicialmente 
por Harry Jerison (1973), é o quociente de encefalização 
(QE), uma medida do tamanho real do encéfalo em relação 
ao tamanho esperado do mesmo para um animal com deter
minada massa corpórea. Em outras palavras, a massa real do 
encéfalo é dividida pela massa prevista por equações, tais 
como aquelas da Figura 11-19. Um QE de 1.0 significa que 
o encéfalo é exatamente do tamanho esperado, enquanto 
que valores menores do que 1 indica encéfalo menor do que 
o esperado e valores maiores que 1.0, encéfalo maior que o 
esperado. 

Muitos mamíferos (p. ex., roedores, musaranhos, mar
supiais) possuem valores QE menores que 1, enquanto que 
outros (incluindo cães, gatos, cavalos, elefantes, primatas, e 
baleias) possuem valores maiores que 1. Grandes primatas 
possuem valores de aproximadamente 3, e humanos pos
suem valores de aproximadamente 8. 
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AFigura 11-19 Relação entre tamanho do corpo e tamanho do encéfalo em mamíferos, aves e répteis não aves. O polígono inclui 
valores para 301 gêneros de mamíferos, 174 espécies de aves e 62 espécies de répteis não aves. As linhas de regressão expressam a média 
da relação entre o log da massa cerebral e o log da massa corpórea para cada grupo. 

Todavia pensamos em uma tendência para a evolução de 
um encéfalo grande como um caminho natural da evolução 
mamaliana, a situação não é tão simples. Carnívoros estra
tegistas em grupo possuem encéfalos maiores do que os so
litários, por exemplo, muitos animais de encéfalo pequeno 
mostram um comportamento complexo e uma capacidade 
substancial de aprendizagem. A Figura 11-20 mostra mu

danças nos QEs de mamíferos herbívoros com casco (ungu-
lados) ao longo do tempo - gráfico - relacionadas a outras 
ordens de mamíferos que possuem formas semelhante^. 
Embora a média de tamanho do encéfalo tenha aumentado 
e, os maiores encéfalos conhecidos pertençam a espécies 
viventes, alguns ungulados viventes possuem encéfalos tão 
pequenos quanto algumas formas do início da Era Ceno-
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AFigura 11-20 Mudanças no quociente de encefalizaçâo de ungulados do Hemisfério Norte durante o Cenozóico. 
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zóica. Em outras palavras, mais do que o aumento geral do encéfalos tem aumentado e espécies com encéfalo pequeno 
tamanho do encéfaio observa-se que a gama de tamanho dos coexistem com formas com encéfalo muito maiores. 

Resumo 

Os Synapsida (representados agora pelos mamíferos) e os 
Sauropsida (representados pelas tartarugas, tuatara, lagartos, 
serpentes, crocodilos e aves) dominam a fauna dos vertebra
dos terrestre e ambas incluem linhagens especializadas para 
o vôo, para entocarem-se e, secundariamente para a vida 
aquática. As duas linhagens foram separadas pelo menos no 
final da Era Paleozóica, e encararam os mesmos desafios 
evolutivos. As soluções desenvolvidas para os problemas da 
vida são similares em alguns aspectos e diferentes em ou
tros. Em alguns casos os caracteres ancestrais foram retidos 
e outros caracteres novos, derivados apareceram. Por exem
plo, os Sinapsida retiveram o padrão ancestral de ventila-
ção^dos pulmões por marés e a excreção de uréia, enquanto 
alguns Sauropsida derivados possuem métodos diferentes. 
Ambas as linhagens desenvolveram novas formas de loco

moção, termoregulação endotérmica, e corações e cérebros 
mais complexos, adquirindo condições funcionais equiva
lentes por meio de rotas diferentes. 

Mais importante do que as diferenças em si são as conse
qüências de algumas diferenças em termos das zonas adap
tativas ocupadas por Synapsida e Sauropsida. Os Sauropsida 
especializaram-se em atividades diurnas, com excelente visão 
colorida e extenso uso da cor, padrão e movimento em apresen
tações sociais. Os Synapsida podem ter passado através de um 
extenso estágio noturno, durante o qual a visão colorida foi limi
tada e o olfato e a audição foram os sentidos mais importantes. 

Mais importante é que as diferentes soluções que os Si
napsida e Sauropsida encontraram para os desafios da vida 
terrestre enfatizam que há mais que um caminho para ter su
cesso como um amniota terrestre. A 
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CAPÍTULO 

Testudines 

Os Testudines contrastam com os Amphibia pela sua relativa ausência de diversidade de histórias de vida. 
Todos são ovíparos e nenhum exibe cuidados parentais aos filhotes. Os Testudines mostram especializações 
morfológicas associadas a habitats terrestres, de água doce e marinhos, e as espécies marinhas realizam mi
grações de longa distância que rivalizam com as das aves. Provavelmente, os Testudines e as aves utilizam 
muitos mecanismos de navegação idênticos para encontrar seu caminho. A maioria dos testudines consiste em 
animais de vidaYonga com capacidade relativamente pequena para crescimento populacional rápido. Muitos 
deles, principalmente as tartarugas marinhas e os grandes jabutis, estão ameaçados por atividades humanas. 
Alguns esforços para proteger os Testudines foram aparentemente frustrados devido a uma peculiaridade do 
desenvolvimento embrionário de algumas espécies — o sexo de um indivíduo é determinado pela temperatura 
a que este é exposto no ninho. Esse dado enfatiza a importância crítica de informações sobre a biologia básica 
dos animais para uma conservação e um manejo bem-sucedidos. 

12.1 Qualquer Pessoa Reconhece um 
Testudines 

Os Testudines descobriram um modo de vida bem-sucedido 
no Triássico e, desde então, pouco se modificaram. O casco, 
que é a chave do seu sucesso, também limitou a diversidade 
do grupo (Figura 12-1). Por razões óbvias, tartarugas voado
ras ou planadoras nunca existiram, e mesmo o hábito arborí-
cola pouco se desenvolveu. A morfologia do casco reflete a 
ecologia da espécie: as formas mais terrestres, os jabutis da 
família Testudinidae, têm cascos em forma de altas cúpulas 
e pés semelhantes aos dos elefantes. As espécies menores de 
jriwtis mostram adaptações à escavação. Os jabutis-toupeira 
da América do Norte são um exemplo — suas patas diantei
ras são achatadas como pás e a cúpula do casco é reduzida. 
O jabuti-de-bolson, do norte do México, constrói tocas com 
um metro ou mais de profundidade e vários metros de ex
tensão no duro solo do deserto. Esses jabutis aquecem-se ao 
sol na entrada de suas tocas; quando aparece um predador, 
eles se lançam para baixo nas rampas de entrada dos túneis 
das tocas para escapar, assim como a tartaruga aquática mer
gulha de um tronco. O jabuti-panqueca da África representa 
um desvio radical da morfologia usual dos jabutis. O casco 
é achatado e flexível, pois sua ossificação é muito reduzida. 
Esse jabuti vive em regiões de colinas rochosas e escala as 

rochas com uma agilidade quase igual à do lagarto. Quando 
ameaçado por um predador, o jabuti-panqueca rasteja para 
dentro de uma fenda nas rochas e utiliza as patas para enta
lar-se no local. O casco flexível se pressiona contra a rocha 
circundante, criando um atrito tão grande que é quase im
possível puxar o animal para fora. 

Outros quelônios terrestres têm a carapaça (porção su
perior do casco) moderadamente convexa, como os jabutis-
caixa da família Emydidae. Esse é apenas um dos vários 
tipos de Testudines que desenvolveram regiões flexíveis no 
plastrão (porção inferior do casco), o que permite que os 
lobos cranial e caudal sejam puxados para cima, fechando 
as aberturas do casco. Os Testudines aquáticos têm carapa
ças baixas que oferecem pouca resistência ao deslocamento 
na água. As famílias Emydidae e Bataguridae contêm um 
grande número de tartarugas lacustres, incluindo as tartaru-
gas-pintadas e as tartarugas-de-orelha-vermelha, geralmente 
encontradas nas lojas de animais de estimação e em cursos 
de laboratório de anatomia e fisiologia. 

As tartarugas-mordedoras (família Chelydridae) e as tar-
tarugas-do-lodo e tartarugas-almiscaradas (família Kinoster-
nidae) vagueiam no fundo de lagoas e rios lentos e não são 
particularmente hidrodinâmicas. A tartaruga-do-lodo pos
sui um plastrão articulado, mas as outras duas têm plastrões 
muito reduzidos. Dispõem de maxilas fortes para proteção. 
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AFigura 12-1 Formas corpóreas de Testudines (sem escala): (a) jabuti, Testudo, Testudinidae; (b) jabuti-panqueca, Malacochersus 
Testudinidae; (c) jabuti-caixa terrestre, Terrapene, Emydidae; (d) tartaruga lacustre, Trachemys, Emydidae; (e) ta^mga-de ^sco mole 

tÍtZ' ̂ t 6 ' ' ( f )
 ^ - g a - d o lodo, Kinosternon, Kinostermdae; (g) tanamga-mordedor^átor, MaL^T^yZ^) 

tartaruga lacustre afhcana Pelus.os, Pelomedusidae; (i) tartaruga-de-pescoço-de-cobra australiana, Chelodina, ChelidaJ ü) malmatásul 

amencano, Chelys, Chehdae; (k) tartamga-marinha-comum, Caretta, Cheloniidae; (1) tartaniga-de-couro, Dermoehely T^IZ^ 
Uma redução no tamanho do plastrão torna essas espécies 
mais ágeis do que a maioria dos Testudines, sendo que as 
tartarugas-almiscaradas conseguem subir alguns metros em 
árvores, provavelmente para se aquecerem ao sol. Se uma tar
taruga lhe cair sobre a cabeça quando você estiver passeando 
de canoa, é provável que seja uma tartaruga-almiscarada. 

As tartarugas-de-casco-mole (família Trionychidae) são 
nadadoras velozes. A ossificação do casco é bastante redu
zida, tornando o animal mais leve, e os pés são grandes e 

dotados de membranas interdigitais bem desenvolvidas. As 
tartarugas-de-casco-mole ficam de tocaia, parcialmente en
terradas sob os detritos do fundo da lagoa. O longo pescoço 
lhes permite alcançar distâncias consideráveis para capturar 
os invertebrados e os pequenos peixes de que se alimentam. 

Os Testudines atuais são classificados em 13 famílias 
com aproximadamente 300 espécies (Tabela 12.1 e Figura 
12-2). As duas linhagens de Testudines atuais podem ser ras
treadas, por meio de fósseis, até a Era Mesozóica. Os Cryp-
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TABELA 12.1 Famílias de Testudines 

Cryptodi ra 

Testudinidae: cerca de 40 espécies de Testudines terrestres de porte pequeno (15 centímetros) a muito grande (1 milímetro 
distribuídas nas regiões temperadas e tropicais do mundo todo. Embora sejam nadadoras desajeitadas, as tartarugas 
flutuam bem e suportam longos períodos sem alimento ou água. Essas características permitiram que as tartarugas, ao 
serem arrastadas para o mar pelos rios caudalosos, fossem povoar ilhas oceânicas, como as ilhas Galápagos. 

Bataguridae: Testudines aquáticos, semi-aquáticos e terrestres de pequeno (12 centímetros) a grande (75 centímetros) 
porte (cerca de 65 espécies, principalmente asiáticas, com 1 gênero na América Central). 

Emydidae: Testudines de água doce, semi-aquáticos e terrestres de pequeno (12 centímetros) a grande (60 centíme
tros) porte (cerca de 40 espécies, a maioria na América do Norte; 1 gênero nas Américas Central e do Sul, e 1 na 
Europa, Ásia e norte da África). 

Trionychidae: Testudines de água doce de porte pequeno (25 centímetros) a muito grande (130 centímetros), com corpo 
achatado e ossificação reduzida do casco (cerca de 25 espécies na América do Norte, África e Ásia). 

Carettochelydae: Testudines de água doce de grande porte (70 centímetros) sem escudos epidérmicos no casco e 
com membros dianteiros em forma de remo (1 espécie, Carettochelys insculpta, na Nova Guiné e no extremo norte 
da Austrália). 

Dermatemydidae: Testudines de água doce de grande porte (65 centímetros) (1 espécie, Dermatemys mawii, no México 
e na América Central). 

Kinosternidae: Testudines aquáticos, habitantes dos leitos, de pequeno (11 centímetros) a médio (40 centímetros) porte 
(cerca de 22 espécies, da América do Norte à América do Sul). 

Chenoliidae: Testudines marinhos de porte grande (70 centímetros) a muito grande (150 centímetros) com cascos 
ósseos cobertos de escudos epidérmicos e membros dianteiros em forma de remo (6 espécies encontradas em 
regiões oceânicas tropicais e temperadas do mundo todo). 

Dermochelydae: o maior Testudines marinho existente (mais de 240 centímetros), cujo casco reduz-se a milhares de 
pequenos ossos embutidos em um tegumento coriáceo (1 espécie no mundo todo, estendendo-se de norte a sul 
em mares frios). 

Chelydridae: 2 espécies de Testudines de água doce de porte grande (Chelydra, 50 centímetros) a muito grande (Ma-
croclemys, 70 cm e 80 quilos), nas Américas do Norte e Central, e um pequeno e ágil quelônio (Platysternon, 18 cm) 
que vive em córregos de montanha, desde o sudeste da China até Burma e Tailândia. 

Pleurodira 

Chelidae: Testudines aquáticos de pequeno (15 centímetros) a grande (50 centímetros) porte (cerca de 40 espécies na 
América do Sul, Austrália e Nova Guiné). 

Pelomedusidae: pequenos Testudines aquáticos. Todos os Pelomedusidae atuais habitam águas doces, mas é possível 
que algumas espécies extintas fossem marinhas (cerca de 18 espécies na África, Madagascar e ilhas Seychelles). 

Podocnemidae: 8 espécies de Testudines aquáticos, no norte da América do Sul e em Madagascar. Podocnemis 
expansa, que é encontrado nos rios Amazonas e Orinoco, é o maior Pleurodira existente; o casco das fêmeas al
cança 90 centímetros de comprimento. O extinto Stupendemys (do Terciário Superior venezuelano) media mais de 
2 metros de comprimento. 

todira (Grego, crypto = escondido, dire = pescoço) retraem 
a cabeça para dentro do casco curvando o pescoço na forma 
de um S vertical. Os Pleurodira (Grego, pleuro = lado) re
traem a cabeça curvando o pescoço horizontalmente. Todos 
os Testudines discutidos até aqui são Cryptodira, o gmpo 
dominante. Os Cryptodira são os únicos Testudines encon
trados atualmente na maior parte do Hemisfério Norte, e 
existem formas aquáticas e terrestres na América do Sul, e 
terrestres, na África. O gmpo está ausente apenas na Aus
trália. Os Pleurodira são encontrados atualmente apenas no 
Hemisfério Sul, embora tivessem distribuição mundial du
rante a Era Mesozóico Superior e a Era Cenozóica Inferior. 
Stupendemys, um Pleurodira do Plioceno venezuelano, tinha 

uma carapaça com mais de 2 metros de comprimento. Todos 
os Pleurodira atuais são pelo menos semi-aquáticos; mas al
guns fósseis possuíam altos cascos cupuliformes, sugerindo 
que teriam sido terrestres. Os mais terrestres dos Pleurodira 
atoais são provavelmente as tartarugas lacustres da África, 
que se movem facilmente por terra de uma lagoa a outra. 

As tartamgas-de-pescoço-de-cobra (Pleurodira, família 
Chelidae) são encontradas na América do Sul, Austrália e Nova 
Guiné. Como seu nome indica, esses animais têm o pescoço 
longo e delgado. Em algumas espécies, o comprimento do 
pescoço é consideravelmente maior que o do corpo. Essas 
formas alimentam-se de peixes, que capturam com um mo
vimento rápido da cabeça. Outras tartarugas-de-pescoço-
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A Figura 12-2 Relações filogenéticas dos Testudines. 

de-cobra têm o pescoço muito mais curto. Algumas delas 
alimentam-se de moluscos e apresentam superfícies palatais 
aumentadas, utilizadas para quebrar as conchas. A mesma 
especialização para se alimentar de moluscos é observada 
em certos Cryptodira. 

Um método de alimentação incomum entre os Testudines 
é encontrado em um Pleurodira, o mata-matá da América do 
Sul. O casco dos grandes mata-matás atinge um compri
mento de 40 centímetros. São animais de aparência bizarra. 
O casco e a cabeça são largos e achatados, e numerosas abas 
de pele projetam-se dos lados da cabeça e do largo pescoço. 
A essas abas fixam-se pedacinhos pendentes das algas que 
aderiram ao animal. O efeito é extremamente críptico. É 
difícil reconhecer o mata-matá como sendo um Testudines, 
mesmo em aquário, e ele é praticamente invisível contra a 
lama e os detritos do fundo de um rio. Além de ocultarem 
a forma do animal, as abas de pele da cabeça são sensíveis 
às diminutas vibrações da água causadas pela passagem de 
um peixe. Quando percebe a presença da presa, o mata-matá 
abre a boca e expande a garganta abruptamente. A água é 
arrastada para dentro, carregando o alimento, e o mata-matá 
fecha a boca, expele a água e engole a presa. O mata-matá 

não possui o bico córneo que outros quelônios utilizam para 
capturar a presa ou arrancar pedaços de plantas. 

As tartarugas marinhas atuais são Cryptodira. As famí
lias Cheloniidae e Dermochelyidae apresentam especializa
ções mais marcantes à vida aquática que qualquer tartaruga 
de água doce. Todas têm as patas dianteiras modificadas 
em forma de nadadeiras. Os Cheloniidae retêm os escudos 
epidérmicos sobre o casco. A maior tartaruga marinha da 
família Cheloniidae é a< comum, que já alcançou peso su
perior a 400 quilos. O casco da maior tartaruga marinha, a 
tartaruga-de-couro, atinge comprimento superior a 2 metros 
e sua massa passa dos 600 quilos. A ossificação dérmica foi 
reduzida a pequenas placas ósseas embutidas no tecido con
juntivo. Essa é uma tartaruga pelágica que se afasta muito 
da costa e tem distribuição geográfica mais ampla do que 
qualquer outro amniota ectotérmico. As tartarugas-de-couro 
penetram profundamente nos mares temperados frios, tendo 
sido registradas no Atlântico, da Terra Nova à Argentina, 
e no Pacífico do Japão à Tasmania. As tartarugas-de-couro 
mergulham a profundidades superiores a 1.000 metros. Es
timou-se que um mergulho, que extrapolou a escala do 
marcador de profundidade, tenha atingido 1.200 metros, ex
cedendo o mergulho mais profundo registrado para um ca
chalote (1.140 metros). As tartarugas-de-couro alimentam-se 
principalmente de águas-vivas, enquanto as tartarugas-ma-
rinhas-de-bico-de-falcão, de menor porte, alimentam-se de 
esponjas, que se defendem por meio de espículas de sílica 
(vidro) e por vários compostos químicos (inclusive alcalói
des e terpenos) que são tóxicos para a maioria dos Verte
brata. As tartarugas-verdes (Chelonia mydas) são os únicos 
Testudines marinhos herbívoros. 

12.2 Mas, o Que E Um Testudines? Relações 
Filogenéticas dos Testudines 

Os Testudines mostram uma combinação de aspectos primi
tivos e características altamente especializadas que não são 
partilhadas com qualquer outro grupo de vertebrados, e suas 
afinidades filogenéticas não são plenamente conhecidas. A 
linhagem dos Testudines provavelmente originou-se entre 
os amniotas primitivos do Carbonífero Superior. Tal como 
aqueles animais, os quelônios têm crânio anapsida, mas seu 
casco e seu esqueleto pós-craniano são únicos. Uma aborda
gem enfatiza a importância do crânio anapsida e apresenta 
as afinidades dos Testudines entre os para-répteis, discutidos 
no Capítulo 9 (Laurin e Reisz 1995; Lee, 1993, 1995). Uma 
opinião radicalmente diferente, considera o crânio anapsida 
dos quelônios como um aspecto secundariamente derivado 
e classifica esses animais entre os diapsidas (Rieppel e de 
Braga 1996; Rieppel 2000). No momento, a hipótese da ori
gem diapsida parece ser mais forte, mas há um debate intenso 
em andamento e a questão está longe de ser resolvida. 
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< Figura 12-3 Cladograma simplificado dos 
tetrápodes. São mostradas as duas hipóteses 
rivais sobre o parentesco dos Testudines: a 
origem nos para-répteis (A) ou a partir dos 
répteis diapsidas (B). 

Os Testudines mais antigos são encontrados em depósi
tos do Triássico Superior da Alemanha, Tailândia e Argen
tina. Esses animais tinham quase todas as características 
especializadas dos Testudines derivados e não lançam luz 
sobre as afinidades filogenéticas do gmpo. Proganoche-
fys, de depósitos do Triássico da Alemanha, tinha quase um 
metro de comprimento (maior que a maioria dos quelônios 
atuais) e possuía o casco arqueado e alto. Os dentes mar
ginais se perderam e os ossos maxilar, pré-maxilar e den
tário eram provavelmente recobertos por um bico córneo, 
como nos quelônios derivados. O crânio de Proganochelys 
conservava os ossos supratemporal e lacrimal e o duto la
crimal, enquanto o palato tinha fileiras de dentículos; todas 
essas estmturas foram perdidas pelos Testudines derivados. O 
plastrão de Proganochelys também continha alguns ossos que 
foram perdidos pelos Testudines derivados, e as vértebras do 
pescoço não apresentavam especializações que teriam permi
tido a retração da cabeça no casco. Palaeochersis (Triássico 
Superior da Argentina) e Australochelys (Jurássico Inferior da 
Africa do Sul) são provavelmente o gmpo-irmão dos Testudi
nes posteriores, incluindo Cryptodira e Pleurodira. 

Testudines com vértebras cervicais especializadas para 
a retração não são conhecidos antes do Cretáceo, mas dife
renças no crânio e no casco permitem rastrear as linhagens 
de Pleurodira e Cryptodira até o Triássico Superior (cascos 
de Pleurodira) e o Jurássico Superior (crânios de Crypto
dira). As cápsulas óticas de todos os Testudines acima do 
nível dos Proganochelyidae são aumentadas, e os músculos 

adutores da mandíbula estendem-se caudalmente acima da 
cápsula ótica (Figura 12-4). Os músculos passam sobre uma 
estrutura em forma de roldana, o processo troclear. Nos 
Cryptodira, o processo troclear é formado pela superfície 
cranial da própria cápsula ótica, enquanto nos Pleurodira é 
formado por um processo lateral do pterigóide. A fusão da 
cintura pelvina à carapaça e ao plastrão distingue ainda mais 
os Pleurodira dos Cryptodira, que têm uma sutura ligando o 
casco à cintura. O início dessas modificações é observado 
em Australochelys. 

12.3 Estrutura e Funções nos Quelônios 

Os quelônios estão entre os vertebrados mais bizarros. Re
cobertos por osso, com as patas dentro das costelas e com 
bicos córneos em vez de dentes - se os quelônios tivessem 
se extinguido no final da Era Mesozóica, rivalizariam com 
os dinossauros em inovação. Entretanto, por terem sobrevi
vido, são considerados lugar-comum e freqüentemente utili
zados em cursos de anatomia comparada para representar os 
amniotas primitivos (de modo inapropriado, pois são muito 
especializados). 

Casco e Esqueleto 

O casco é a característica mais distintiva de um quelônio 
(Figura 12-5). A carapaça é composta de ossos dérmicos 
que tipicamente crescem a partir de 59 centros de ossifica
ção distintos. Oito placas, ao longo da linha dorsal mediana, 
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A Figura 12-4 Posição do tendão adutor externo: (a) na condição 
primitiva (para-répteis), (b) nos Testudines Cryptodira, (c) nos 
Testudines Pleurodira. 

formam a série neural e se fundem aos arcos neurais das 
vértebras. Ao lado dos ossos neurais há oito ossos costais pa-
reados, que se fundem às costelas alargadas. As costelas dos 
quelônios são únicas entre os tetrápodes por serem externas 
às cinturas. Onze pares de ossos periféricos, mais dois ossos 
não pareados na linha mediana dorsal, formam a margem da 
carapaça. O plastrão é formado principalmente por ossifica-
ções dérmicas, mas o endoplastrão deriva da interclavícula, 
enquanto os epiplastrões pareados, craniais àquele, derivam 
das clavículas. Os processos do hioplastrão e hipoplastrão 
fundem-se com o primeiro e o quinto pleurais, formando 
uma conexão rígida entre o plastrão e a carapaça. 

Os ossos da carapaça são recobertos por escudos córneos 
de origem epidérmica que não coincidem, em número e po
sição, com os ossos subjacentes. A carapaça tem uma fileira 
de cinco escudos centrais, margeada de cada lado por quatro 
escudos laterais. Onze escudos marginais, de cada lado, cur
vam-se sob a borda da carapaça. O plastrão é recoberto por 
uma série de seis escudos pareados. 

Áreas flexíveis, denominadas charneiras, estão presen
tes no casco de muitos Testudines. Os exemplos mais co

nhecidos são os jabutis-caixas norte-americanos e asiáticos 
(Terrapene e Cuora), nos quais uma charneira entre o osso 
hioplastral e o osso hipoplastral permite que os lobos cra
nial e caudal do plastrão se elevem para fechar as aberturas 
cranial e caudal do casco. As tartarugas-do-lodo (Kinoster-
non) têm duas charneiras no plastrão: a charneira cranial es
tende-se entre os ossos epiplastrões e o endoplastrão (que 
é triangular nos Kinosternidae, não em forma de diamante) 
e a charneira caudal localiza-se entre o hipoplastrão e o xi-
fiplastrão. Algumas espécies de jabutis têm charneiras no 
plastrão; em Testudo, a charneira repousa entre o hioplas
trão e os xifiplastrões, como em Kinosternon, mas em um 
outro gênero de jabutis, Pyxis, a charneira é cranial e en
volve uma ruptura através do endoplastrão. Os jabutis das 
florestas africanas (Kinixys) têm uma charneira na porção 
caudal da carapaça. As margens dos escudos epidérmicos e 
dos ossos dérmicos da carapaça são alinhadas e a charneira 
estende-se entre o segundo e o terceiro escudos pleurais e o 
quarto e quinto ossos costais. A presença de charneiras é um 
dimorfismo sexual em algumas espécies de jabutis. A ocor
rência filogenética errática de cascos cinéticos e as diferen
ças entre espécies aparentadas indicam que o cinetismo do 
casco evoluiu muitas vezes nos Testudines. 

A assimetria dos escudos epidérmicos pareados é muito 
comum entre os Testudines e modificações da estrutura 
óssea do casco são vistas em algumas famílias. As tartaru-
gas-de-casco-mole não apresentam ossificações periféricas 
e escudos epidérmicos. As extremidades distais das costelas 
alargadas estão embutidas em tecido conjuntivo flexível, e 
a carapaça e o plastrão são recobertos por pele. A tartaruga 
fluvial da Nova Guiné (Caretochelys) também é recoberta 
por pele em vez de escudos, mas nessa espécie os ossos pe
riféricos estão presentes e a borda do casco é rígida. A tar-
taruga-de-couro marinha (Dermochelys) tem uma carapaça 
formada por cartilagem com milhares de pequenos ossos 
poligonais em seu interior, e os ossos do plastrão se redu
zem a uma faixa delgada em tomo da borda do plastrão. No 
jabuti-panqueca (Malachochersus), as ossificações neurais e 
costais são muito reduzidas, mas as placas epidérmicas são 
bem desenvolvidas. 

Os Testudines atuais possuem apenas 18 vértebras pre
sacrals, 10 no tronco e 8 no pescoço. Os centros das vér
tebras do tronco são alongados e se localizam sob os ossos 
dérmicos da linha mediana dorsal do casco. Esses centros 
apresentam constrição no meio e estão fundidos uns aos 
outros. Nos dois terços craniais do tronco, os arcos neurais 
situam-se entre os centros, como resultado de um desloca
mento da porção cranial, e os nervos espinais saem próximo 
à metade do centro precedente. As costelas também estão 
deslocadas para a região cranial; articulam-se com a por
ção cranial da margem neurocentral e, na porção cranial do 
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(c) 

A Figura 12-5 Casco e coluna vertebral de um Testudines: (a) escudos epidérmicos da carapaça (esquerda) e do plastrão (direita); (b) 
ossos dérmicos da carapaça (esquerda) e do plastrão (direita); (c) coluna vertebral de um Testudines vista a partir do interior da carapaça. 
Observa-se que as costelas mais craniais articulam-se com dois centros vertebrais. 
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tronco, onde a mudança é mais pronunciada, as costelas es
tendem-se na direção da vértebra precedente. 

Os Cryptodira têm duas vértebras sacrais (a 19 a e a 20 a 

vértebras) com costelas alargadas que se unem ao ílio da pel
vis. Os Pleurodira têm a cintura pelvina firmemente fundida 
à carapaça dérmica pelos ílios (dorsalmente) e pelos ossos 
púbis e ísquios (ventralmente), e a região sacral da coluna 
vertebral é menos distinta. As costelas da 17 a, 18 a, 19 a e, às 
vezes, da 20 a vértebra, estão fundidas aos centros e às extre
midades dos ílios ou à junção entre os ílios e a carapaça. 

As vértebras cervicais dos Cryptodira têm articulações 
que permitem a curvatura em S utilizada para retrair a ca
beça no casco. Superfícies articulares especializadas entre 
as vértebras, chamadas gínglimos, permitem a rotação ver
tical. Esse tipo de rotação ginglimóide, é peculiar aos Cryp
todira, mas os detalhes anatômicos variam dentro do grupo. 
Na maioria das famílias, a charneira é formada por duas 
juntas ginglimoidais sucessivas entre a 6 a e a 7 a e entre a 7 a 

e a 8 a vértebras cervicais. O dobramento lateral do pescoço 
dos Pleurodira é realizado por juntas côndilo-cótilo ou cilín
dricas entre vértebras cervicais adjacentes. 

O Coração 

O sistema circulatório dos tetrápodes pode ser visto como 
dois circuitos: o circuito sistêmico, transporta sangue oxi
genado do coração para a cabeça, o tronco e os apêndices; 
e o circuito pulmonar, transporta sangue desoxigenado do 
coração para os pulmões. A pressão sangüínea é maior no 
circuito sistêmico do que no circuito pulmonar, e os dois 
circuitos operam em série — ou seja, o sangue flui do cora
ção através dos pulmões, volta ao coração e depois vai para 
o resto do corpo. A morfologia do coração dos Synapsida 
e Sauropsida derivados (mamíferos, crocodilianos e aves) 
torna esse fluxo seqüencial obrigatório; mas os Testudines, 
Lepydosauria e Amphibia têm um coração capaz de trocar 
sangue entre os circuitos pulmonar e sistêmico. 

Essa flexibilidade na rota do fluxo sangüíneo é conse
guida porque as câmaras ventriculares do coração dos Testu
dines e dos Lepydosauria possuem continuidade anatômica, 
em vez de estarem completamente divididas por um septo, 
como ocorre com os ventrículos das aves e dos mamíferos. 
O fluxo do sangue é controlado parcialmente pela resistência 
relativa do fluxo nos circuitos pulmonar e sistêmico. O pa
drão de fluxo sangüíneo pode ser mais bem explicado con
siderando-se a morfologia do coração e o modo pelo qual 
a pressão intracardíaca se modifica durante um batimento 
cardíaco. A Figura 12-6 mostra uma vista esquemática do 
coração de um Testudines. Os átrios esquerdo e direito estão 
completamente separados e três subcompartimentos podem 
ser distinguidos no ventrículo. Uma crista muscular no cen

tro do coração divide o ventrículo em dois espaços, o cavum 
pulmonale e o cavum venosum. A crista muscular não se 
funde à parede do ventrículo e, assim, o cavum pulmonale 
e o cavum venosum estão apenas parcialmente separados. 
Um terceiro subcompartimento do ventrículo, o cavum ar-
teriosum, localiza-se dorsalmente ao cavum pulmonale e ao 
cavum venosum. O cavum arteriosum comunica-se com o 
cavum venosum por meio de um canal intraventricular. A ar
téria pulmonar abre-se no cavum pulmonale e os arcos aórti
cos esquerdo e direito abrem-se no cavum venosum. 

O átrio direito recebe sangue desoxigenado do corpo via 
seio venoso e esvazia-se no cavum venosum, e o átrio es
querdo recebe sangue oxigenado dos pulmões e esvazia-se 
no cavum arteriosum. Os átrios estão separados do ventrí
culo por válvulas atrioventriculares em forma de abas que 
se abrem quando os átrios se contraem e se fecham quando 
o ventrículo se contrai, impedindo que o sangue seja forçado 
de volta aos átrios. O arranjo anatômico das conexões entre 
os átrios, suas válvulas e os três subcompartimentos do ven
trículo é crucial, pois são essas conexões que permitem que 
pressões diferenciais direcionem o fluxo sangüíneo e impe
çam a mistura de sangue oxigenado e desoxigenado. 

Quando os átrios se contraem, as válvulas atrioventri
culares se abrem, permitindo o sangue fluir para o interior 
do ventrículo. O sangue do átrio direito flui para o cavum 
venosum e o sangue do átrio esquerdo flui para o cavum ar
teriosum. Nesse estágio do batimento cardíaco, as grandes 
abas medianas da válvula localizada entre o átrio direito e o 
cavum venosum são pressionadas contra a abertura do canal 
intraventricular, isolando-o do cavum venosum. Como resul
tado, o sangue oxigenado do átrio esquerdo é confinado no 
cavum arteriosum. O sangue desoxigenado do átrio direito 
preenche o cavum venosum e depois prossegue por cima da 
crista muscular para dentro do cavum pulmonale. 

Quando o ventrículo se contrai, a pressão sangüínea no 
interior do coração aumenta. A ejeção do sangue do coração 
para o circuito pulmonar precede o fluxo para o circuito sis
têmico, pois a resistência é menor no primeiro. A medida 
que o sangue desoxigenado flui do cavum pulmonale para 
a artéria pulmonar, continua o deslocamento do sangue do 
cavum venosum, através da crista muscular, para o cavum 
pulmonale. Quando o ventrículo se encurta durante a con
tração, a crista muscular entra em contato com a parede do 
ventrículo e interrompe a passagem do sangue entre o cavum 
venosum e o cavum pulmonale. 

Simultaneamente, a pressão sangüínea no interior do 
ventrículo aumenta, e as abas da válvula atrioventricular 
direita são forçadas para a posição fechada, impedindo o 
refluxo do sangue do cavum venosum para o átrio. Quando 
a válvula se fecha, ela deixa de bloquear o canal intraventri-
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A Figura 12-6 Fluxo sangüíneo no coração de um Testudines. (a) Quando os átrios se contraem, o sangue oxigenado (setas cinza) 
do átrio esquerdo (AE) penetra no cavum arteriosum (CA) enquanto o sangue desoxigenado (setas pretas) do átrio direito (AD) penetra 
primeiramente no cavum venosum (CV) e depois atravessa a crista muscular (CM) e entra no cavum pulmonale (CP). A válvula atrioventricular 
(VAV) bloqueia o canal intraventricular (CIV) e impede que o sangue oxigenado e o desoxigenado se misturem, (b) Quando o ventrículo se 
contrai, o sangue desoxigenado do cavum pulmonale é expelido através das artérias pulmonares (AP); a VAV se fecha, não mais obstruindo 
o CIV; e o sangue oxigenado do cavum arteriosum é forçado para dentro do cavum venosum e expelido através dos arcos aórticos direito 
e esquerdo (AAD e AAE). A pressão da parede do ventrículo exercida contra a crista muscular impede que o sangue desoxigenado e o 
oxigenado se misturem, (c) Resumo do padrão de fluxo sangüíneo através do coração de um Testudines. 
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cular. O sangue oxigenado do cavum arteriosum pode agora 
fluir pelo canal intraventricular e entrar no cavum venosum. 
Nesse estágio do batimento cardíaco, a parede do ventrículo 
é pressionada firmemente contra a crista muscular, sepa
rando o sangue oxigenado no cavum venosum do sangue de
soxigenado no cavum pulmonale. 

A medida que a pressão no ventrículo continua a aumen
tar, o sangue oxigenado no cavum venosum é ejetado para 
os arcos aórticos. Esse sistema impede efetivamente a mis
tura de sangue oxigenado e desoxigenado no coração, ape
sar da ausência de uma separação morfológica permanente 
dos dois circuitos. 

Respiração 

Os amniotas primitivos provavelmente utilizavam movi
mentos da caixa torácica para introduzir o ar nos pulmões 
e forçá-lo para fora, e os lagartos ainda empregam esse me
canismo. Nos Testudines, a fusão das costelas com o casco 
rígido torna impossível esse método de respiração. Apenas 
as aberturas das extremidades cranial e caudal do casco con
têm tecidos flexíveis. Os pulmões de um Testudines, que 
são grandes, estão ligados à carapaça nos sentidos dorsal e 
lateral. No sentido ventral, os pulmões estão ligados a uma 
lâmina de tecido conjuntivo não-muscular que, por sua vez, 
prende-se às vísceras (Figura 12-7). O peso das vísceras 
mantém essa lâmina diafragmática estirada para baixo. 

Os Testudines produzem mudanças na pressão pulmo
nar contraindo os músculos que forçam as vísceras para 
cima, comprimindo os pulmões e expelindo o ar, e em se
guida contraindo outros músculos que aumentam o volume 
da cavidade visceral, permitindo que as vísceras acomo
dem-se para baixo. Como as vísceras estão ligadas à lâmina 
diafragmática, a qual está por sua vez ligada aos pulmões, 

Transverso 
abdominal 

A Figura 12-7 Visão esquemática dos pulmões e movimentos 
respiratórios do jabuti. 

o movimento das vísceras para baixo expande os pulmões, 
aspirando o ar. Nos quelônios, tanto a inalação como a exa
lação requerem atividade muscular. As vísceras são força
das para cima contra os pulmões por meio da contração do 
músculo transverso abdominal, caudalmente, e do músculo 
peitoral, cranialmente. O músculo transverso abdominal in
sere-se no tecido conjuntivo em forma de cúpula, a chamada 
membrana limitante caudal, que fecha a abertura caudal 
da cavidade visceral. A contração do transverso abdominal 
achata a cúpula para dentro e com isso reduz o volume da 
cavidade visceral. O músculo peitoral puxa a cintura esca
pular de volta para dentro do casco, reduzindo ainda mais o 
volume da cavidade visceral. 

Os músculos da inspiração são o oblíquo abdominal, que 
se origina perto da margem caudal do plastrão e se insere na 
face externa da membrana limitante caudal, e o serrátil, que 
se origina próximo à margem cranial da carapaça e se insere 
na cintura peitoral. A contração do oblíquo abdominal puxa 
a membrana limitante caudal para fora e a contração do ser
rátil faz com que a cintura peitoral gire para fora. Esses dois 
movimentos aumentam o volume da cavidade visceral, per
mitindo que as vísceras acomodem-se para trás e para baixo, 
o que provoca a expansão dos pulmões. Os movimentos de 
entrada e saída das patas dianteiras e dos tecidos moles da 
parte caudal do casco durante a respiração são visíveis. 

As tartarugas-caixa (Terrapene carolina) não mostram 
interações entre respiração pulmonar e locomoção (Land-
berg et al. 2003). Neste aspecto diferem dos lagartos (e 
possivelmente dos amniotas primitivos) por não terem um 
conflito entre locomoção e ventilação pulmonar e dos Sau
ropsida derivados e Synapsida em não parear a freqüência 
do passo à freqüência respiratória. A ausência de intera
ção entre a locomoção e respiração nas tartarugas-caixa é 
surpreendente por que as fêmeas das tartarugas-verdes 
marinhas (Chelonia mydas) parecem alternar períodos de 
locomoção com períodos de respiração quando elas saem 
para botar ovos na praia. Além do mais, quando as tarta
rugas-caixa não estão andando, os seus membros escapu-
lares movem-se para dentro e para fora no ritmo com sua 
respiração, como seria esperado com o envolvimento dos 
músculos serratus e pectoralis na ventilação pulmonar. Tar
tarugas-verdes marinhas são altamente especializadas na 
natação e na praia elas arrastam com movimentos bilaterais 
dos seus membros escapulares. Entretanto, as tartarugas-
caixa são terrestres, utilizam tanto os membros escapulares 
quanto pelvinos numa seqüência diagonal durante o andar, 
de modo que a maior pressão produzida pelo movimento de 
um membro é balanceada pela pressão negativa produzida 
pelo outro membro. O efeito balanceado dos movimentos 
simétricos dos membros, provavelmente explica a ausência 
de um efeito da locomoção na ventilação pulmonar, e isto 
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pode ser a chave para a origem evolutiva do casco da tarta
ruga. Os movimentos ventilatories das tartarugas pode ser 
outra solução para o conflito entre locomoção e ventilação 
pulmonar, compensando a contração dos músculos torácicos 
pela contração dos músculos abdominais para mudar o vo
lume do tórax. Quando um movimento das costelas não é 
mais necessário para ventilação dos pulmões, teria sido pos
sível para os ancestrais desenvolver uma concha rígida na 
qual as costelas fossem fundidas. 

Os problemas básicos de respirar dentro de um casco 
rígido é o mesmo para a maioria dos Testudines, mas os 
mecanismos apresentam algumas variações. As tartarugas 
aquáticas, por exemplo, usam a pressão hidrostática da água 
para ajudar o ar a se mover para dentro e para fora dos pul
mões. Além disso, muitas tartarugas aquáticas são capazes 
de absorver oxigênio e liberar dióxido de carbono na água. 
A faringe e a cloaca parecem ser os principais locais das 
trocas gasosas aquáticas. Em 1860, em suas "Contribuições 
à História Natural dos Estados Unidos da América", Louis 
Agassiz salientou que a faringe das tartarugas-de-casco-
mole possui processos em forma de franja, sugerindo que 
essas estruturas eram utilizadas na respiração subaquática. 
Estudos subseqüentes mostraram que, quando tartarugas-
de-casco-mole são mantidas sob a água, elas utilizam mo
vimentos do aparelho hióideo para movimentar água para 
dentro e para fora da faringe, e que essa respiração faríngea 
é responsável pela maior parte do oxigênio absorvido da 
água. O Testudines australiano Rheodytes leukops utiliza a 
respiração cloacal. Seu orifício cloacal mede até 30 milíme
tros de diâmetro, e o animal o mantém aberto. Grandes bur-
sae (bolsas) abrem-se na parede da cloaca, e possuem um 
revestimento bem vascularizado com numerosas projeções 
(vilosidades). Os Testudines bombeiam água para dentro e 
para fora das bolsas a taxas de 15 a 60 vezes por minuto. 
Quelônios cativos raramente vão à tona para respirar, e ex
perimentos mostraram que a taxa de obtenção de oxigênio 
pelas bolsas cloacais é muito alta. 

Padrões de Circulação e Respiração 

A complexidade morfológica do coração dos Testudines e 
dos Squamata permite que esses animais ajustem o fluxo 
sangüíneo que atravessa os circuitos pulmonar e sistêmico 
para realizar mudanças de curto prazo nos requisitos respi
ratórios. A chave desses ajustes são as mudanças de pressão 
nesses circuitos. 

Lembremo-nos de que, no coração dos Testudines, o 
sangue desoxigenado do átrio direito normalmente flui do 
cavum venosum, através da crista muscular, para o cavum 
pulmonale. Quando o ventrículo se contrai, a pressão san
güínea no interior do coração aumenta e o sangue é injetado 

primeiramente na artéria pulmonar, pois a resistência ao fluxo 
no circuito pulmonar é normalmente menor que a resistência 
no circuito sistêmico. Contudo, a resistência ao fluxo sangüí
neo no circuito pulmonar pode ser aumentada por músculos 
que diminuem o calibre dos vasos sangüíneos. Quando isso 
acontece, o delicado equilíbrio de pressões no coração, que 
mantinha a separação entre sangue oxigenado e desoxige
nado, é alterado. Quando a resistência do circuito pulmonar 
é essencialmente a mesma que a do circuito sistêmico, o san
gue flui para fora do cavum pulmonale e do cavum venosum 
ao mesmo tempo, e algum sangue desoxigenado desvia-se 
dos pulmões e flui para o circuito sistêmico (Figura 12-8). 
Esse processo é chamado de desvio intracardíaco direita-
esquerda. "Direita-esquerda" refere-se à mudança de sangue 
desoxigenado do circuito pulmonar para o circuito sistêmico, 
e "intracardíaco" significa que isso ocorre no coração e não 
pelo fluxo entre os vasos sangüíneos principais. 

Qual seria a utilidade de desviar sangue desoxigenado 
dos pulmões para a circulação sistêmica? A capacidade de 
fazer esse desvio não é exclusiva dos Testudines - ocorre 
também entre lagartos, serpentes e nos crocodilianos. A 
morfologia do coração dos lagartos é muito semelhante à 
dos Testudines e o mesmo mecanismo de alteração de pres
sões nos circuitos pulmonar e sistêmico é utilizado para 
conseguir um desvio intracardíaco. O ventrículo do coração 
dos crocodilianos apresenta-se permanentemente dividido 
em metades direita e esquerda por um septo e esses animais 
empregam um mecanismo diferente para conseguir um des
vio do tipo direita-esquerda. 

A função mais geral dos desvios sangüíneos talvez esteja 
na capacidade proporcionada por eles de combinar os padrões 
de ventilação e de fluxo gasoso pulmonar (Wang et al. 1997). 
Lagartos, serpentes, crocodilianos e Testudines normalmente 
respiram de modo intermitente, sendo que períodos de venti
lação dos pulmões alternam-se com períodos de apnéia (sus
pensão da respiração). Um modelo matemático indica que 
uma combinação de desvios direita-esquerda e esquerda-di-
reita estabilizaria a concentração de oxigênio no sangue du
rante os períodos alternados de apnéia e respiração. 

Outra função dos desvios intracardíacos talvez seja a de 
reduzir o fluxo sangüíneo aos pulmões durante o período 
em que a respiração fica suspensa, para permitir o uso mais 
eficaz do oxigênio armazenado nos pulmões. O mergulho é 
uma situação na qual os répteis prendem a respiração. Mui
tos répteis são excelentes mergulhadores e mesmo formas 
terrestres e arboricolas, como a iguana-verde, mergulham na 
água para escapar de predadores; porém, essa não é a única 
situação em que comportamentos defensivos interferem na 
respiração. Os Testudines são particularmente propensos 
a períodos de suspensão respiratória, pois seu método de 
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>Figura12-8 Diagrama do desvio 
direita-esquerda do sangue no coração 
de um Testudines. As setas cinzas 
mostram o sangue desoxigenado; 
as setas brancas mostram o sangue 
oxigenado. O quadro envolve o ciclo 
de acontecimentos que ocorrem 
durante o fluxo sangüíneo normal 
(compare com a Figura 12-6). Quando 
a resistência no circuito pulmonar 
aumenta, algum sangue desoxigenado 
do cavum venosum flui para o arco 
aórtico esquerdo, em vez de fluir para 
as artérias pulmonares. 
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ventilação pulmonar implica que eles não conseguem respi
rar quando recolhem a cabeça e as patas no casco. 

12.4 Ecologia e Comportamento 
dos Testudines 

Os Testudines são animais de vida longa. Mesmo as espé
cies de pequeno porte, como a tartamga-pintada (Chryse-
mys picta), não atingem a maturidade antes dos 7-8 anos de 
idade e podem viver 14 anos ou mais. As espécies de maior 
porte têm vida mais longa. São exageradas as estimativas 
de séculos de vida para os jabutis, mas os grandes jabutis e 
tartarugas marinhas podem viver tanto quanto os seres hu
manos, e mesmo os jabutis-caixa podem viver mais de 50 
anos. Essa longevidade dificulta o estudo da história de vida 
dos Testudines. Além disso, um longo período de vida geral
mente está associado a uma baixa taxa de substituição de in
divíduos na população, e espécies com essas características 
correm risco de extinção quando seu número é reduzido pela 
caça ou destruição do habitat. Esforços para a conservação 
das tartarugas marinhas e dos jabutis representam áreas de 
interesse especialmente importantes. 

Regulação Térmica e Tamanho do Corpo 
nos Quelônios 

Os Testadines conseguem atingir um grau considerável de 
estabilidade da temperatura corporal por meio da regula

ção da troca de energia térmica com o ambiente. Tartarugas 
aquecendo-se ao sol sobre um tronco em uma lagoa são uma 
visão familiar em muitas partes do mundo, pois poucas tar
tarugas lacustres são suficientemente grandes para manter a 
temperatura corporal mais alta que a temperatura da água 
ao seu redor. Sair da água para se aquecer ao sol é a única 
maneira pela qual a maioria das tartarugas lacustres pode 
elevar sua temperatura corporal a fim de acelerar a digestão, 
o crescimento e a produção de ovos. Além disso, o aque
cimento ao sol ajuda as tartarugas aquáticas a se livrarem 
de algas e sanguessugas. A exposição aos raios ultravioleta 
pode estar envolvida na ativação da vitamina D, a qual está 
envolvida no controle do depósito de cálcio nos ossos e 
casco. Poucos quelônios são totalmente arborícolas; esses 
animais possuem plastrões pequenos que permitem consi
derável liberdade de movimentos das patas. A tartaruga-de-
cabeça-grande (Platysternon megacephalum), do Sudeste 
Asiático, habita rios de fluxo rápido de grandes altitudes e 
diz-se que escala rochas e árvores para se aquecer ao sol. 
As tartarugas-almiscaradas da América do Norte (Sternothe-
rus) tomam sol sobre galhos pendentes e se atiram na água 
quando molestadas. 

Pequenos Testudines terrestres, como as tartarugas-caixa 
e espécies pequenas de jabutis, regulam sua temperatura 
movendo-se entre o sol e a sombra. Pequenos jabutis se 
aquecem e se resfriam com rapidez e parecem se compor
tar de modo muito semelhante a outros répteis pequenos, 
ao selecionar microclimas adequados a termorregulação. A 
familiaridade com uma área domiciliar facilita esse tipo de 
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termorregulação, Um estudo conduzido na Itália comparou a 
termorregulação de jabutis-de-Hermann residentes (animais 
que vivem em suas próprias áreas domiciliares) com aquela 
de indivíduos que foram levados ao local de estudo e testa
dos antes de se familiarizarem com o ambiente (Chellazzi 
e Calzolai 1986). Os jabutis residentes aqueceram-se mais 
rapidamente e mantiveram temperaturas do casco mais está
veis do que os recém-chegados. 

Entre os répteis, os Testudines são incomuns por apre
sentarem um número substancial de espécies que alcançam 
grande tamanho corporal. O volume de um jabuti grande 
lhe proporciona considerável inércia térmica; as espécies 
de grande porte, como os jabutis de Galapagos e Aldabra, 
aquecem-se e se resfriam lentamente. Os jabutis gigantes 
do Atol de Aldabra (Geochelone gigantea), que pesam 60 
quilos ou mais, permitem que sua temperatura corporal suba 
para 32-33°C nos dias ensolarados e caia para 28-30°C du
rante a noite. 

O tamanho grande do corpo reduz a taxa de aquecimento 
e resfriamento, porém torna mais difícil a regulagem da tem
peratura. Um Testudines pequeno encontra sombra debaixo 
de um arbusto ou mesmo uma moita de capim, mas um ja
buti gigante precisa de um objeto maior - uma árvore, por 
exemplo. Ao ar livre, o superaquecimento provocado pelos 
habitats ensolarados é um sério problema para os jabutis gi
gantes. A dificuldade é particularmente intensa para alguns 
jabutis da Grande Terre, uma ilha no Oceano Indico (Swing-
land e Frazier 1979, Swingland e Lessells 1979). A cada 
ano, durante a estação chuvosa, parte dessa população se 
desloca do centro da ilha para a costa. Esse movimento traz 
benefícios diretos, pois os animais migrantes obtêm acesso 
ao aumento sazonal do crescimento das plantas costeiras. 
Como resultado da alimentação extra, as fêmeas migran
tes conseguem pôr mais ovos do que as que permaneceram 
no interior. Contudo, há riscos na migração, pois na costa 
a sombra é limitada e a estação chuvosa é o período mais 
quente do ano. Na costa, os jabutis devem limitar sua ativi
dade às vizinhanças das áreas sombreadas, que talvez nada 
mais sejam que uma única árvore no meio de uma planície 
de gramíneas. Durante a manhã, os jabutis forrageiam na 
planície e, à medida que sua temperatura corporal se eleva, 
retornam à sombra da árvore. Aumentando o calor do dia, os 
jabutis tentam se abrigar mais a fundo na sombra; os indiví
duos de maior porte são os que têm mais sucesso. Abrindo 
caminho até a sombra, os grandes jabutis (machos, em sua 
maioria) empurram os indivíduos menores (na maioria, as 
fêmeas) para o sol e alguns destes morrem por superaque
cimento. 

As tartarugas marinhas são suficientemente grandes para 
atingir um grau considerável de endotermia (Spotila e Stan-
dora 1985, Palatino et al. 1990). Uma temperatura corpo
ral de 37°C foi registrada por telemetria em uma tartaruga 
marinha verde que nadava em águas a 20°C. A tartaruga-

de-couro é o maior Testudines vivo; os adultos pesam até 
1.000 quilos. Sua distribuição atinge áreas distantes das 
regiões equatoriais quentes e, durante o verão, a tartaruga-
de-couro é encontrada nas costas da Nova Inglaterra e Nova 
Escócia, em águas a 8-15°C. A temperatura corporal dessas 
tartarugas parece ser de 18°C ou mais acima da temperatura 
da água; parece que um arranjo em contracorrente dos vasos 
sangüíneos das patas contribui para a retenção do calor pro
duzido pela atividade muscular. 

Comportamento Social e Corte 

Sinais táteis, visuais e olfativos são empregados pelos Tes
tudines durante suas interações sociais. Muitas tartarugas 
lacustres têm listras coloridas distintivas sobre a cabeça, 
o pescoço, as patas dianteiras, as patas traseiras e a cauda. 
Esses padrões são utilizados pelos herpetólogos para distin
guir as espécies e talvez também sejam, para os Testudines, 
mecanismos de isolamento da espécie. Durante a estação 
de acasalamento das tartarugas lacustres, os machos nadam 
à procura de companhia; talvez a cor e o padrão das patas 
traseiras permitam que os machos identifiquem as fêmeas 
de sua própria espécie. Em um estágio posterior da corte, 
quando o macho nada de ré diante da fêmea e vibra suas 
garras contra os lados da cabeça dela, ambos os sexos 
podem ver os padrões de listras da cabeça, do pescoço e das 
patas dianteiras do parceiro (Figura 12-9). 

Entre os quelônios terrestres, o comportamento dos jabu
tis é o mais conhecido. Muitos jabutis vocalizam durante a 
corte; os sons que produzem foram descritos como grunhidos, 
gemidos e urros. As freqüências de canto que foram medidas 
variaram entre 500-2.500 hertz. Alguns jabutis têm glândulas 
que aumentam de tamanho na estação reprodutiva e parecem 
produzir feromônios. A secreção da glândula subdentária, en
contrada na face ventral da mandíbula dos jabutis do gênero 
norte-americano Gopherus, parece identificar tanto a espécie 
como o sexo de um indivíduo. Durante a corte, machos e fê
meas do jabuti-toupeira da Flórida esfregam suas glândulas 
subdentárias em uma ou ambas as patas dianteiras e depois as 
estendem para o outro, que talvez as cheire. Os machos tam
bém cheiram a região cloacal de outros jabutis, e o macho de 
algumas espécies segue a trilha da fêmea durante vários dias 
durante a estação reprodutiva. Bolotas fecais talvez sejam 
marcadores territoriais; há registros de que as bolotas fecais 
frescas de um macho dominante provocaram a dispersão de 
outros machos da mesma espécie. 

Os sinais táteis utilizados pelos jabutis incluem mordi
das, marradas e golpes. Esses comportamentos são usados 
principalmente pelos machos e se dirigem a outros machos 
e também às fêmeas. Em geral, as mordidas visam a cabeça 
ou as patas, enquanto as marradas e os golpes são dirigidos 
para o casco. A região do epiplastrão é usada para a marrada 
e, em algumas espécies, os ossos do epiplastrão do macho 
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(b) 

AFigura 12-9 Comportamento social de Testudines. (a) O macho da tartaruga-pintada (Chrysemyspicta) corteja uma fêmea fazendo 
vibrar as garras alongadas de suas patas dianteiras contra os lados da cabeça dela. (b) Postura de dominância, com a cabeça erguida, do 
jabuti-de-galápagos, Geochelone (esse comportamento pode às vezes ser provocado: a pessoa se agacha diante de um jabuti macho e ergue 
o braço). 

são alongados e projetam-se para frente, sob o pescoço. Um 
jabuti prestes a dar uma marrada em outro eleva-se sobre as 
patas, balança-se para trás e então se lança para frente, atin
gindo o casco do outro com uma pancada que, nas espécies 
de grande porte, pode ser ouvida a 100 metros de distância. 
Durante os golpes, as projeções do epiplastrão são colocadas 
sob o casco do adversário e o agressor ergue a extremidade 
dianteira de seu próprio casco e caminha para frente. Essa 
combinação de erguer e empurrar, atropela o adversário e 
pode até virá-lo de patas para cima. 

Os movimentos da cabeça parecem atuar como sinais 
sociais para os jabutis; erguer a cabeça é um sinal de domi
nância em algumas espécies. Os grupos de jabutis têm hie
rarquias sociais que são determinadas principalmente por 
enfrentamentos agressivos. Marradas, mordidas e golpes 
são empregados nesses encontros e o indivíduo maior ge
ralmente é o vencedor - embora a experiência desempenhe 
algum papel. Essas hierarquias sociais se expressam na 
prioridade de acesso dos diferentes indivíduos às áreas de 
alimento ou forrageio, aos parceiros e aos locais de repouso. 
Parece que as relações de dominância também estão envol

vidas na determinação da seqüência em que os indivíduos se 
movem de um local a outro. A estrutura social de um grupo 
de jabutis é um transtorno para os tratadores de zoológicos 
que tentam fazer os animais se deslocarem de um recinto de 
exposição para os abrigos noturnos, pois os jabutis resistem 
ao deslocamento fora de sua própria seqüência hierárquica. 

Comportamento de Nidificação 

Todos os Testudines são ovíparos. As fêmeas utilizam as 
patas traseiras para escavar um ninho na areia ou no solo, 
onde depositam uma postura que varia de 4-5 ovos nas es
pécies pequenas até mais de 100 ovos, nas grandes tarta
rugas marinhas. Os Testudines das famílias Cheloniidae, 
Dermochelyidae e Chelydridae põem ovos com cascas 
moles e flexíveis, tal como a maioria das espécies das fa
mílias Bataguridae, Emydidae e Pelomedusidae. Os ovos 
dos Testudines das famílias Carettochelyidae, Chelidae, 
Kinosternidae, Testudinidae e Trionychidae têm casca dura. 
O desenvolvimento embrionário típico requer 40-60 dias 
e geralmente os ovos de casca mole se desenvolvem com 
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mais rapidez que os ovos de casca dura. Algumas espécies 
de Testadines põem ovos no final do verão ou no outono; os 
ovos apresentam uma diapausa (um período de suspensão 
do desenvolvimento embrionário) durante o inverno, reto
mando o desenvolvimento quando a temperatura se eleva 
na primavera. O Pleurodira australiano Chelodina rugosa 
põe seus ovos debaixo d'agua em lagoas temporárias, mas 
o desenvolvimento embrionário só começa quando a lagoa 
seca e os ovos ficam expostos ao ar (Kennett et al. 1998). 

Efeitos do Ambiente Sobre o Desenvolvimento 
do Ovo 

A temperatura, a umidade e as concentrações de oxigênio e 
dióxido de carbono exercem efeitos intensos sobre o desen
volvimento embrionário dos Testadines. A temperatura do 
ninho afeta a taxa de desenvolvimento embrionário, sendo 
que temperaturas excessivamente altas ou baixas podem ser 

letais. A descoberta de que o sexo de alguns répteis é deter
minado pela temperatura a que os animais ficam expostos 
durante o desenvolvimento embrionário, tem implicações 
importantes para a compreensão dos padrões de história de 
vida e também para a conservação dessas espécies. A de
terminação do sexo temperatura-dependente, amplamente 
difundida entre os Testadines, parece ser universal entre os 
crocodilianos e é conhecida no tuatara e umas poucas espé
cies de lagartos. O efeito da temperatura na determinação 
do sexo está relacionado com o dimorfismo sexual no ta
manho adulto - altas temperaturas de incubação produzem 
o sexo de maior porte, que, no caso dos Testadines, geral
mente é a fêmea. A mudança de um sexo para outro ocorre 
dentro de um intervalo de 3-4°C (Figura 12-10). Os machos 
dos crocodilianos, dos tuatara e dos lagartos, geralmente 
são maiores que as fêmeas e, nesses gmpos, as altas tem
peraturas durante o desenvolvimento embrionário produzem 
machos. É evidente que a temperatura dos ninhos naturais 
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A Figura 12-10 Determinação do sexo temperatura-dependente. (a) Os ovos da tartaruga lacustre européia Emys orbicularis eclodem 
em machos quando incubados a 26-28°C e em fêmeas quando incubados a 30°C ou mais. (b) A tartaruga mapa-norte-americana Graptemys 
ouachitensis apresenta o mesmo padrão. Uma temperatura oscilando entre 20-30°C produz machos, enquanto a oscilação entre 23-33°C 
produz fêmeas, (c) Os ninhos naturais da tartaruga mapa-norte-americana produzem predominantemente machos ou fêmeas, dependendo 
de sua temperatura, (d) Os ovos do lagarto Agama agama também apresentam determinação do sexo dependente da temperatura, mas os 
valores que determinam machos ou fêmeas são o oposto daquele dos Testudines - para esse lagarto, baixas temperaturas produzem fêmeas 
e altas temperaturas produzem machos. 
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não é completamente estável. Há alguma variação diária da 
temperatura superposta a um ciclo sazonal de temperaturas 
ambientais variáveis. O segundo terço do desenvolvimento 
embrionário é o período crítico para a determinação do 
sexo; o sexo dos embriões depende das temperaturas a que 
ficam expostos durante essas poucas semanas. Quando os 
ovos são expostos a um ciclo diário de temperatura, o ponto 
mais alto do ciclo é mais crítico na determinação do sexo. 

Devido à pequena amplitude dos intervalos de temperatura 
envolvidos na determinação do sexo e à variação existente 
nas temperaturas ambientais, ambos os sexos são produzi
dos sob condições naturais, mas não necessariamente nos 
mesmos ninhos. O local de um ninho pode ser mais frio no 
final do verão, quando é sombreado pela vegetação, do que 
no início da primavera, quando está exposto ao sol. Assim, 
os ovos depositados no começo da estação produziriam fê
meas, enquanto que os ovos depositados no mesmo local, 
numa época posterior do ano, produziriam machos. A tem
peratura também difere entre o topo e o fundo do ninho. Por 
exemplo, a média das temperaturas variou entre 33-35°C no 
topo central de ninhos secos construídos em pântanos por 
aligátores americanos, e dos ovos dessa área eclodiram ma
chos. No fundo e nas laterais dos mesmos ninhos, as tem
peraturas médias estiveram entre 30-32°C, e os ovos dessas 
áreas eclodiram em fêmeas. 

Um lagarto vivíparo australiano, Eulamprus timpanum, 
inesperadamente possui determinação do sexo temperatura-
dependente; este é o primeiro exemplo do fenômeno descrito 
numa espécie vivípara (Robert e Thompson 2001). Nessa 
espécie, temperaturas altas produzem machos e em experi
mentos laboratoriais a proporção de machos cresceu de 55 
por cento para lagartos mantidos em temperatura constante 
de 25°C, para 100 por cento à 32°C. As fêmeas de lagartos 
podem regular suas temperaturas corpóreas durante a ges
tação e a combinação da termorregulação e a determinação 
do sexo temperatura-dependente permitiriam às fêmeas de
terminar o sexo do filhote. Se a população contivesse um 
excesso de machos, por exemplo, a produção de uma ni
nhada de fêmeas seria vantajosa. Um Scincidae da Tasma
nia faz exatamente isso, ajustando a proporção de machos e 
fêmeas em uma ninhada em resposta à proporção de machos 
e fêmeas na população reprodutiva. A determinação do sexo 
temperatura-dependente pode ser um mecanismo pelo qual 
isto torna-se possível. O sex ratio na população estudada de 
Eulamprus era aproximadamente de um para um, e fêmeas 
que foram trazidas ao laboratório, pouco antes de dar à luz, 
produziram 43 por cento de machos. 

A determinação sexual dependente da temperatura tem 
implicações importantes para os esforços de conservação 
das espécies ameaçadas. Ninhos do aligátor americano cons
truídos em pântanos são mais frios que ninhos construídos 

sobre diques; fêmeas eclodem de ninhos em pântanos e ma
chos eclodem de ninhos construídos em diques. A taxa se
xual dos filhotes de 8.000 ovos coletados em ninhos naturais 
foi de cinco machos para uma fêmea, refletindo a abundân
cia relativa dos ninhos em pântanos e em diques. Não está 
claro se esse grande desequilíbrio entre os sexos representa 
uma condição normal para os aligátores ou se reflete uma 
mudança recente na disponibilidade de locais de nidificação 
como resultado da construção de diques. 

Nas tartarugas marinhas, alguns esforços de conserva
ção foram dificultados pela determinação sexual dependente 
da temperatura. Diversos programas basearam-se na coleta 
de ovos em ninhos naturais e sua incubação sob condições 
controladas. Infelizmente, essas condições artificialmente 
uniformes de incubação resultam na produção de filhotes de 
um único sexo. 

A quantidade de umidade no solo vizinho a um ninho 
de Testudines é outra variável importante durante o desen
volvimento embrionário dos ovos. A umidade do ninho inte
rage com a temperatura na determinação do sexo e também 
influencia a taxa de desenvolvimento embrionário, o ta
manho e o vigor dos filhotes produzidos. Substratos secos 
induziram o desenvolvimento de algumas fêmeas de tarta-
ruga-pintada em baixas temperaturas (26,5-27,0°C), que 
normalmente teriam produzido apenas machos. A umidade 
do substrato não afetou o sexo das tartarugas eclodidas de 
ovos incubados a 30,5-32,0°C: todos os filhotes eram fê
meas, como seria de esperar com base apenas na determina
ção sexual dependente da temperatura. 

Condições úmidas de incubação produzem filhotes maio
res do que condições secas, aparentemente porque a água 
é necessária para o metabolismo do vitelo. Quando a água 
é limitada, os Testudines eclodem mais cedo e com menor 
tamanho corporal, e seu intestino contém uma quantidade 
de vitelo que não foi utilizado durante o desenvolvimento 
embrionário. Os filhotes provenientes de ninhos submeti
dos a condições mais úmidas são maiores e contêm menos 
vitelo não metabolizado. Os grandes filhotes que emergem 
de ninhos úmidos são capazes de correr e nadar mais rapi
damente do que os filhotes de ninhos mais secos e, como 
resultado, têm mais sucesso na fuga de predadores e na cap
tura de alimento. 

Eclosão e Comportamento 
dos Filhotes de Testudines 

Os Testudines são auto-suficientes ao nascer, mas, em al
guns casos, interações entre os filhotes sã.o essenciais para 
permitir que saiam do ninho. Os ninhos das tartarugas ma
rinhas são muito profundos; os ovos podem estar enterrados 
em 50 centímetros na areia e filhotes precisam lutar para 
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vencer a areia e, chegar à superfície. Após várias semanas 
de incubação, todos os ovos eclodem dentro de um período 
de poucas horas, e cerca de cem filhotes encontram-se numa 
pequena câmara no fundo do ninho. A atividade espontânea 
de uns poucos indivíduos coloca todo o gmpo em movi
mento, uns rastejando sobre e sob os outros. As tartarugas 
do topo da pilha deslocam areia do teto da câmara à medida 
que se arrastam, e a areia se filtra pela massa de filhotes até 
o fundo da câmara. 

Períodos de alguns minutos de atividade frenética são 
entremeados por períodos de repouso, possivelmente por
que o esforço das tartarugas reduz a concentração de oxigê
nio no ninho e elas devem aguardar até que mais oxigênio 
se difunda da areia circundante para o ninho. Gradualmente, 
todo o gmpo de tartarugas se move para cima, atravessando 
a areia como uma unidade, até atingir a superfície. A medida 
que os filhotes se aproximam da superfície, as altas tempe
raturas da areia provavelmente inibem sua atividade, e eles 
aguardam, a alguns centímetros abaixo da superfície, até a 
noite, quando a queda da temperatura desencadeia a saída. 
Todos os filhotes emergem do ninho num período muito 
curto, e todos os filhotes de diferentes ninhos que estão 
prontos para eclodir numa determinada noite deixam os 
ninhos quase ao mesmo tempo, provavelmente porque seu 
comportamento é estimulado pela temperatura. O resultado 
é o aparecimento súbito de centenas, ou mesmo milhares, de 
filhotes na praia, cada um se arrastando para o oceano tão 
rapidamente quanto possível. 

A saída simultânea é uma característica importante da re
produção das tartarugas marinhas, porque os filhotes sofrem 
séria taxa de mortalidade ao atravessar os poucos metros de 
areia e arrebentação. Os predadores terrestres - carangue
jos, raposas, guaxinins e outros animais - se concentram nas 
praias de reprodução das tartarugas na época da eclosão e 
aguardam seu aparecimento. Alguns predadores vêm de locais 
distantes para capturar os filhotes. Na arrebentação, tubarões 
e peixes ósseos patrulham a praia. Poucos filhotes, se tanto, 
conseguiriam passar por esse "corredor polonês" se não fosse 
pela saída simultânea: saindo todos ao mesmo tempo, alguns 
conseguem escapar temporariamente dos predadores. 

Os Testudines não exibem cuidados parentais e o longo 
período de desenvolvimento embrionário toma seus ninhos 
vulneráveis aos predadores. As fêmeas de muitas espécies 
raspam o solo numa grande área em tomo do ninho quando 
terminam de enterrar os ovos. Esse comportamento dificulta 
a localização exata do ninho por parte dos predadores. Os 
principais locais reprodutivos das tartarugas marinhas fre
qüentemente se situam em ilhas onde não há mamíferos 
predadores que poderiam escavar os ninhos. Outra caracte
rística importante de uma praia de nidificação é a existência 
de condições favoráveis para os filhotes que eclodem. As 

tartarugas marinhas recém-eclodidas são animais pequenos; 
pesam 25-50 gramas, o que representa menos de 0,05 por 
cento da massa corporal de uma tartaruga marinha adulta. A 
enorme disparidade entre o tamanho corporal do filhote e do 
adulto provavelmente é acompanhada por diferenças igual
mente grandes em suas exigências ecológicas e sua habili
dade natatória. Muitas das principais áreas de nidificação de 
tartarugas marinhas estão localizadas a montante das áreas 
de alimentação e essa localização talvez permita que as cor
rentes carreguem os filhotes das praias de reprodução para 
as regiões de alimentação. 

Sabemos menos sobre a biologia dos filhotes de tarta
rugas marinhas do que sobre os adultos. Para onde as tarta
rugas vão no período seguinte à eclosão tem sido, há muito 
tempo, uma incógnita no ciclo de vida desses animais. As 
tartarugas-verdes, por exemplo, eclodem no final do verão 
em Toituguero, na costa caribenha da Costa Rica. As tartaru
gas somem de vista logo que chegam ao mar e não são mais 
vistas até pesarem 4-5 quilos. Parece que elas passam esse 
período flutuando nas correntes oceânicas. O material que 
flutua na superfície do mar acumula-se em áreas onde as 
correntes convergem, formando linhas flutuantes de frag
mentos que incluem sargaços (uma alga parda) e toda a fauna 
de vertebrados e invertebrados a eles associada. E provável 
que essas linhas flutuantes constituam recursos importantes 
para as tartarugas marinhas jovens. 

Navegação e Migração 

Os Testudines lacustres e terrestres geralmente depositam 
seus ovos em ninhos que constróem dentro de suas áreas do
miciliares. Os mecanismos de orientação que utilizam para 
encontrar as áreas de nidificação são provavelmente os mes
mos utilizados para encontrar seu caminho entre áreas de 
forrageio e de repouso. A familiaridade com os sinais locais 
é um eficiente método de navegação para esses animais, que 
também utilizam o sol para se orientar. As tartarugas mari
nhas enfrentam maiores dificuldades, tanto porque o mar 
aberto não possui sinais conspícuos, como porque as áreas 
de alimentação e nidificação geralmente estão separadas por 
centenas ou milhares de quilômetros. A maioria das tartaru
gas marinhas é carnívora. A tartaruga-de-couro alimenta-se 
de águas-vivas; as tartarugas dos gêneros Lepidochelys e 
Caretta alimentam-se de caranguejos e outros invertebrados 
bentônicos; e a tartaruga-de-bico-de-falcão utiliza o bico 
para raspar dos recifes os organismos incrustantes (esponjas, 
tunicados, briozoários, moluscos e algas). As tartaruras-ver-
des jovens são carnívoras, mas as adultas alimentam-se de 
vegetação, particularmente da grama-de-tartaruga (Thalas-
sia testudinium) que cresce nas águas rasas de litorais pro
tegidos nos trópicos. As áreas que fornecem alimento para 
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A Figura 12-11 Movimentos migratórios das tartamgas-verdes (Chelonia mydas) no Caribe e no Atlântico Sul. Apopulação que nidifica 
nas praias caribenhas é atraída para as regiões de alimentação do Caribe e Golfo do México. As tartarugas que nidificam na ilha da Ascensão 
alimentam-se ao longo da costa norte da América do Sul. 

as tartarugas marinhas geralmente não apresentam as carac
terísticas necessárias para a nidificação bem-sucedida, sendo 
que muitas tartarugas marinhas percorrem grandes distâncias 
entre suas regiões de alimentação e suas áreas de reprodução. 

É surpreendente a capacidade das tartarugas marinhas de 
navegar milhares de quilômetros no oceano e encontrar seu 
caminho até as praias de nidificação, que talvez nada mais 
sejam que estreitas enseadas numa ilhota. As migrações das 
tartarugas marinhas, especialmente da tartaruga-verde, foram 
estudadas durante décadas. As tartarugas capturadas nos lo
cais de reprodução do Caribe e do Atlântico vêm sendo mar
cadas individualmente com anilhas metálicas desde 1956, e a 
recuperação das anilhas por caçadores de tartarugas e barcos 
pesqueiros tem permitido que se estabeleçam os principais 
padrões de deslocamento das populações (Figura 12-11). 

Quatro grandes locais de nidificação das tartamgas-ver
des foram identificados no Caribe e no Atlântico Sul: um 
em Tortuguero, no litoral da Costa Rica; um na ilha de Aves, 
no Caribe oriental; um na costa de Suriname; e um na ilha 
da Ascensão, entre a América do Sul e a África. Machos e 
fêmeas da tartaruga-verde congregam-se nesses locais du

rante a estação de nidificação. Os machos permanecem ao 
largo, onde cortejam e se acasalam com as fêmeas, essas 
vêm à terra firme para depositar os ovos nas praias. Em Tor
tuguero, uma típica fêmea de tartaruga-verde produz três 
posturas com um intervalo de cerca de 12 dias. Cerca de um 
terço das fêmeas da população de Tortuguero nidifica em 
anos alternados e os dois terços restantes seguem um ciclo 
reprodutivo de 3 anos. A costa de Tortuguero não dispõe de 
camadas de grama-de-tartaruga, das quais elas se alimen
tam; portanto, elas se dirigem a Tortuguero apenas para 
nidificar. Nos intervalos entre os períodos reprodutivos, as 
tartarugas se dispersam pelo Caribe. A maior parte da po
pulação de Tortuguero espalha-se para o norte, ao longo da 
costa da América Central. O banco de Miskito, ao largo da 
costa norte da Nicarágua, parece ser a principal região de 
alimentação da colônia de Tortuguero. Um número menor 
das tartarugas de Tortuguero nada para o sul, ao longo das 
costas do Panamá, Colômbia e Venezuela. As fêmeas das 
tartamgas-verdes retomam às suas praias natais para nidi
ficar e é surpreendente a precisão com que voltam ao lar. 
Em Tortuguero, as fêmeas retomam ao mesmo quilômetro 



de praia para depositar cada uma das três posturas de ovos 
de uma estação reprodutiva. 

Provavelmente, o exemplo mais notável da capacidade 
das tartarugas marinhas de voltar às suas praias de nidifica
ção seja fornecido pela colônia de tartarugas-verdes que têm 
seus sítios de alimentação na costa do Brasil e nidifica na 
ilha da Ascensão, um pequeno pico vulcânico que emerge 
do oceano. Essa ilha está a 2.200 quilômetros a leste do 
Brasil e tem menos de 20 quilômetros de diâmetro - um di
minuto alvo na vastidão do Atlântico Sul. 

Como as tartarugas encontram o caminho através de mi
lhares de quilômetros de oceano? Outros animais utilizam 
uma variedade de estímulos para a navegação e é provável 
que as tartarugas marinhas também o façam. Informações 
quimiosensoriais talvez sejam um componente importante 
de sua navegação. A corrente equatorial do Atlântico Sul flui 
para oeste, passando pela ilha da Ascensão e continuando 
até o Brasil. É possível que as tartarugas-verdes recém-eclo-
didas flutuem acompanhando a corrente desde suas praias 
natais até os sítios de alimentação dos adultos e que o rastro 
odorífero da ilha ajude a guiar as fêmeas de volta à ilha para 
nidificar. Quer dizer, ao deixar a costa do Brasil, uma fêmea 
nada contra a corrente equatorial do Atlântico Sul (isto é, 
acima do rastro odorífero) para localizar a ilha da Ascensão. 

E impraticável localizar as fêmeas ao largo da costa do 
Brasil quando estão prestes a começar sua jornada para a 
ilha, mas é fácil encontrar quelônios que completaram a ni
dificação na ilha da Ascensão e estão prontos para voltar ao 
Brasil. Cinco fêmeas de tartarugas-verdes foram rastreadas, 
em sua viagem de retorno, pelo sistema de satélite Argos 
(Luschi et al. 1998). As fêmeas viajaram 1.777-2.342 quilô
metros e alcançaram o Brasil em 33-74 dias. 

Nos primeiros 500 quilômetros da jornada, elas seguiram 
uma direção oeste-sul-oeste que as levava ligeiramente ao sul 

da rota direta até a ponta no extremo leste do Brasil (Figura 
12-12). Nesse estágio, elas seguiam a rota da corrente equato
rial do Atlântico Sul. Talvez as tartarugas estivessem simples
mente sendo tiradas da rota pela corrente, mas é possível que 
utilizassem o mesmo sistema de orientação no qual confiam 
em sua viagem de ida - quer dizer, permanecendo dentro do 
rastro odorífero da ilha. Embora a corrente as carregue em 
uma direção ligeiramente ao sul da rota direta para o Brasil, 
elas conseguem economizar energia e se mover com mais ra
pidez permanecendo inicialmente na corrente. 

Se permanecessem na corrente durante toda a viagem, 
seriam carregadas muito para o sul, por isso as tartarugas 
fazem uma correção no meio do curso. O novo curso ru
mava para oeste-norte-oeste, numa rota quase direta para 
o extremo leste da costa do Brasil. A mudança de direção 
pode ter sido provocada pela diminuição do rastro odorífero. 
As tartarugas ficam submersas por mais de 90 por cento do 
tempo de viagem, o que sugere que elas poderiam estar pro
vando o rastro odorífero em três dimensões. 

Um estudo da navegação de filhotes da tartaruga ma
rinha comum mostrou que eles usam pelo menos três estí
mulos para a orientação: luz, direção da onda e magnetismo 
(Lohmann 1991). Esses estímulos desempenham papéis se
qüenciais no comportamento das tartarugas. Quando emer
gem do ninho, os filhotes rastejam na direção da luz mais 
brilhante que vêem. À noite, o céu geralmente é mais claro 
sobre o oceano do que sobre a terra, por isso esse compor
tamento dos filhotes os conduz para a beira d'agua (centros 
comerciais, iluminação de ruas e mesmo luzes nos pórticos 
de casas de praia podem confundir essa e outras espécies de 
tartaruga marinha e conduzi-las para o interior, onde são es
magadas nas estradas ou morrem ao sol no dia seguinte). 

No oceano, os filhotes da tartaruga marinha comum nadam 
para dentro das ondas. Essa resposta os afasta da costa e acaba 
levando-os para a Corrente do Golfo. Eles flutuam com a 
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corrente ao longo da costa dos Estados Unidos e depois para 
leste, através do Atlântico. Ao largo da costa de Portugal, a 
Corrente do Golfo divide-se em dois ramos. Um segue para 
o norte, rumo à Inglaterra, e o outro gira para o sul, pas
sando pela ponta do extremo oeste da África e, finalmente, 
retomando para oeste através do Atlântico. E essencial que 
os filhotes virem à direita em Portugal; se deixarem de fazer 
essa curva, serão arrastados além da Inglaterra para o gé
lido Atlântico Norte, onde perecerão. Se virarem para o sul 
ao largo da costa de Portugal, serão finalmente carregados 
de volta à costa da América tropical - uma viagem de ida e 
volta que dura de 5 a 7 anos. 

A orientação magnética parece informar às tartarugas 
quando virar à direita para entrar na corrente que as levará 
ao Atlântico Sul. Geralmente pensamos que o campo magné
tico da Terra fornece uma informação bidimensional - norte-
sul e leste-oeste - , mas a coisa é muito mais complicada. 
O campo se desenrola dos pólos magnéticos setentrional e 
meridional da Terra. No equador, o campo é essencialmente 
paralelo à superfície da Terra (em outras palavras, forma um 
ângulo de 0°) e, nos pólos, ele intercepta a superfície a um 
ângulo de 90°. Assim, a orientação tridimensional do campo 
magnético da Terra fornece informação direcional (em que 
direção está o norte magnético?) e informação a respeito da 
latitude (qual é o ângulo em que o campo magnético inter
cepta a superfície da Terra?). 

Quando tartarugas marinhas comuns, mantidas em re
servatórios sem ondas em terra firme, foram expostas a um 
campo magnético artificial ao ângulo de intersecção com a 

superfície da Terra de 57° (característico da Flórida), elas 
nadaram em direção ao leste artificial - mesmo quando o 
campo magnético foi alterado em 180°, de modo que a dire
ção que elas pensavam ser leste era, na verdade, oeste. Isso 
significa que foram capazes de usar um sentido de bússola 
para determinar a direção. Mas não foi tudo o que conse
guiram fazer. Quando o ângulo de intersecção do campo 
magnético artificial foi aumentado para 60°, como se elas 
estivessem mais ao norte do que realmente estavam, as tar
tarugas viraram para o sul. Um ângulo de intersecção de 60° 
corresponde à latitude onde a Corrente do Golfo se bifurca 
na costa de Portugal e onde as tartarugas devem virar para 
o sul a fim de atingir o Atlântico Sul. Assim, parece que as 
tartarugas marinhas comuns usam a sensibilidade magnética 
para reconhecer tanto a direção como a latitude. 

12.5 Conservação dos Testudines 

Muitas espécies de quelônios apresentam baixas taxas de cres
cimento e requerem longos períodos para atingir a maturi
dade. Essas são características que predispõem uma espécie 
ao risco de extinção quando condições variáveis aumentam 
a mortalidade dos adultos ou reduzem drasticamente a en
trada de jovens na população. A situação difícil dos grandes 
jabutis e das tartarugas marinhas é particularmente séria, em 
parte porque essas espécies estão entre as maiores e de cres
cimento mais lento, e também porque outros aspectos de 
sua biologia as expõem a riscos adicionais (Figura 12-13). 
A conservação dos jabutis e das tartarugas marinhas é um 
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Tartarugas Doentes 

^^^^jabuti-do-deserto (Gopherus agassizi) é um dos 
I 1 maiores quelônios terrestres da América do Norte. 

Sua distribuição geográfica inclui o canto sudoeste 
de Utah, o terço sudoeste do Arizona, partes adjacentes de 
Nevada e da Califórnia e se estende para o sul até o México. 

As populações de jabutis-do-deserto declinaram desde a 
década de 1950, à medida que a atividade humana invadia o 
habitat do deserto. Entre 1979 e 1989, a maioria das popu
lações de jabutis dos desertos de Mohave e Colorado dimi
nuiu de 30 a 70 por cento. A situação tomou-se ainda mais 
grave com o aparecimento da doença das vias respiratórias 
superiores (DVRS), que ataca os jabutis-do-deserto, muitas 
vezes com resultados fatais. De início, os quelônios infec
tados apresentam corrimento nasal, que se toma progres
sivamente pior até que os animais exsudam espuma pelas 
narinas, ofegam ao respirar, param de comer, definham e 
por fim morrem (Figura 12-14). Em 1988, os jabutis da 
Área Natural dos Jabutis-do-Deserto, no Condado de Kem, 
Califórnia, apresentaram pela primeira vez os sintomas da 
DVRS (Jacobson et al. 1991). Em 1989, foram encontrados 
627 jabutis mortos e 43 por cento dos jabutis vivos da Área 
Natural apresentavam sintomas da DVRS. 

Uma grande variedade de bactérias foi cultivada a par
tir dos dutos nasais de tartarugas doentes, incluindo Myco
plasma, que mais tarde foi identificada como o agente 
causador da doença (Jacobson et al. 1995). Os jabutis-do-
deserto são animais de estimação populares no sudoeste do 
deserto e u m grande número de quelônios domésticos está 
infectado por Mycoplasma. A infecção talvez tenha sido in
troduzida na Área Natural dos Jabutis-do-Deserto quando 
jabutis de estimação foram soltos, e sua propagação teria se 
acelerado devido ao mau estado físico dos jabutis selvagens, 
resultante da degradação do habitat e de uma seca prolon
gada. As infecções por Mycoplasma são notoriamente de 
difícil cura. Os jabutis cativos podem ser tratados com uma 
combinação de antibióticos, mas não há um tratamento prá
tico para os jabutis selvagens. 

A DVRS foi registrada atualmente em uma população de 
jabutis-toupeira (Gopherus polyphenus) da ilha Sanibel, ao 

largo da costa da Flórida. Mais uma vez parece que jabutis 
cativos introduziram a infecção na população selvagem: até 
1978 soltavam-se na ilha Sanibel os jabutis usados em cor
ridas, os quais, infectados, podem ter carregado consigo a 
bactéria Mycoplasma. 

Esses exemplos enfatizam o risco de soltar em popula
ções selvagens animais que foram mantidos em cativeiro. 
Os programas de reprodução em cativeiro devem tomar me
didas extraordinárias para garantir que os animais que serão 
soltos passem por um período de quarentena, em instalações 
isoladas de outros animais. Uma colônia reprodutiva deveria 
ser auto-suficiente; uma vez estabelecida, nenhum animal 
externo deveria ser introduzido e nenhum equipamento ou 
embalagem deveria entrar ou sair. Mesmo as vestimentas 
dos tratadores dos animais carregam agentes patogênicos, 
por isso deve ser providenciado um vestiário onde os tra
tadores possam se lavar e trocar de roupa ao entrar e sair. 
Essas precauções exigem tempo e dinheiro, mas pode ser 
desastroso negligenciá-las. 

AFigura 12-14 Um jabuti-toupeira com corrimento nasal. O 
defluxo nasal e os olhos inchados são sinais de que este jabuti 
está infectado com Mycoplasma, que causa doença das vias 
respiratórias superiores. 

AFigura 12-13 Uma tartaruga-verde com papilomas cutâneos, (a) Esses tumores, provavelmente causados por um vírus, foram 
encontrados na maioria das espécies de tartarugas marinhas e em quase todo o mundo (Herbst 1994). Os tumores crescem até atingir mais 
de 30 centímetros de diâmetro e aparecem em qualquer superfície coberta de pele. (b) São especialmente comuns na conjuntiva dos olhos e 
podem crescer sobre a córnea. Não foram registrados tumores nas tartarugas-verdes da lagoa Indian River, Flórida, até 1982; mas em 1994 
cerca de 50 por cento das tartarugas-verdes estavam afetadas. O primeiro registro de papiloma nas tartarugas-verdes na baía de Kaneohe, 
Havaí, ocorreu em 1958. Desde 1989, a incidência variou de 49-92 por cento. Os temores podem ser fatais e o aumento de sua freqüência 
é um desenvolvimento sinistro para espécies já ameaçadas (Herbst 1994). 
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assunto de intenso interesse internacional e levou à funda
ção de uma nova publicação, Chelonian Conservation and 
Biology. 

Os maiores jabutis atuais são encontrados nas ilhas Ga
lapagos e Aldabra. O relativo isolamento dessas massas de 
terra pequenas e inóspitas (para os humanos) provavelmente 
tem sido um fator importante para a sobrevivência dos jabu
tis. A colonização humana das ilhas trouxe consigo animais 
domésticos, como cabras e asnos, que competem com os ja
butis pelas quantidades limitadas de vegetação que são en
contradas nesses habitats áridos, além de cães, gatos e ratos, 
que predam ovos e filhotes de jabutis. 

A distribuição geográfica limitada de um jabuti que ocorre 
em uma única ilha torna-o vulnerável à extinção. Em 1985, 
e novamente em 1994, as queimadas na ilha de Isabela, no 
arquipélago de Galápagos, puseram em risco os 20 indiví
duos remanescentes de Geochelone guntheri e enfatizaram 
a vantagem de deslocar alguns ou todos os Testudines até 
a estação de reprodução operada pela Estação de Pesquisas 
Charles Darwin, na ilha de Santa Cruz. Essa estação bateu 
recordes de sucesso na reprodução e liberação de outra es
pécie de jabuti de Galápagos, G. nigra hoodensis, nativa 
da ilha de Espanola. No início da década de 1960, apenas 
14 indivíduos dessa espécie foram localizados. Todos eram 
adultos e aparentemente não haviam se reproduzido com su
cesso havia muitos anos. Todos os jabutis foram transferidos 
para a Estação de Pesquisas, onde se produziram os primei
ros filhotes em 1971. Em 24 de março de 2000, o milésimo 
jabuti nascido em cativeiro foi solto em Espanola. Essa his
tória de sucesso mostra que os programas de reprodução em 
cativeiro e soltura, cuidadosamente controlados, podem ser 
um método eficaz de conservação de espécies de Testudines 
ameaçados. Entretanto, esses programas também trazem ris
cos inerentes (Quadro 12-1). 

Faunas inteiras de quelônios estão ameaçadas em algu
mas áreas. Quase todas as espécies de quelônios do Sudeste 
Asiático estão hoje em risco por causa das mudanças econô
micas e políticas na região (van Dijk et al. 2000). Na China, 
os quelônios são tradicionalmente utilizados como alimen
tação e por seus supostos benefícios medicinais. Uma pes
quisa de dois dias em apenas dois entrepostos de alimentos 
chineses encontrou cerca de 10.000 quelônios à venda. Se 
a rotatividade da mercadoria for de uma semana, numa es
timativa conservadora, então aqueles dois entrepostos con
sumiriam mais de 250.000 quelônios por ano. Quando essa 

taxa é extrapolada para todos os entrepostos chineses, a esti
mativa sobe para 12 milhões de quelônios vendidos por ano 
somente na China (Altherr e Freyer 2000). 

Os Testudines são animais de vida longa e com baixo 
índice reprodutivo, e essas são exatamente as caracterís
ticas erradas para resistir com sucesso à predação intensa. 
Bem pouco se conhece sobre a história natural dos Testu
dines chineses. Na verdade, algumas espécies como Cuora 
mccordi, só são cientificamente conhecidas a partir de es
pécimes adquiridos em entrepostos - populações selvagens 
nunca foram descritas. Talvez essas espécies nunca venham 
a ser conhecidas em estado selvagem; há vários anos não se 
vêem espécimes nos entrepostos e é possível que a espécie 
esteja extinta. 

A medida que se esgotam as populações de Testudines 
na China, esses animais vêm sendo cada vez mais importa
dos de outros países do Sudeste Asiático. Como a China é 
um país gigantesco e a movimentação interna é restringida, 
especialmente para estrangeiros, não há dados disponíveis. 
Registros de Hong-Kong mostram que a importação de Tes
tudines para fins alimentares cresceu de 139.200 quilos em 
1977 para 1.800.024 quilos apenas nos primeiros dez meses 
de 1994. Estima-se que o Vietnã envie de 1.600 a 16.000 
quilos de Testudines por dia para a China! Não existe qual
quer controle efetivo desse tráfico. Espécies protegidas por 
leis nacionais e convenções internacionais estão incluídas e 
os Testudines são coletados em reservas naturais. 

Embora a China seja considerada o maior "buraco negro" 
de Testudines (Behler 2000), ela de modo algum está so
zinha. Madagascar é o lar de muitas outras espécies em 
perigo, inclusive jabutis. Mesmo protegidas por tratados 
internacionais, essas espécies são contrabandeadas para 
fora do país em grandes quantidades a fim de serem ven
didas como animais de estimação no Japão, na Europa e na 
América do Norte, onde atingem altos preços. Nos Estados 
Unidos, as espécies protegidas são coletadas e vendidas ile
galmente como animais de estimação; as espécies que estão 
em maior perigo de extinção alcançam os preços mais altos. 
Além disso, todas as espécies de Testudines enfrentam amea
ças que vão desde a morte nas estradas e a perda do habi
tat até servirem de alvo para atiradores quando tomam sol 
sobre um tronco. Não seria exagero dizer que "os Testudi
nes estão com um terrível problema" (Rhodin 2000). A crise 
de conservação dos Testudines é tão séria quanto aquela en
frentada pelos anfíbios. 

Resumo 

Os mais antigos Testudines conhecidos, fósseis do Triássico, 
têm quase todas as características dos Testudines derivados. As 
primeiras formas do Triássico não eram capazes de retrair a ca
beça no casco, mas essa capacidade surgiu nas duas principais 

linhagens de quelônios atuais, que se estabeleceram por volta 
do Triássico Superior. Os Testudines da sub-ordem Cryptodira 
retraem a cabeça com uma flexão vertical das vértebras do pes
coço, enquanto os Pleurodira utilizam uma curvatura lateral. 
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Os Testudines estão entre os vertebrados morfologica
mente mais especializados. O casco é formado por ossos 
dérmicos fundidos à coluna vertebral e às costelas. Na maio
ria dos Testudines, o casco dérmico é recoberto por uma 
camada córnea de escudos epidérmicos. As cinturas apendi
culares estão dentro da caixa torácica. A respiração apresenta 
dificuldades especiais para um animal envolto num casco rí
gido: a exalação é realizada por músculos que comprimem 
as vísceras contra os pulmões; a inalação, por músculos que 
aumentam o volume da cavidade visceral, permitindo que 
os pulmões se expandam. O coração dos Testudines (bem 
como o dos Lepidossauria) é capaz de trocar sangue entre os 
circuitos pulmonar e sistêmico, em resposta a mudanças nas 
exigências de troca gasosa e termorregulação. 

O comportamento social dos Testudines inclui sinais 
visuais, táteis e olfativos utilizados na corte. Em algumas 
grandes espécies de jabutis, hierarquias de dominância mo
delam os comportamentos de alimentação, repouso e aca

salamento. Todas as espécies de Testudines depositam ovos 
e nenhuma fornece cuidados parentais aos jovens. A ativi
dade coordenada das tartarugas marinhas recém-eclodidas 
é necessária para que elas consigam cavar e sair do ninho; 
a saída simultânea do ninho dos filhotes dessas tartarugas 
os ajuda a evitar predadores quando atravessam a praia em 
direção ao oceano. As tartarugas marinhas migram dezenas, 
centenas e até milhares de quilômetros entre suas áreas de 
alimentação e suas praias de nidificação, utilizando uma 
grande variedade de estímulos para a navegação 

A história de vida de muitos Testadines faz com que 
sejam vulneráveis à extinção. As baixas taxas de cresci
mento e os longos períodos necessários para que atinjam a 
maturidade são característicos dos Testadines em geral e, 
em particular, das espécies de grande porte. Os Testadines 
não resistem ao tipo de exploração comercial que historica
mente ocorreu em muitas ilhas oceânicas e que atualmente 
está em andamento em regiões da Ásia. 
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CAPITULO 

Os Lepidosauria: 
Tuatara, Lagartos e Serpentes 

1 

Alguns aspectos da biologia dos Lepidosauria nos dão uma idéia do modo de vida ancestral dos tetrápodes 
amniotas, embora muitas das características estruturais dos lagartos e das serpentes sejam derivadas. Uma das 
características derivadas dos lagartos consiste no crescimento determinado, ou seja, o aumento do tamanho 
do corpo pára quando os centros de crescimento dos ossos longos tornam-se ossificados. Esse mecanismo 
estabelece um limite superior ao tamanho dos indivíduos de uma espécie e pode estar relacionado à especia
lização da maioria dos lagartos como predadores de insetos. O comportamento predatório dos lagartos varia, 
desde esperar em um local e emboscar as presas, até a procura de alimento, percorrendo a área domiciliar de 
um modo ativo e propositado. Aspectos amplos da biologia dos lagartos estão correlacionados a esses modos 
de forragear, incluindo a morfologia, a fisiologia do exercício, o modo reprodutivo, a defesa contra predado
res e o comportamento social. As especializações anatômicas das serpentes estão associadas à forma alongada 
de seu corpo e incluem modificações das maxilas e do crânio, que permitem que esses animais dominem e 
engulam grandes presas. 

13.1 Os Lepidosauria 

Os Lepidosauria formam o maior grupo de Reptilia (exceto 
Aves), contendo mais de 4800 espécies de lagartos e 2900 
espécies de serpentes, além das duas espécies de matara 
(Tabela 13-1). São tetrápodes predominantemente terrestres, 
com algumas espécies secundariamente aquáticas, especial
mente entre as serpentes. O tegumento dos Lepidosauria é 
coberto por escamas e é relativamente impermeável à água. 
A camada externa da epiderme é trocada em intervalos. Os 
tuatara e a maioria dos lagartos possuem quatro membros, 
mas a redução ou perda completa dos membros é comum 
entre lagartos e todas as serpentes são ápodas. Os Lepido
sauria apresentam fenda cloacal transversal, ao invés da 
fenda longitudinal que caracteriza os outros tetrápodes. 

Os Lepidosauria formam o grupo irmão dos Archosauria 
(crocodilianos e aves). Dentro dos Lepidosauria, os Spheno-
dontidae (tuatara) formam o grupo irmão dos Squamata (la
gartos e serpentes). Dentro dos Squamata, os lagartos podem 
ser distinguidos das serpentes em termos coloquiais, mas 
não filogeneticamente, porque as serpentes são derivadas 
dos lagartos. Assim sendo, os "lagartos" formam um grupo 
parafilético porque não inclui todos os descendentes de um 

ancestral comum. No entanto, lagartos e serpentes são dis
tintos em muitos aspectos da sua ecologia e comportamento 
e uma separação coloquial torna-se útil em sua discussão. 

13.2 A Irradiação dos Sphenodontidae 
e a Biologia do Tuatara 

Os Sphenodontidae eram um grupo diversificado durante 
a Era Mesozóica, incluindo formas marinhas, arboricolas e 
terrestres, tanto insetívoras quanto herbívoras. As formas do 
Triássico eram pequenas, com comprimento corporal de ape
nas 15 a 35 centímetros, mas durante os Períodos Jurássico 
e Cretáceo alguns Sphenodontidae chegaram a 1,5 metro de 
comprimento. A maioria dos Sphenodontidae do Triássico 
possuía dentes fundidos às maxilas (acrodonte), como no tu
atara atual (Sphenodorí), mas outras espécies possuíam dentes 
ligados às maxilas, principalmente por suas superfícies late
rais (pleurodonte), como acontece com alguns lagartos. 

As duas espécies de Sphenodori, conhecidas como tua
tara, são os únicos Sphenodontidae amais. ("Tuatara" é uma 
palavra Maori que significa "espinhos nas costas" e não se 
acrescenta " s " para formar o plural). Os tuatara habitaram, 
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Linhagens dos Lepidosauria Atuais 

Sphenodontidae: o grupo-írmão dos Squamata. Duas espécies de tuatara, agora restritas a ilhas afastadas da costa da 

juanidae: mais de 900 espécies de lagartos encontrados principalmente no Novo Mundo, mas com representantes nas 
ilhas Fiji e Madagascar. Veja Tabela 13.2. 

"Agamidae": cerca de 380 espécies de lagartos de pequeno e grande porte (10 centímetros a 1 metro) que ocorrem 
através do Oriente Médio até a África e ao longo do arquipélago Indoaustraliano até a Austrália. 

^hamaeleonidae: 130 espécies de lagartos arborícolas, mas incluindo umas poucas espécies terrícolas; encontrados 
na África e em Madagascar e estendendo-se ao sul da Espanha e ao longo da costa oeste do Mediterrâneo. Os 
camaleões possuem corpo lateralmente achatado, característico de muitos lagartos arborícolas, e especializações 
adicionais, incluindo pés zigodáctilos (pés com dois grupos de dedos que se opõem entre si quando agarram) 
caudas preênseis, olhos que giram para proporcionar um campo de visão de 360 graus e uma língua protrátil. Os 
camaleões-folha {Brookesia, Rhampholeon) são tão pequenos quanto 25 milímetros, ao passo que algumas espé 
cies de Chamaeleo alcançam mais do que 60 centímetros (note que o nome da família e do gênero são grafados 
com um ae). 

Scleroglossa 
Gekkonidae: cerca de 1050 espécies de lagartixas com escamas modificadas (setae) na parte inferior dos dedos, o 

que lhes permite subir em paredes verticais e até mesmo se pendurar com um único dedo. A distribuição geográ
fica inclui todos os continentes, exceto a Antártida. Espécies atuais variam em tamanho desde muito pequenas (30 
milímetros) até um tamanho médio (30 centímetros). Os Eublepharinae incluem cerca de 25 espécies de lagartixas 
terrestres de pequeno a médio porte que não possuem as modificações nos dedos que permitem aos Gekkonidae 
escalar superfícies. Os seus olhos têm pálpebras móveis. A sua distribuição geográfica estende-se do sudoeste dos 
Estados Unidos até a América Central, incluindo espécies na África e na Ásia. Pygopodinae inclui 34 espécies de 
lagartos terrestres alongados e quase ápodos encontrados somente na Austrália. 

mphisbaenia: quatro famílias de lagartos alongados, sem pernas (exceto Bipes) de hábitos fossoriais que medem de 
10 a 80 centímetros). 

Amphisbaenidae: 135 espécies de Amphisbaenia com cabeça rombuda ou com focinho em forma de pá ou quilha, en
contradas nas Antilhas, América do Sul, África sub-Sahariana e ao redor do mar do Mediterrâneo. 

Trogonophiidae: 6 espécies de Amphisbaenia com cabeça rombuda que utilizam um movimento oscilatório da cabeça 
para cavar. São encontrados no norte da África e no Oriente Médio. 

Rhineuridae: 1 espécie de Amphisbaenia com focinho em forma de pá encontrada na Flórida. 

Bipedidae: 3 espécies de Amphisbaenia com cabeça rombuda (Bipes) encontrados no México. Essa linhagem é única 
entre os Amphisbaenia por reter membros anteriores bem desenvolvidos que são usados como auxílio para penetrar 
no solo. Uma vez abaixo da superfície, Bipes usa a cabeça para escavar. 

Dibamidae: 2 gêneros de lagartos ápodos escavadores de pequeno a médio porte (5-25 centímetros). Dibamus (9 es
pécies) é encontrado na Indomalásia, enquanto Anelytropsis (1 espécie) é encontrado no México. 

Serpentes (veja a Tabela 11.3). 

Gymnophthalmidae: Cerca de 150 espécies de pequenos lagartos (menos de 6 cm) que vivem na serapilheira das flo
restas neotropicais. Redução apendicular é comum nessa linhagem. 

Teiidae: Cerca de 105 espécies de lagartos terrestres ativos que ocorrem desde as proximidades da fronteira cana
dense na América do Norte até o centro da Argentina e incluindo as Antilhas. Vão desde espécies insetívoras de 
pequeno porte como Ameiva, Cnemidophorus e Kentropyx, até espécies como os teiús (Tupinambis) e o jacuruxi 
(Dracena), que podem crescer até um metro ou mais. 

Lacertidae: cerca de 250 espécies de lagartos terrestres de pequeno a médio porte do Velho Mundo, com uma varia
ção de formas corpóreas muito semelhantes àquela vista entre os Teiidae. Lacertidae são encontrados em toda i 
Europa, África e Ásia. Os Lacertidae, assim como os Teiidae, são primariamente terrestres e incluem alguns grande 
predadores assim como um grande número de espécies menores. 

Xantusiidae: 18 espécies de lagartos com porte diminuto a pequeno (3-10 centímetros), hábitos reservados, encontra
dos no sudoeste da América do Norte, América Central e Cuba. Todos possuem pálpebras fundidas em uma es
cama transparente que cobre o olho e dá ao grupo o seu nome popular: lagartos de óculos. 

Scincidae: cerca de 1260 espécies faz desta uma das linhagens de Lepidosauria mais rica em espécies. Ocorrem em 
todos os continentes, exceto na Antártida. Quase todos são lagartos terrestres, de porte muito pequeno a medi 

Continua 
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TABELA 13.1 Linhagens dos Lepidosauria atuais (continuação) 

(5-20 centímetros), e muitos apresentam redução de membros. A maioria é insetívora, mas algumas das grandes 
espécies (40 cm) do lagarto da língua-azul australiano (Tiliqua) consomem matéria vegetal e o lagarto arborícol; 
das ilhas Solomon (Corucia zebrata) tem especializações no tubo digestório que promove a digestão fermentativa ôí 
matéria vegetal por microorganismos simbióticos. 

Cordylidae: 42 espécies de lagartos de pequeno a médio porte, terrestres ou que vivem nas rochas, na África sub-
Sahariana. Cordylus é um habitante das rochas e apresenta o corpo achatado dorso-ventralmente, o que é típico 
dos lagartos que procuram abrigo nas frestas. Mostra-se muito encouraçado e muitas espécies têm espinhos alta
mente afiados nas margens do corpo e na cauda. A cinética craniana é discutida no texto no contexto dos meca
nismos de alimentação empregados pelos lagartos. Cordylus emprega a cinética craniana de um modo diferente: 
através da contração dos músculos das maxilas, a caixa craniana é elevada em relação à maxila inferior; utiliza esse 
mecanismo para se apertar no interior das frestas. Platysaurus é um pequeno habitante das rochas que não possui 
a pesada couraça de Cordylus. Chamaesaura é um lagarto alongado e quase ápodo. A maioria dos Cordylidae são 
vivíparas, exceto Platysaurus, que é ovíparo. 

Gerrhosauridae: 35 espécies são encontradas na África sub-Sahariana e em Madagascar e medem entre 10 e 70 cen
tímetros. Essa linhagem mostra paralelos com os Cordylidae: Gerrhosaurus possui corpo coberto por uma pesads 
couraça e Tetradactylus é alongado e tem membros reduzidos. Angolosaurus skoogi habita dunas de areia móveis 
no Deserto da Namíbia, onde se alimenta de sementes que vêm de fora das dunas, carregadas pelo vento, e se en
terra na areia para evitar as temperaturas extremas. 

Anguidae: as 100 espécies dessa família ocorrem na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e sul dc 
China. Todas apresentam corpo coberto por uma couraça e uma dobra ao longo dos lados do corpo que permite 
ao tronco se expandir e contrair enquanto respiram. A maioria é terrestre e forrageia na serapilheira. Quatro gêneros 
são apodos: Anniella (Califórnia e Baixa Califórnia) é uma espécie pequena (10 a 20 centímetros) que passa o die 
enterrada, emergindo a noite para caçar na superfície. Anguis (Europa), Ophísaurus (América do Norte, Europa 
Ásia) e Ophioides (América do Sul) são habitantes ápodos da superfície que forrageiam na serapilheira e na vegeta
ção densa. Anguis é pequeno, mas Ophísaurus alcança comprimento do tronco de 0,5 metro, com uma cauda pelo 
menos tão longa quanto o tronco. 

Xenosauridae: Essa família inclui 6 espécies de pequenos lagartos (10-15 centímetros) do gênero Xenosaurus, lagartos 
terrestres de tamanho médio que vivem na serapilheira úmida em florestas de altitude no México. 

Shinisauridae: uma única espécie de Shinisaurus, lagarto semi-aquátíco da China, de cerca de 25 centímetros, que vive 
nas margens de riachos e forrageia na água, capturando peixes e invertebrados aquáticos. 

Varanidae: as 40 espécies nesse grupo variam em tamanho desde Varanus brevicauda, com um comprimento total de ape
nas 10 centímetros, até o dragão de Komodo, V. komodoensis, que pode ultrapassar 3 metros de comprimento e pode 
pesar 75 kg. Todos os lagartos-monitores são predadores ativos e as espécies maiores patrulham uma área domiciliar 
maior procurando por alimento em buracos e sob pedras e troncos caídos. Algumas espécies são moderadamente arbo
ricolas. Ocorrem na África, Ásia e nas índias Orientais, mas cerca de metade das espécies estão limitadas à Austrália. 

Lanthanotidae: a única espécie de Lanthanotus, o lagarto-monitor-sem-ouvido de Bornéo, é alongada com tronco de 
15-20 centímetros de comprimento. Possui hábitos reservados e semi-aquáticos, passando o dia em uma toca e for-
rageando a noite, tanto na terra como na água. 

Helodermatidae: as 2 espécies dessa família representam os únicos lagartos peçonhentos. São lagartos de grande porte (25 
a 40 centímetros de comprimento do tronco) e corpo robusto encontrados no sudoeste dos Estados Unidos e México. 

inicialmente, as ilhas do Norte e do Sul da Nova Zelândia 
mas o advento dos humanos e seus associados (gatos, cães, 
ratos, carneiros e cabras) exterminou-os do continente. 

Atualmente, populações são encontradas somente em 
cerca de 30 pequenas ilhas, ao largo da costa. 

Os tuatara têm sido inteiramente protegidos na Nova 
Zelândia, desde 1895, mas apenas uma espécie, Sphenodon 
punetatus, foi reconhecida. De fato, existe uma segunda es
pécie de tuatara, S. guentheri, descrita em 1877. Devido ao 
fato de Sphenodon guentheri ser muito menos comum que 
S. punetatus, ele foi esquecido quando as leis de proteção ao 
tuatara foram escritas. Como resultado disso, S. guentheri 

não recebeu a proteção especial de que necessitava. A única 
população sobrevivente de S. guentheri consiste em um 
grupo de menos do que 300 adultos vivendo em 1,7 hectares 
de cerrado, no alto de North Brother Island. Esses animais 
foram considerados pouco importantes, em uma perspectiva 
conservacionista, se comparados às grandes populações de 
S. punetatus em algumas das outras ilhas. Provavelmente, 
foi apenas a presença de um farol, ocupado até 1990 por 
guardas residentes, impedindo invasões e caça ilegal, que 
salvou o tuatara. A população de S. guentheri de East Island 
(a única outra população dessa espécie) tornou-se extinta 
durante este século. Esse exemplo ilustra o papel crucial que 
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a taxonomia tem na conservação - uma espécie precisa ser 
reconhecida antes que possa ser protegida. 

Os tuatara adultos medem cerca de 60 centímetros de 
comprimento. São noturnos e nas noites frias e nebulosas 
que caracterizam seus habitats insulares, não podem elevar 
sua temperatura corpórea durante a atividade, aquecendo-se 
ao sol, como os lagartos. Para tuatara ativos, foram relatadas 
temperaturas corpóreas de 6 a 16°C, valores baixos se com
parados aos da maioria dos lagartos. Durante o dia, os tua
tara aquecem-se ao sol e elevam sua temperatura corpórea até 
28°C ou mais. Os tuatara alimentam-se, em grande parte, de 
invertebrados, variando, ocasionalmente, com um sapo, lagarto 
ou ave marinha. Durante a mastigação, as maxilas e os dentes 
dos tuatara produzem um efeito cortante: a maxila superior 
contém duas fileiras de dentes, uma sobre os ossos maxilares 
e outra sobre os palatinos. Os dentes da mandíbula ajustam-se 
entre as duas fileiras superiores e a mandíbula se fecha com um 
movimento inicial vertical, seguido de um movimento de des
lizamento para frente. À medida que a mandíbula desliza, o 
alimento é dobrado ou cortado entre as cúspides triangulares 
dos dentes da maxila superior e da mandíbula. 

Os tuatara vivem em tocas que podem dividir com aves 
marinhas em nidificação. Em colônias densas, as tocas são 
espaçadas a intervalos de 2 ou 3 metros e, tanto o macho 
como a fêmea são territoriais. Eles utilizam vocalizações, 
exibições comportamentais e mudanças de colorido em suas 
interações sociais. 

A ecologia dos tuatara reside, em grande parte, na ex
ploração dos recursos fornecidos pelas colônias de aves 
marinhas. Os matara alimentam-se das aves que são mais 
vulneráveis à predação durante a noite. Além disso, as quan
tidades de guano produzidas pelas aves, os fragmentos de 
alimento que levam para seus filhotes e os corpos de filho
tes mortos atraem uma enorme quantidade de artrópodes 
que são devorados pelos tuatara. Esses artrópodes são, em 
grande parte, noturnos e devem ser caçados quando estão 
ativos. Sendo assim, a atividade crepuscular e as baixas 
temperaturas corpóreas dos tuatara, que resultam do fato 
de serem ativos nessas horas do dia, provavelmente repre
sentam especializações derivadas da associação dos tuatara 
com as colônias de nidificação das aves marinhas. Esse pa
drão de comportamento e termoregulação provavelmente 
não representa a condição ancestral para os Sphenodontidae 
e não há nenhuma razão para interpretá-lo como ancestral 
para os Lepidosauria ou para os Diapsida. 

13.3 A Irradiação dos Squamata 

O crescimento determinado pode ser o caráter derivado mais 
significativo dos Squamata. O crescimento ocorre enquanto 
as células proliferam nas placas epifiseais cartilaginosas das 
extremidades dos ossos longos. O crescimento continua, en
quanto as placas epifiseais estiverem compostas por cartila
gem e pára, completamente, quando as epífises se fundem 
às diáfises dos ossos, obliterando as placas cartilaginosas. 

Esse crescimento determinado é característico dos Squa
mata (e também de aves e mamíferos). Crocodylia e Che-
lonia continuam a crescer durante toda sua vida, embora as 
taxas de crescimento dos adultos sejam muito menores que 
as dos jovens. Nos Squamata, o desenvolvimento do cresci
mento determinado pode ter estado, inicialmente, associado 
à dieta insetívora que presume-se ter sido típica dos primei
ros representantes dos Lepidosauria. Os animais do tama
nho de lagartos podem predar insetos sem precisar dos tipos 
de especialização morfológica ou ecológica necessários aos 
grandes vertebrados insetívoros, como os tamanduás, que 
requerem especializações morfológicas e ecológicas para 
capturar pequenas presas. 

O registro fóssil dos lagartos é bastante incompleto du
rante a metade do Período Mesozóico, mas os depósitos do 
Jurássico Superior, na China e na Europa, incluem membros 
da maioria dos grupos de lagartos atuais. Os principais gru
pos de lagartos provavelmente divergiram por volta do final 
do Jurássico. 

As relações filogenéticas dos Squamata são, no geral, 
bem conhecidas, existindo discordâncias sobre alguns deta
lhes. Duas linhagens principais são reconhecidas: Iguania e 
Scleroglossa. Iguania inclui o grupo irmão "Agamidae" (que 
não é considerado monofilético) e Chamaeleonidae, assim 
como a grande família Iguanidae (Tabela 13.2). 

Os Scleroglossa incluem duas grandes famílias (Gekko-
nidae e Scincidae) e várias famílias menores. Os Amphisbaenia 
(lagartos escavadores especializados) e Serpentes são agru
pados junto aos Scleroglossa. Ambos os grupos possuem 
especializações morfológicas e ecológicas que tornam con
veniente a sua discussão individual, embora o seu "status" 
evolutivo como linhagens dentro de Squamata Scleroglossa 
deva ser lembrado. 

Lagartos 

As cerca de 4800 espécies de lagartos variam em tamanho, 
desde as diminutas lagartixas, com apenas 3 centímetros de 
comprimento, até o dragão de Komodo que, na maturidade, 
atinge 3 metros de comprimento e 75 kg. Uma reconstru
ção do esqueleto de um lagarto-monitor fóssil, Megalania 
prisca, do Pleistoceno da Austrália, tem 5,5 metros de com
primento e, em vida, o lagarto poderia ter pesado mais de 
1000 quilogramas. Cerca de 80 por cento dos lagartos atuais 
pesam, quando adultos, menos de 20 gramas e são insetívo
ros. Os lagartos dos gêneros Sceloporus e Calotes (Figura 
13-2a e b) são exemplos desses pequenos insetívoros gene
ralizados. Outros pequenos lagartos possuem dietas especia
lizadas: os lagartos norte-americanos do gênero Phrynosoma 
e os australianos do gênero Moloch (Figura 13-2e e f) ali
mentam-se de formigas. A maioria das lagartixas (Figura 
13-2g) é noturna e muitas espécies estão intimamente asso
ciadas às habitações humanas. 

Os lagartos são animais adaptáveis que ocupam habitats 
que variam de pântanos a desertos e até mesmo acima da 
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A Figura 13-1 Relação filogenética de Lepidosauria. 

faixa de florestas, em algumas montanhas. Muitas espécies 
são arborícolas e as mais especializadas, freqüentemente, são 
achatadas lateralmente e, muitas vezes, possuem projeções 
peculiares do crânio e do dorso, que ajudam a obscurecer 
seu contorno. Os camaleões do Velho Mundo (Chamaeleoni
dae) são os lagartos arborícolas mais especializados (Figura 
13-2h). Suas mãos e pés zigodáctilos (Grego, zygo = unido, 
dactyl = dígito) agarram-se firmemente aos galhos e a cauda 
preênsil proporciona uma segurança adicional. A língua e o 

aparelho hióideo são especializados e a língua pode ser pro
jetada para frente, a uma distância superior ao comprimento 
do corpo, para capturar insetos que aderem à sua extremi
dade pegajosa. Esse mecanismo de alimentação requer boa 
visão, especialmente a capacidade de estimar distâncias com 
uma precisão que permita o emprego da trajetória correta. 
Os olhos do camaleão estão elevados em pequenos cones e 
são movidos de forma independente. Quando o lagarto está 
em repouso, os olhos giram para trás e para frente, dando ao 
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Linhagens de Lagartos Iguanidae 

Corytophaninae: 9 espécies de lagartos neotropicais arborícolas de pequeno a médio porte (10-20 centímetros). Pos
suem uma longa cauda, corpo achatado lateralmente e alguns (Corytophanes, Laemanctus) têm cristas na cabeça 
o que deve dificultar aos predadores o seu reconhecimento como um lagarto, quando vistos como uma silhueta 
contra uma mancha de luz. 

rotaphytinae: lagartos-de-coleira e lagartos-leopardo; 12 espécies de lagartos de deserto norte-americanos de porte 
médio (10-15 centímetros) que se alimentam de outros lagartos. 

oplocercinae: 12 espécies de lagartos terrestres de porte médio (até 16 centímetros) com distribuição geográfica se 
estendendo do Panamá ao Brasil. 

Iguaninae: 34 espécies de lagartos herbívoros terrestres e arborícolas de grande porte (até mais de 1,5 metros). A 
iguana Neotropical {Iguana iguana) é o membro mais conhecido da família, que também inclui a iguana-negra e a 
iguana terrestre da América Central e das Antilhas, as iguanas marinhas e terrestres de Galapagos e as iguanas das 
ilhas Fiji. O "chuckwalla" (Sauromalus) norte-americano é um Iguaninae. Esse lagarto é achatado dorso-ventralmente 
e procura abrigo dos predadores em fendas nas rochas, onde infla seus pulmões para manter-se preso no lugar. 

Oplurinae: 7 espécies de lagartos de médio porte (20-40 cm), que vivem nas rochas e nas árvores de Madagascar. 

Phrynosomatinae: cerca de 125 espécies de lagartos norte e centro-americanos. O grupo deriva seu nome dos lagar-
tos-de-chifre (Phrynosoma), mas mais da metade das espécies pertencem ao gênero Sceloporus, que estende-se 
do sul do Canadá ao Panamá. A maioria é terrestre e alguns são especializados para entrar em frestas nas rochas 
(achatados dorso-ventralmente) ou para viver na areia solta (franjas de escamas nos dedos, narinas valvulares que 
excluem a areia, sem ouvidos ou com dobras de pele e escamas alongadas que evitam a entrada de grãos de areia 
nos ouvidos). Algumas espécies de Sceloporus e Urosaurus são arborícolas. 

olychrotinae: mais de 450 espécies de lagartos sul-americanos primariamente de pequeno porte (10 centímetros), 
quase 400 das quais pertencentes ao gênero Anolis. Anolis carolinensis tem uma distribuição geográfica que se es
tende ao norte até a Carolina do Norte. A maioria das espécies vive em árvores, arbustos ou moitas de capim. 

"Tropidurinae": mais de 275 espécies de lagartos sul-americanos de pequeno a médio porte (10-20 centímetros) que 
ocupam regiões desde o nível do mar até as alturas dos Andes, incluindo desertos, florestas tropicais e pastagens. 

> Figura 13-2 Variação na forma corpórea entre 
os lagartos. Pequenos insetívoros generalizados: 
(a) Sceloporus (Phrynosomatinae, Iguanidae); (b) 
Calotes ("Agamidae"). Herbívoros: (c) iguana-negra, 
Ctenosaura (Iguaninae, Iguanidae); (d) Uromastyx 
("Agamidae")-Mirmecófagosespecialistas:(e)lagarto-
de-chifre, Phrynosoma (Phrynosomatinae, Iguanidae); 
(f) diabo-espinhoso, Moloch ("Agamidae"). Lagarto 
noturno: (g) lagartixa. Gekko (Gekkonidae). Lagarto 
arboricola: (h) camaleão africano, Chamaeleo 
(Chamaeleonidae). Lagarto apode: (i) lagarto-de-vidro 
norte-americano, Ophisaurus (Anguidae). Grande 
predador: (j) lagarto-monitor, Varanus (Varanidae). 
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animal uma visão de sua vizinhança. Quando um inseto é 
localizado, ambos os olhos se fixam nele e uma aproxima
ção cautelosa leva o lagarto para uma posição de captura. 

A maioria dos lagartos de grande porte é herbívora. Mui
tas iguanas (família Iguanidae) são habitantes arboricolas 
dos trópicos da América Central e América do Sul. Gran
des iguanas terrestres ocorrem em ilhas nas Antilhas e nas 
Ilhas Galápagos, provavelmente porque a ausência de pre
dadores permitiu que passassem uma grande parte do tempo 
no chão. Herbívoros terrestres menores, como as iguanas-
negras (Figura 13-2c), vivem no México e América Central 
continental e mesmo parentes menores, como Sauromalus 

e iguanas do deserto, estendem-se bem para o norte, como 
no oeste dos Estados Unidos. Muitas espécies de lagartos 
vivem em praias, mas poucas espécies atoais realmente en
tram na água. A iguana marinha das Ilhas Galápagos é uma 
exceção. Seus hábitos alimentares são únicos. Alimentam-se 
de algas, mergulhando 10 metros ou mais para forragear na 
vegetação que cresce abaixo da faixa da maré. 

Uma exceção na regra das dietas herbívoras para os la
gartos de grande porte é encontrada nos lagartos-monitor 
(família Varanidae). Os Varanidae são predadores ativos que 
se alimentam de uma variedade de vertebrados e invertebra
dos, incluindo aves e mamíferos (Figura 13-2j). Eles resol-
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vem o conflito entre locomoção e ventilação pulmonar que 
limita a atividade de outros lagartos, usando um pressão posi
tiva produzida pelo bombeamento guiar para auxiliar os mús
culos axiais e são capazes de manter altos níveis de atividade 
(Owerkowicz et al. 1999). O dragão de Komodo é capaz de 
matar um búfalo aquático adulto mas suas presas habituais 
são veados e cabras selvagens. Durante o Pleistoceno, os 
grandes lagartos-monitores estavam amplamente distribuídos 
nas ilhas entre a Austrália e a Indonésia e podem ter predado 
elefantes pigmeus que também viviam nas ilhas. 

Os métodos de caça do dragão de Komodo são muito si
milares aos empregados pelos mamíferos carnívoros, mos
trando que um cérebro simples é capaz de comportamento 
complexo e aprendizagem. No final da manhã, o dragão de 
Komodo espera de tocaia junto às trilhas utilizadas pelos 
veados para seu deslocamento do topo das colinas, onde re
pousam durante a manhã, para os vales, onde dormem du
rante a tarde. Os lagartos, familiarizados com as trilhas dos 
veados, freqüentemente esperam onde várias trilhas conver
gem. Se nenhum veado passa pela região de tocaia, ele vai 
até os vales, aproximando-se sistematicamente das moitas 
onde é mais provável encontrar os veados. Esse comporta
mento de caça intencional, que demonstra familiaridade com 
o comportamento da presa e com a geografia local, apresenta 
forte contraste com a captura oportunista da presa, caracte
rística do comportamento de muitos lagartos. Entretanto, é 
muito similar ao comportamento de caça de algumas serpen
tes (Greene 1997). 

A eficiência dos lagarto-monitores como predadores é 
refletida em distribuição geográfica recíproca de monitores 
e pequenos mamíferos carnívoros no arquipélagos indo-aus-
traliano, Austrália e Nova Guiné. A Linha de Wallace é uma 
borda zoogeográfica que se estende entre as ilhas de Borneo 
(no oeste) e Sulawesi (ao leste). Ela traça a localização de 
uma fresta de águas profundas e áreas a oeste da linha nunca 
tiveram conexões terrestres com as áreas do leste. Por causa 
dessa antiga separação, a Linha de Wallace marca a borda 
mais ao leste da ocorrência de muitas espécies do continente 
asiático e a borda mais a oeste de muitas espécies da Aus
trália e Nova Guiné. Em particular, pequenos mamíferos 
placentários carnívoros são encontrados a oeste da linha e 
pequenos marsupiais carnívoros à leste. Grandes espécies 
de monitores ocorrem em ambos os lados da linha, mas es
pécies pequenas são encontradas somente do lado leste. Os 
nichos ecológicos para pequenos carnívoros a oeste da linha 
é ocupado por mamíferos (tais como pequenos gatos, mon
gooses, civetas e doninhas. Mas a leste da linha - especial
mente na Austrália e Nova Guiné - a maioria dos pequenos 
carnívoros são lagarto-monitores (Sweet e Painka 2003). 

A redução apendicular evoluiu repetidamente entre os la
gartos, talvez até 60 vezes, e cada continente possui uma ou 

mais famílias com espécies ápodes ou quase ápodes (Figura 
13-2i). Nos lagartos, a redução apendicular, geralmente, está 
associada à vida em estratos herbáceos e arbustivos densos, 
onde um corpo delgado e alongado pode ser manobrado mais 
facilmente que um corpo curto, com patas funcionais. Alguns 
lagartos ápodes rastejam dentro de pequenas frestas entre as 
rochas e embaixo de troncos e uns poucos são subterrâneos. 

Os Amphisbaenia são lagartos extremamente fossoriais 
(Latim, fossor = cavador), que possuem especializações 
diferentes das apresentadas pelos outros Squamata (Figura 
13-3). O Amphisbaenia mais antigo conhecido é um fóssil 
do Cretáceo Superior. A maioria dos Amphisbaenia é ápode. 
No entanto, as três espécies do gênero mexicano Bipes pos
suem membros anteriores bem desenvolvidos, utilizados na 
penetração do solo, mas não na escavação subterrânea. O 
crânio é utilizado na construção de túneis e apresenta uma 
constituição bastante rígida. A estmtura dentária também é 
característica: os Amphisbaenia possuem um único dente 
mediano na maxila superior - uma característica exclusiva 
desse gmpo de vertebrados. O dente mediano é parte de um 
conjunto dentário especializado que faz desses animais pre
dadores formidáveis, capazes de dominar uma grande va
riedade de invertebrados e pequenos vertebrados. O dente 
superior ajusta-se no espaço entre dois dentes da mandíbula 
e forma um conjunto de pinças capaz de cortar um pedaço 
de tecido de uma presa grande demais para ser abocanhada 
de uma vez só. 

O tegumento dos Amphisbaenia também é característico. 
Os annuli (anéis) que envolvem a circunferência do corpo 
são bem visíveis em um exame externo e a dissecção mos
tra que o tegumento é quase desprovido de conexões com o 
tronco. Assim, ele forma um tubo, dentro do qual o corpo 
de um Amphisbaenia pode deslizar para frente ou para trás. 
A separação entre o tronco e o tegumento é empregada du
rante a locomoção através de túneis. Músculos integumen-
tares estendem-se, longitudinalmente, de um anel a outro. 
O tegumento, localizado sobre a área contraída, sofre um 
movimento telescópico e dobra-se para fora, ancorando essa 
parte do animal contra as paredes do túnel. Em seguida, a 
contração dos músculos que se estendem cranialmente, das 
vértebras e costelas ao tegumento, desloca o tronco para 
frente, no interior do tubo tegumentar. Os Amphisbaenia 
podem mover-se para trás, ao longo de seus túneis, através 
do mesmo mecanismo, contraindo os músculos que esten
dem-se, caudalmente, das costelas ao tegumento. (O nome 
"Amphisbaenia" deriva-se das raízes gregas [amphi = duplo, 
baen = caminhar], referindo-se à capacidade desses animais 
de movimentarem-se para a frente e para trás com a mesma 
facilidade). Algumas serpentes de corpo pesado utilizam um 
tipo semelhante de locomoção retilínea (em linha reta), mas 
a habilidade de movimento telescópico do tegumento das 
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(a) 

(c) 

(b) 

(e) (f) 

A F i g u r a 1 3 - 3 Amphisbaenia. (a) Monopeltis, da África, (b) Espécie com focinho rombudo (Agamodon, da África), (c) Espécie com 
focinho em forma de pá (Rhineura, da Flórida), (d) Espécie com focinho cuneiforme (Anops, do Brasil). Alargando o túnel com movimentos 

cabeça em solo solto (e) ou com a parte anterior do corpo em solo denso (f). 

serpentes geralmente está restrita às porções látero-ventrais 
do corpo, enquanto o tegumento dos Amphisbaenia está 
livre em torno de toda a circunferência do corpo. 

Os hábitos fossoriais dos Amphisbaenia dificultam seu 
estudo. Três categorias funcionais principais podem ser re
conhecidas: algumas espécies possuem cabeça rombuda; 
as demais possuem focinho quilhado verticalmente ou em 

forma de pá horizontal. As formas com focinho rombudo 
escavam forçando a cabeça contra o solo para compactá-lo 
(Figura 13-3b). Algumas vezes, uma rotação oscilatória da 
cabeça, com suas escamas fortemente queratinizadas, é utili
zada para raspar material da superfície do túnel. As espécies 
com focinho em forma de pá forçam a extremidade do túnel 
e levantam a cabeça para compactar o solo no teto (Figura 
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13-3c). As formas com focinho cuneiforme forçam a extre
midade do túnel, utilizando o focinho ou a lateral do pes
coço para comprimir o material contra suas paredes (Figura 
13-3d, e, f). Em partes da África, ocorrem representantes 
dos três tipos, compartilhando o mesmo habitat subterrâneo. 
As formas com cabeça rombuda, não-especializadas, vivem 
próximo à superfície, onde o solo é relativamente fácil de 
ser escavado e as formas especializadas vivem em solos 
compactados mais profundos. A distribuição geográfica das 
formas não-especializadas é mais ampla que a das formas 
especializadas e, nas áreas onde apenas uma única espécie 
ocorre, ela pertence ao grupo com cabeça rombuda. 

A relação entre escavadores não-especializados e es
pecializados é enigmática. Seria esperado que as formas 
especializadas, com seus métodos mais elaborados de es
cavação, substituíssem as não-especializadas mas isso não 
aconteceu. A explicação pode estar nas forças seletivas con
flitantes que atuam sobre o focinho. Por um lado, é impor
tante ter um focinho que permita escavar através do solo, 
mas por outro lado, também é importante possuir uma boca 
capaz de capturar uma grande variedade de presas. As espe
cializações do focinho, que o tornam uma estrutura eficiente 
para a escavação, parecem reduzir sua eficiência na alimen
tação. As espécies com cabeça rombuda podem ser capazes 
de comer uma maior variedade de presas do que as formas 
especializadas. Sendo assim, em solos pouco compactados, 
onde é mais fácil escavar, as formas com cabeça rombuda 
podem ter uma vantagem. Somente em solos compactados 
demais para que uma forma com cabeça rombuda penetre, 
as formas especializadas poderiam encontrar o equilíbrio 
entre as forças seletivas deslocado a seu favor. 

Serpentes 

As 2900 espécies de serpentes variam em tamanho, desde 
as espécies escavadoras diminutas, que se alimentam de 
cupins e crescem apenas até 10 centímetros, até as grandes 
constritoras, com quase 10 metros de comprimento (Tabela 
13-3). Uma discussão calorosa existe sobre as afinidades fi
logenéticas das serpentes. Obviamente elas se encaixam nos 
Squamata, mas existe pouco consenso neste ponto (Coates 
e Ruta 2000). Até recentemente pensava-se que os Scoleco-
phidia representassem a condição primitiva das serpentes. 
Este grupo inclui três famílias de pequenas serpentes esca
vadoras, com escamas brilhantes e olhos reduzidos. A maio
ria das espécies conserva traços da cintura pelvina, mas a 
caixa craniana assemelha-se à das serpentes. Seus caracteres 
anatômicos e ecológicos parecem concordar com a antiga 
hipótese que as serpentes evoluíram de uma linhagem de la
gartos subterrâneos, com olhos muito reduzidos. A hipótese 
de que os olhos de serpentes atuais moradoras de superfície 
desenvolveram-se de novo depois de terem quase desapare
cido durante o estágio fossorial de sua evolução, podem ex

plicar algumas diferenças intrigantes dos olhos de serpentes 
e lagartos. 

Esse quadro complicou-se recentemente pela descoberta 
de fósseis do Período Cretáceo que combinam o corpo ser-
pentiforme e que têm membros pelvinos bem desenvolvidos 
(uma característica primitiva) com uma estrutura craniana 
derivada que se aproxima de características de serpentes 
derivadas atuais. Para tornar a questão ainda mais confusa, 
esses fósseis provêm de depósitos marinhos e mosossauros 
(uma linhagem de lagartos marinhos da Era Mesozóica) foi 
proposto como o grupo irmão das serpentes (revisado por 
Greene e Cundall [2000] e Rieppel e Kearney [2001]). 

As serpentes escavadoras das famílias Aniliidae e Uro-
peltidae utilizam a cabeça para escavar através do solo e 
os ossos de seu crânio estão solidamente unidos. O único 
membro da família Xenopeltidae, a serpente raio-de-sol, 
do sudeste asiático, é uma espécie terricola cujo nome po
pular refere-se às suas escamas altamente iridescentes. Os 
Boinae são, na sua maioria, serpentes do Novo Mundo, 
enquanto os pítons (Pythoninae) são encontrados no Velho 
Mundo. A sucuri, uma espécie semi-aquática de Boidae da 
América do Sul, é considerada a maior espécie de serpente 
atual. Provavelmente, atinge um comprimento próximo de 
10 metros e o píton-reticulado, do sudeste asiático, atinge 
quase o mesmo tamanho. No entanto, nem todas as jibóias e 
pítons são grandes. Os adultos de algumas espécies que têm 
o hábito de se esconder e de outras que são fossoriais são 
consideravelmente menores que 1 metro. As serpentes ver-
rucosas da família Acrochordidae são totalmente aquáticas. 
Não possuem as escamas ventrais alargadas, características 
da maioria das serpentes terrestres, e têm dificuldade para 
se locomover na terra. 

Os Colubroidea incluem a maioria das espécies de serpen
tes atuais e somente a família Colubridae compreende dois 
terços destas. A diversidade do grupo dificulta sua caracteri
zação. Os Colubroidea perderam todos os traços de cintura 
pelvina, possuem uma única artéria carótida e o crânio é bas
tante cinético. Muitas serpentes Colubroidea são venenosas 
e espécies das famílias Elapidae e Viperidae possuem presas 
inoculadores canaliculadas, na porção rostral da boca, que in
jetam um veneno extremamente tóxico em suas presas. 

A forma do corpo, até mesmo no caso de uma serpente 
generalizada como a serpente-rei (Figura 13-4a), é tão espe
cializada, que poucas modificações morfológicas adicionais 
estão associadas com hábitos ou habitats diferentes. As ser-
pentes-rei e as serpentes-do-leite são constritoras e rastejam 
lentamente, introduzindo a cabeça sob a serapilheira e em 
buracos que poderiam abrigar presas. Para essas serpentes, a 
quimiorrecepção é um meio importante Kàc detecção de pre
sas. As serpentes têm a língua bífida, com as extremidades 
amplamente separadas, que podem mover-se independen
temente. Quando a língua é projetada, as extremidades são 
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TABELA 13.3 Linhagens das Serpentes Atuais (Serpentes) 

Scolecophidia 
Leptotyphlopidae: cerca de 90 espécies de serpentes fossoriais de porte muito pequeno a pequeno (10 centímetros), 

encontradas na África, sudoeste da Ásia, América do Sul e Central e sudoeste da América do Norte. 
Typhlopidae: cerca de 200 espécies de serpentes fossoriais de pequeno a médio porte, com olhos reduzidos. São en

contradas em todos os continentes com exceção da América do Norte e Antártida. 

Anomalepididae: 15 espécies de serpentes fossoriais de pequeno (20 centímetros) a médio (75 centímetros) porte, q i 
ocorrem na América Central e na América do Sul. 

Alethinophidia 
Anomochelidae: 2 espécies de serpentes de pequeno porte (40 centímetros) da Malásia, Sumatra e Borneo. 

Uropeltidae: cerca de 55 espécies de serpentes fossoriais de pequeno a médio porte (20-70 centímetros), que ocorre 
na índia e em Sri Lanka. 

Aniliidae: uma única espécie de serpente fossorial do norte da América do Sul. 

Xenopeltidae: duas espécies de serpentes fossoriais de médio porte encontrada do sul da China até Borneo e as Celebes. 

Loxocemidae: uma única espécie de serpente semi-fossorial de médio porte do sul do México e América Central. 

Boidae: três sub-famílias são geralmente reconhecidas. 

Pythoninae: 26 espécies, muitas das quais são grandes (2 metros) ou enormes (10 metros). Encontradas na Ásia, África 
e Austrália. 

Boinae: 33 espécies de serpentes principalmente de grande porte ou enormes, de hábitos terrestres (Boa), semi-aquá
ticos {Eunectes) e arborícolas (Corallus, Epicrates). Ocorrem do oeste da América do Norte até a América do Sul 
sub-tropical e as Antilhas. 

Erycinae: 15 espécies de serpentes semi-fossoriais de médio porte. Eryxe Gongylophis são encontrados da África e 
índia até a Ásia central. Charina é encontrada no sudoeste da América do Norte. 

Boyleriidae: 2 espécies de médio porte semelhantes aos Boidae conhecidas apenas na Ilha Round, próximo à Mauri
tius, no Oceano Índico. 

Xenophidiidae: 2 espécies de serpentes noturnas de florestas tropicais encontradas em Borneo e na Malásia. 

Tropidophiidae: 31 espécies de pequenas serpentes terrestres semelhantes aos Boidae, que ocorrem na América Cen
tral, norte da América do Sul e nas Antilhas. 

Acrochordidae: 3 espécies de serpentes aquáticas de médio a grande porte (cerca de 2 metros), encontradas no sul da 
Ásia, nas índias Orientais e no norte da Austrália. 

Colubroidea 
Viperidae: cerca de 228 espécies de serpentes peçonhentas, de médio a grande porte (2 metros), nas quais o maxilar 

sofre rotação ao redor da sua ligação com o pré-frontal, permitindo que as presas inoculadoras permaneçam na ho
rizontal quando a boca está fechada. Víboras verdadeiras (cerca de 60 espécies) são encontradas na Eurásia e na 
África; víboras com fosseta loreal são encontradas no Novo Mundo e na Ásia. Viperidae estão ausentes na Austrália 
e na Antártida. 

Elapidae: cerca de 300 espécies de serpentes peçonhentas com presas canaliculadas próximas à região cranial de um 
maxilar relativamente imóvel. Ocorrem em todos os continentes, exceto na Antártida, estando mais diversificadas na 
Austrália. As serpentes marinhas pertencem a esta família. 

Colubridae: mais de 1800 espécies incluindo desde serpentes diminutas até as muito grandes, encontradas em todos 
os continentes, exceto na Antártida. Muitas espécies possuem glândulas que secretam veneno que mata a presa, 
mas não possuem presas inoculadoras canaliculadas especializadas para injetar o veneno. 

Atractaspidae: 18 espécies de serpentes de pequeno a médio porte, da África e Ásia, que apresentam hábitos reserva
dos, vivendo na serapilheira e passando o tempo no subsolo. Possuem presas alongadas no maxilar, algumas vezes 
precedidas por vários dentes menores. 

onduladas no ar ou encostadas no chão. Em seguida, a língua 
é retraída e estímulos químicos são transferidos para o órgão 
vomeronasal par. A forma bifurcada da língua das serpentes 
(que também é vista entre os Amphisbaenia, Lacertiformes 

e Varanoidea) pode permitir que elas consigam detectar gra
dientes de estímulos químicos e localizar objetos. 

Serpentes não-constritoras, como a cobra-chicote e a 
serpente corredora (Figura 13-4b), movem-se rapidamente 
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A Figura 13-4 Formas corpóreas das serpentes. As vagarosas constritoras, como a serpente-rei, (a) Lampropeltis, são relativamente 
curtas e robustas. Serpentes ativas, visualmente orientadas, como a cobra-chicote, (b) Masticophis, são mais compridas e de movimentos 
rápidos. Serpentes arborícolas, como (c) Leptophis, são ainda mais alongadas e podem seguir as suas presas entre os ramos nos extremos 
dos galhos. Serpentes escavadoras, como (d) Typhlops, possuem cabeça pequena, arredondada ou afilada, com pouca distinção entre 
cabeça e pescoço, caudas curtas e escamas lisas, freqüentemente brilhantes. Os seus olhos estão muito reduzidos em tamanho. As víboras, 
especialmente as espécies africanas, como (e) Bitis arietans, possuem cabeça grande e corpo robusto, que acomoda grandes presas. As 
serpentes marinhas, como (f) Laticauda, possuem cauda achatada lateralmente e válvulas que fecham as narinas quando mergulham. 

e são visualmente orientadas. Elas forrageiam arrastando-se 
velozmente, levantando a cabeça, em várias ocasiões, para 
olhar ao redor. Muitas serpentes arborícolas são extrema
mente alongadas e, freqüentemente, possuem grandes olhos 
(Figura 13-4c). Seu comprimento distribui o peso e permite 
que rastejem até sobre pequenos ramos, sem quebrá-los. 
As serpentes escavadoras, no extremo oposto da forma do 
corpo das serpentes, são curtas e possuem cabeça rombuda 
e olhos muito pequenos (Figura 13-4d). A forma da cabeça 
ajuda a penetração no solo, e um corpo e uma cauda cur
tos causam menos atrito no túnel do que causaria a mesma 
massa em um corpo alongado. As víboras, especialmente 

formas como víbora-aríete (Figura 13-4e), possuem corpo 
pesado e cabeça larga. 

As serpentes marinhas (Figura 13-4f) são derivadas dos 
Elapidae terrestres. Elas são caracterizadas pela extrema 
especialização morfológica à vida aquática: a cauda é late
ralmente achatada, como um remo, as grandes escamas ven
hais estão reduzidas ou ausentes, na maioria das espécies, e 
as narinas localizam-se dorsalmente sobre o focinho e pos
suem válvulas que impedem a entrada de água. O pulmão 
estende-se para trás até a cloaca e, aparentemente, desempe
nha um papel hidrostático no ajuste da flutuação durante o 
mergulho, bem como uma função respiratória. Foi demons-
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A Figura 13-4 (Continuação). 

trado que as serpentes marinhas obtêm oxigênio através do 
tegumento durante o mergulho. As serpentes do gênero La-
ticauda são menos especializadas do que outras serpentes 
marinhas e podem representar uma irradiação separada no 
habitat marinho. Elas mantêm escamas ventrais aumentadas 
e emergem para a terra para aquecer-se ao sol e depositar 
ovos. As outras serpentes marinhas são tão especializadas 
para a vida marinha que se tomam ineficientes na terra. 
Essas espécies são vivíparas. 

As especializações locomotoras das serpentes refletem di
ferenças em sua morfologia, associadas com diferentes modos 
de predação (discutidos na seção seguinte) e com as proprie

dades dos substratos sobre os quais se movem. Na ondula
ção lateral, também conhecida como locomoção serpentina 
(Figura 13-5a), o corpo se move em uma série de curvas. As 
curvas podem ser irregulares, como mostrado na ilustração de 
uma serpente rastejando através de uma prancha dotada de 
pinos fixos. Cada curva é pressionada para trás; os pinos con
tra os quais a serpente está exercendo força estão indicados 
por pontos pretos. As linhas numeradas de 1 a 7 estão separa
das por intervalos de 3 polegadas (7,6 centímetros) e a posi
ção da serpente está mostrada em intervalos de um segundo. 

A locomoção retilínea (Figura 13-5b) é utilizada prima
riamente por serpentes de corpo pesado. Seções alternadas 
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da superfície ventral são levantadas do solo e puxadas para 
frente por músculos que se originam nas costelas e se inse
rem nas escamas ventrais. As seções interpostas às primei
ras repousam sobre o solo e suportam o corpo da serpente. 
Ondas de contração deslocam-se da frente para trás e a ser
pente se movimenta em linha reta. A locomoção retilínea é 
lenta, mas eficiente, mesmo quando, na superfície não há, 
irregularidades fortes o suficiente para resistir à força lateral 
exercida pela locomoção serpentina. Devido ao fato de lo
comover-se lentamente e em linha reta, a serpente torna-se 
inconspícua e a locomoção retilínea é utilizada por algumas 
serpentes durante a aproximação à presa. 

A locomoção em concertina (Figura 13-5c) é utilizada 
em passagens estreitas, como em tocas de roedores, que não 
proporcionam espaço para as largas curvas da locomoção 
serpentina. A serpente fixa a porção caudal do corpo, pres
sionando várias alças contra as paredes da toca e estende a 
porção cranial do corpo. Quando se acha totalmente disten
dida, a serpente forma novas alças anteriormente e se fixa 
por intermédio destas, enquanto movimenta a porção caudal 
do corpo para a frente. 

A locomoção por alças laterais ("sidewinding") (Fi
gura 13-5d) é usada primariamente por serpentes que vivem 
em desertos, onde as dunas de areia proporcionam um subs
trato que se desfaz durante a locomoção serpentina. Uma 
serpente que se locomove desse modo eleva o corpo em 
alças, apoiando-se em dois ou três pontos que representam as 

únicas partes do seu corpo em contato com o substrato. As 
alças são impulsionadas para frente, pelo ar, e posicionadas 
no substrato, os pontos de contato movendo-se suavemente 
ao longo do corpo. A força é exercida para baixo; sua compo
nente lateral é tão pequena que o animal não desliza para os 
lados. A força dirigida para baixo é mostrada pela impressão 
das escamas ventrais nos rastros. Devido ao fato do corpo da 
serpente ser estendido quase perpendicularmente à linha de 
deslocamento, a locomoção por alças laterais é um meio efe
tivo de locomoção apenas para animais pequenos que vivem 
em habitats com pouca vegetação ou outros obstáculos. 

Os esqueletos das serpentes são estruturas delicadas que 
não se fossilizam facilmente. Na maior parte dos casos, temos 
apenas vértebras e o registro fóssil tem fornecido poucas 
informações sobre a origem das serpentes. Os mais antigos 
fósseis conhecidos são dos depósitos do Período Cretáceo e 
parecem estar relacionados às jibóias. As primeiras serpentes 
da família Colubridae são conhecidas do Oligoceno e os Ela-
pidae e Viperidae surgiram durante o Mioceno. 

As especializações das serpentes, em comparação aos la
gartos ápodes, parecem refletir duas pressões seletivas - loco
moção e predação. O alongamento do corpo é característico 
das serpentes. A redução do diâmetro do corpo, associada 
ao alongamento, foi acompanhada por alguns rearranjos na 
anatomia interna das serpentes. O pulmão esquerdo está re
duzido ou inteiramente ausente, a vesícula biliar é caudal 
ao fígado, o rim direito é cranial ao esquerdo e as gônadas 
podem apresentar um deslocamento semelhante. 

> Figura 13-5 Locomoção das serpentes, (a) Ondulação lateral, (b) 
Locomoção retilínea. (c) Locomoção em concertina, (d) Locomoção 
por alças laterais. 
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Os lagartos ápodes enfrentam problemas para engolir 
as presas. A dificuldade primária não é a perda dos mem
bros, pois poucos lagartos utilizam-nos para capturar ou 
manipular o alimento. A dificuldade origina-se do alonga
mento, uma característica generalizada das formas ápodes. 
A medida que o corpo se alonga, a massa é redistribuída em 
um tubo com diâmetro menor. A boca tornando-se menor, 
o tamanho máximo da presa que pode ser ingerida também 
diminui e um animal alongado enfrenta a dificuldade de 
alimentar um corpo grande através de uma boca pequena. 
A maioria dos lagartos ápodes está limitada a ingerir pre
sas relativamente pequenas, enquanto as serpentes possuem 
especializações morfológicas que permitem engolir presas 

consideravelmente maiores que o diâmetro de seu próprio 
corpo (veja a seção a seguir). Essa diferença pode ser um 
elemento no grande sucesso evolutivo das serpentes, em 
contraste com o limitado sucesso dos lagartos ápodes e dos 
Amphisbaenia. 

13.4 Ecologia e Comportamento 
dos Squamata 

No último quarto de século, houve um enorme aumento no 
número e na qualidade dos estudos de campo referentes à 
ecologia e ao comportamento das serpentes e dos lagartos. 
Os estudos com lagartos têm sido particularmente frutíferos, 
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principalmente porque muitas espécies de lagartos são cons
pícuas e ativas durante o dia. Essas espécies diurnas domi
nam a literatura. Conhece-se muito menos sobre espécies 
com hábitos crípticos. As discussões seguintes baseiam-se 
em estudos de determinadas espécies e é importante lembrar 
que nenhuma espécie ou família representa os lagartos ou as 
serpentes como um gmpo. 

Forrageio e Alimentação 

Os métodos que as serpentes e os lagartos utilizam para en
contrar, capturar, subjugar e engolir as presas são diversi
ficados e importantes na determinação das interações entre 
as espécies de uma comunidade. Especializações surpreen
dentes evoluíram: serpentes de cabeça rombuda com man
díbulas alongadas, que podem alcançar o interior de uma 
concha para retirar o corpo de um caracol, serpentes quase 
desprovidas de dentes, que engolem ovos de aves intactos e 
os quebram com agudos processos ventrais das vértebras do 
pescoço (hipoapófises) e camaleões que protraem a língua 
para capturar insetos ou pequenos vertebrados com sua ex
tremidade pegajosa, são apenas uma amostra da diversidade 
de especializações alimentares dos Squamata. 

Muitas das especializações alimentares dos Squamata 
relacionam-se a mudanças na estmtura do crânio e das ma
xilas. A mais conspícua destas é a perda da barra temporal 
inferior e do osso quadradojugal que formava parte dessa 
barra (Figura 13-6). Essa modificação faz parte de uma série 
de mudanças estmturais do crânio que contribuem para o 
desenvolvimento de um grau considerável de cinetismo. O 
matara atual apresenta a condição ancestral dos Squamata, 
com o quadradojugal ligando os ossos jugal e quadrado 
para formar um arco temporal inferior completo (essa con
dição totalmente Diapsida, no entanto, não é característica 
de todos os Sphenodontidae; algumas formas da Era Meso
zóica não possuíam um arco temporal inferior completo). 

Os primeiros lagartos não são bem conhecidos. Os gê
neros fósseis Paliguana e Palaeagama, do Permiano Su
perior e Triássico Inferior da África do Sul, provavelmente 
não são lagartos, mas realmente apresentam modificações 
na estrutura do crânio, possivelmente paralelas às mudanças 
que ocorreram nos primeiros Squamata. O espaço entre o 
quadrado e o jugal alargou-se e a sutura, complexamente in-
terdigitada entre os ossos frontal e parietal do teto do crânio 
tomou-se mais reta e mais parecida com uma articulação. 
Áreas adicionais de flexão evoluíram nas porções anterior 
e posterior do crânio e na maxila inferior de alguns lagar
tos. Essas mudanças foram acompanhadas pelo desenvolvi
mento de uma conexão flexível na articulação entre os ossos 
quadrado e esquamosal, que forneceu certa mobilidade ao 
quadrado. Essa condição, conhecida como estreptostilia, 
aumenta a força que o músculo pterigóide pode exercer 
quando as maxilas estão quase fechadas (Smith 1980). 

Nas serpentes, a flexibilidade do crânio foi aumentada 
ainda mais, por meio da perda da segunda barra temporal, 

que era formada por uma conexão entre os ossos pós-orbi-
tal e esquamosal. Um aumento adicional na flexibilidade 
das juntas entre outros ossos do palato e do teto craniano 
produziu a extrema flexibilidade do crânio das serpentes. O 
terceiro gmpo de Squamata possui um tipo completamente 
diferente de especialização craniana. Os Amphisbaenia são 
pequenos animais escavadores, ápodes. Eles utilizam a ca
beça como aríete para construir túneis no solo e o crânio, 
com juntas rígidas entre os ossos, é pesado. Sua dentição 
especializada permite que arranquem pequenos pedaços de 
presas grandes. 

Especializações Alimentares das Serpentes O crânio de 
uma serpente é muito mais flexível que o de um lagarto. Na 
literatura popular, as serpentes são, algumas vezes, descritas 
como se estivessem "desconjuntando" suas maxilas durante 
a alimentação. Essa é uma descrição descuidada, mais pre
cisamente tola, pois maxilas desconjuntadas iriam, simples
mente, oscilar para trás e para frente. O que esses autores 
estão tentando dizer é que as serpentes possuem crânios 
extremamente cinéticos, que permitem amplos movimentos 
das maxilas. O crânio das serpentes contém oito ligações, 
com articulações entre estas que permitem rotação (Fi
gura 13-7). Esse número de ligações proporciona um grau 
surpreendente de complexidade aos movimentos do crânio 
e, para tomar as coisas mais complexas, esse conjunto de 
ligações é pareado - cada lado da cabeça atua independente
mente. Além disso, o ligamento quadradopterigóide e a co
nexão quadrado-supratemporal são flexíveis. Quando estão 
sob tensão, são rígidos, mas, quando relaxados, permitem 
movimentos laterais, bem como rotação. Tudo isso resulta 
em um grau considerável de movimento tridimensional no 
crânio de uma serpente. 

Os dois ramos da mandíbula dos lagartos são unidos, na 
frente da boca, em uma sínfise óssea, mas, nas serpentes, 
são conectados apenas por músculos e tegumento e podem 
expandir-se lateralmente e mover-se para a frente ou para 
trás, independentemente. As mandíbulas frouxamente co
nectadas e o tegumento flexível do mento e da garganta per
mitem que as extremidades das mandíbulas se separem, de 
modo que a porção mais larga da presa passe ventralmente à 
articulação da mandíbula com o crânio. 

Os movimentos de deglutição acontecem de forma lenta o 
suficiente para que sejam facilmente observados (Figura 13-8). 
Geralmente, uma serpente engole primeiro a cabeça da presa, 
talvez porque, desse modo, pressiona os seus membros contra 
o corpo, facilitando a ingestão. As presas pequenas podem ser 
engolidas pela cauda ou mesmo de lado. Os dentes mandibu-
lares e pterigóideos de um dos lados da cabeça são cravados 
na presa e a cabeça sofre rotação, deslocando a maxila oposta 
para a frente, enquanto a mandíbula é protraída e prende a 
presa ventralmente. Conforme esse processo é repetido, a ser
pente puxa a presa para o interior da bçca. Quando a presa 
atinge o esôfago, é forçada em direção ao estômago por con
tração dos músculos do pescoço. Geralmente, o pescoço é do
brado abruptamente para empurrar a presa para dentro. 
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Fenestra temporal 

(f) (g) 

AFigura 13-6 Modificações no crânio Diapsida entre os Lepidossauromorpha. Formas completamente Diapsida, como Petrolacosaurus 
(a), do Permiano, retêm dois arcos ósseos completos que definem as aberturas temporais. Essa condição é observada no tuatara atoai, 
Sphenodon (b). Os lagartos alcançaram um crânio cinético através do desenvolvimento de uma fenda entre o quadrado e o quadradojugal e 
da simplificação da sutura entre os ossos frontal e parietal, como apresentado pelo lagarto-de-colar moderno, Crotaphytus (e). Os prováveis 
estágios de transição, que permitiram um aumento do cinetismo craniano que ocorrem em uma linhagem não Squamata são ilustrados por 
Paliguana (c) e Palaeagama (d). Nas serpentes (f), o cinetismo craniano é aumentado ainda mais pela perda do arco temporal superior. Os 
Amphisbaenia (g), que usam a cabeça para escavar através do solo, possuem crânio acinético especializado, f, frontal; j , jugal; p, parietal; 
po, pós-orbital; q, quadrado; qj, quadradojugal; esq, esquamosal. 
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> Figura 13-7 Crânio de uma serpente em vista (a) 
lateral e (b) ventral. O crânio de uma serpente contém oito 
ligações móveis: (1) caixa craniana; (2) supratemporal; 
(3) pré-frontal; (4) palatino; (5) pterigóide; (6) ligamento 
quadrado-pterigóide; (7) quadrado; (8) conexão quadrado-
supratemporal. ang, angular; art, articular; bsp, basisfenóide; 
boc, basioccipital; col, columela; den, dentário; ecptg, 
ectopterigóide; esp, esplenial; fro, frontal; max, maxilar; 
nas, nasal; pai, palatino; par, parietal; pmax, pré-maxilar; 
po, pós-orbital; prf, pré-frontal; ptg, pterigóide; q, quadrado; 
sur, supra-angular; sut, supratemporal; vom, vômer. 

den 

max 

A maioria das serpentes segura a presa e a deglute, en
quanto esta se debate. Para a serpente, o risco de ferimentos, 
durante esse processo, é real e várias características anatômi
cas das serpentes parecem fornecer alguma proteção contra 
a presa que se debate. Os ossos frontal e parietal do crânio 
de uma serpente estendem-se ventralmente, envolvendo in
teiramente o encéfalo e protegendo-o dos movimentos dos 
membros da presa que está sendo deglutida. Possivelmente, 
os tipos de presas que podem ser capturadas por serpentes 
que não possuem um mecanismo alimentar especializado 
são limitados pela habilidade do animal em degluti-las, sem 
ser ferido durante o processo. 

A constrição e o veneno são especializações predatórias 
que permitem que uma serpente segure presas grandes, com 
pouco risco de ferimento. A constrição é característica das 
jibóias e pítons, além de algumas serpentes da família Co-
lubridae. Apesar das histórias de viajantes que descrevem 
animais amassados pelas espiras de um píton, até serem 
transformados em uma geléia, o processo de constrição en
volve muito pouca pressão. Uma serpente constritora cap
tura a presa com as maxilas e a envolve com uma ou mais 
espiras do seu corpo. As espiras são pressionadas contra as 
espiras adjacentes e o atrito evita que a presa force as espi
ras para abri-las. Cada vez que a presa exala, a serpente eli
mina o afrouxamento, apertando as espiras levemente. Duas 
hipóteses foram propostas para explicar a causa da morte 
por constrição. A visão tradicional sustenta que a presa su

foca porque não pode expandir seu tórax para respirar. Outra 
possibilidade é a de que o aumento da pressão interna inter
fira, e eventualmente, pare o coração (Hardy 1994). 

As serpentes que matam por constrição devem ser ca
pazes de torcer o corpo em várias espiras de pequeno diâ
metro para enrolar-se em volta da presa. As constritoras 
conseguem formar essas pequenas espiras porque possuem 
vértebras e músculos do tronco curtos, estes estendendo-se 
apenas por umas poucas vértebras, do ponto de origem ao 
ponto de inserção. A contração desses músculos produz do
bras pronunciadas no tronco que permitem, às constritoras, 
uma pressão forte contra a presa. No entanto, os músculos 
do tronco das serpentes também são utilizados para a loco
moção e os músculos curtos das constritoras produzem vá
rias pequenas curvas ao longo do comprimento do corpo. 
Essa morfologia limita a velocidade com a qual as constrito
ras podem se locomover, porque, nas serpentes, locomoção 
veloz é conseguida pela movimentação do corpo em duas 
ou três alças largas. Esse é o padrão observado em espé
cies velozes, como a cobra-chicote, a serpente-corredora 
e a mamba. Os músculos que produzem essas alças largas 
são longos, estendendo-se por muitas vértebras e as próprias 
vértebras são mais longas que as das constritoras. 

Na América do Norte, as serpentes velozes (Colubroi
dea) aparecem pela primeira vez no registro fóssil durante o 
Mioceno, uma época em que os campos estavam se expan
dindo. Constritoras, principalmente Erycinae, predominaram 
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A Figura 13-8 Movimentos das maxilas durante a alimentação. As serpentes utilizam uma combinação de movimentos da cabeça e protração 
e retração das maxilas para engolir a presa, (a) Presa segura pelos ramos esquerdo e direito da maxila superior e da mandíbula, no início do 
processo de deglutição, (b) Os ramos superior e inferior do lado direito foram protraídos, retirando os dentes do corpo da presa, (c) A cabeça 
sofre uma rotação em sentido anti-horário, movendo os ramos superior e inferior do lado direito para cima da presa. Os dentes recurvados 
deslizam sobre a presa, como os patins de um trenó, (d) Os ramos superior e inferior do lado direito são retraídos, cravando os dentes na presa 
e puxando-a para dentro da boca. Note que toda a cabeça da presa é engolfada por esse movimento. Em seguida, os ramos superior e inferior do 
lado esquerdo avançarão sobre a presa por meio da rotação da cabeça no sentido horário. O processo de deglutição continua com movimentos 
alternados para a esquerda e para a direita, até que todo o corpo da presa tenha passado através das maxilas da serpente. 

na fauna de serpentes do Mioceno inferior mas, por volta do 
final dessa época, essa fauna era composta primariamente 
por espécies de Colubroidea. Os Colubroidea, de desloca
mento rápido, levavam uma vantagem sobre os Boidae, de 
deslocamento lento, nos habitats mais abertos que se desen
volveram durante o Mioceno e a irradiação dos Colubroidea 
envolveu uma interação complexa entre a locomoção e a ali
mentação. Os roedores, provavelmente, eram as presas mais 
abundantes disponíveis às serpentes e são animais perigosos 
para uma serpente tentar ingerir pois são capazes de morder 
e arranhar. Para os Boidae, a constrição proporcionou um 
meio relativamente seguro de matar roedores, mas as longas 
vértebras e os longos músculos do tronco, que permitiam 
aos Colubroidea movimentar-se rapidamente, através dos 
habitats abertos do final do Mioceno, teriam impedido que 
utilizassem a constrição para matar suas presas. 

Os Colubroidea primitivos devem ter utilizado veneno 
para imobilizar a presa. A glândula de Duvernoy, encontrada 
na maxila superior de muitas serpentes amais da família Co-
lubridae, é homóloga às glândulas de veneno dos Viperidae e 
dos Elapidae e produz uma secreção tóxica que imobiliza a 
presa (alguns Colubridae amais possuem veneno que é perigo
samente tóxico inclusive para animais tão grandes quanto os 
humanos). Desse modo, a evolução de um veneno, capaz de 

matar a presa, pode ter sido uma característica chave que per
mitiu que os Colubroidea do Mioceno dispensassem a cons
trição e se tomassem morfologicamente especializados na 
locomoção veloz em habitats abertos. A presença da glândula 
de Duvernoy parece ser um caráter ancestral para as serpentes 
Colubroidea, como essa hipótese prediz. Alguns Colubridae, 
incluindo as serpentes dos gêneros Elaphe e Pituophis e as 
serpentes-rei (Lampropeltis), perderam a capacidade de pro
dução de veneno da glândula de Duvernoy e elas formam um 
gmpo no qual a constrição desenvolveu-se secundariamente, 
como um método para matar as presas. 

Nesse contexto, as serpentes peçonhentas com presas 
inoculadoras anteriores (Elapidae e Viperidae) não repre
sentam um novo desenvolvimento, mas sim especializações 
alternativas de um sistema de inoculação ancestral. Dada a 
natureza ancestral do veneno para as serpentes Colubroidea, 
seria esperado que diferentes especializações para a inocula
ção estivessem representadas na fauna de serpentes moder
nas, como realmente acontece. Uma variedade de serpentes 
possui dentes aumentados (presas inoculadoras) no maxilar. 
São reconhecidas três categorias de serpentes peçonhentas 
(Figura 13-9): opistóglifas, proteróglifas e solenóglifas. Essa 
classificação é descritiva e representa uma evolução conver
gente de diferentes linhagens filogenéticas. 
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As serpentes opistóglifas (Grego, opistho = atrás, glyph = 
sulcado) possuem um ou mais dentes aumentados, próximo 
à porção caudal do maxilar, com dentes menores na frente. 
Em algumas formas, as presas inoculadoras são maciças; em 
outras, há um sulco na superfície da presa que pode ajudar 
na condução da saliva para dentro do ferimento. Várias ser
pentes opistóglifas da Africa e da Ásia podem desferir uma 
mordida perigosa ou até mesmo fatal, em animais de grande 
porte, incluindo o homem, mas suas presas primárias são la
gartos ou aves, que, freqüentemente, são seguras na boca, até 
que parem de se debater e sejam engolidas. 

As serpentes proteróglifas (Grego, proto = primeiro) in
cluem as najas, mambas, corais e serpentes marinhas da família 
Elapidae. As presas inoculadoras canaliculadas dessas serpen
tes estão localizadas na porção cranial do maxilar e, muitas 

vezes, há vários dentes pequenos e maciços atrás das presas. 
Estas são permanentemente eretas e relativamente curtas. 

As serpentes solenóglifas (Grego, solen = tubo) incluem 
as víboras com fosseta loreal do Novo Mundo e as víboras 
verdadeiras do Velho Mundo. Nessas serpentes, as presas ino
culadoras canaliculadas são os únicos dentes do maxilar, que 
são articulados de modo a dobrarem-se contra o teto da boca 
quando as maxilas são fechadas. Esse mecanismo de dobra-
mento permite que as serpentes solenóglifas possuam dentes 
inoculadores longos, que injetam o veneno profundamente 
nos tecidos da presa. O veneno, uma mistura complexa de en
zimas e outras substâncias (Tabela 13.4), em primeiro lugar, 
mata a presa e após a deglutição, acelera sua digestão. 

As serpentes capazes de injetar uma dose letal de veneno 
em suas presas desenvolveram um método muito seguro de 

max 
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A Figura 13-9 Dentição das serpentes: (a) áglifa (sem presas inoculadoras), píton africano, Python sebae; (b, c) opistóglifas (presas 
inoculadoras na porção posterior do maxilar) "boomslang", Dispholidus typus, da África, e Xenodon rhabdocephalus, da América 
Central; (d) solenóglifa (presas inoculadoras sobre um maxilar giratório), víbora-aríete, Bitis arietans, da África; (e) proteróglifa (presas 
inoculadoras permanentemente eretas na porção rostral do maxilar), mamba-verde africana, Dendroaspis jamesoni. As presas inoculadoras 
das solenóglifas (d) tornam-se eretas através de um movimento cranial do pterigóide, que é transmitido, através do ectopterigóide e do 
palatino, para o maxilar, provocando sua rotação em torno de sua articulação com o pré-frontal, projetando, assim, a presa inoculadora. 
Algumas serpentes opistóglifas, especialmente Xenodon (c), possuem esse mesmo mecanismo de ereção das presas inoculadoras. Legenda: 
ecptg, ectopterigóide; di, dente inoculador, fro, frontal; max, maxilar; pai, palatino; par, parietal; pmax, pré-maxilar; prf, pré-frontal; ptg, 
pterigóide; q, quadrado; sut, supratemporal. 



Ecologia e Comportamento dos Squamata 347 

capturá-las. Uma serpente constritora está em contato com 
sua presa enquanto esta está morrendo e corre algum risco 
de ferimento, devido aos movimentos da presa. Uma ser
pente solenóglifa necessita apenas injetar o veneno e permi
tir que a presa fuja para morrer. Mais tarde, a serpente pode 
seguir a trilha de odor da presa para encontrar seu corpo, 
já sem vida. Esse é o padrão de captura de presas da maio
ria das víboras e experimentos mostraram que uma víbora é 
capaz de distinguir a trilha de odor de um rato mordido por 
ela de trilhas deixadas por ratos que não foram atacados. 

Diversas características da forma do corpo das víboras 
permitem que estas se alimentem de presas maiores, em re
lação ao seu próprio tamanho corporal, do que a maioria das 
serpentes não-peçonhentas. Muitas víboras, incluindo cas
cavéis, uma jararaca (Bothrops lanceolatus), a víbora-aríete 
e a víbora-do-Gabão, são serpentes muito robustas. A forma 
triangular da cabeça, geralmente associada às víboras, é um 
resultado da extensão para fora da porção caudal do crânio, 
especialmente dos ossos quadrados. Os quadrados muito ex
pansíveis permitem a passagem de objetos volumosos atra
vés da boca e mesmo uma grande presa faz pouco volume 
em um corpo robusto e portanto não interfere com a loco
moção. As víboras especializaram-se como predadores rela
tivamente sedentários que tocaiam suas presas e que podem 
predar até mesmo animais muito grandes. Na outra família 
de serpentes peçonhentas terrestres, as najas, mambas e seus 
parentes são, primariamente, espécies de corpo delgado que 
procuram ativamente por suas presas. 

Comportamento de Forrageio e Energética dos Lagartos Os 
padrões de atividade dos lagartos variam de espécies extrema
mente sedentárias, que passam horas em um determinado local, 
até espécies que estão quase que em constante movimento. 
Observações de campo dos lagartos Tropiduridae Leiocepha-
lus schreibersi e Teiidae Ameiva chrysolaema da República 
Dominicana, revelaram dois extremos de comportamento. 
Leiocephalus repousava em um galho elevado do nascer ao 
pôr-do-sol e permanecia imóvel durante mais de 99 por cento 
do dia. Seus únicos movimentos consistiam em ataques cur
tos e rápidos para capturar insetos ou afugentar outros lagar
tos. Esses períodos de atividade nunca duravam mais do que 
2 segundos e a freqüência de movimentos foi, em média, de 
9,6 por hora. Em contraste, Ameiva foi ativo por apenas 4 ou 
5 horas, no meio do dia, mas movimentou-se mais de 70 por 
cento desse tempo e sua velocidade média foi de um compri
mento corporal a cada 2 a 5 segundos. 

A mesma diferença entre as duas espécies foi observada 
em um teste de laboratório relativo à atividade espontânea: 
a atividade de Ameiva foi mais de 20 vezes superior à de 
Leiocephalus. De fato, os Teiidae foram tão ativos na explo
ração de seu ambiente quanto pequenos mamíferos testados 
nas mesmas condições. Um lagarto da família Xantusiidae, 
testado no equipamento do laboratório, teve um padrão de 
atividade espontânea que ficou aproximadamente no ponto 
médio entre o Teiidae e o Tropiduridae. Sendo assim, nos 
lagartos, é aparente um espectro de atividade locomotora es
pontânea, que se estende de espécies quase imóveis até es
pécies tão ativas quanto os mamíferos, passando por aquelas 
que se movem a taxas intermediárias. 

Componentes dos Venenos dos Squamata 

Composto Ocorrência Efeito 

Proteinases Todos os Squamata peçonhentos, Destruição tissular 
especialmente os Viperidae 

Hialuronidase Todos os Squamata peçonhentos Aumenta a permeabilidade tissular, 
acelera a disseminação de outros 
constituintes do veneno nos tecidos 

L-Aminoácido oxidase Todos os Squamata peçonhentos Ataca uma grande variedade de substratos, 
causa grande destruição tissular 

Colinesterase Alta em Elapidae, pode estar presente Desconhecido; não é responsável pelos 
nas serpentes marinhas, baixa em efeitos neurotóxicos dos venenos dos 
Viperidae Elapidae 

Fosfolipases Todos os Squamata peçonhentos Destroem as membranas celulares 

Fosfatases Todos os Squamata peçonhentos Destroem compostos de alta energia, 
como ATP, impedindo as células de 
reparar os danos 

Polipeptídeos básicos 
Elapidae e serpentes marinhas Bloqueiam a transmissão neuromuscular 
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Por conveniência, os extremos dos espectros são chama
dos freqüentemente, e respectivamente, caçadores de senta-
e-espera e forrageadores ativos, e a condição intermediária 
foi denominada de forrageadores errantes. Outros estudos 
de campo mostraram que esse espectro de comportamen
tos locomotores é muito comum em faunas de lagartos. Na 
América do Norte, por exemplo, os lagartos-espinhosos 
(Sceloporus) são caçadores de senta-e-espera, muitos Scin-
cidae (Eumeces) parecem ser forrageadores errantes e os 
lagartos-de-cauda-de-chicote (Cnemidophorus) são forra
geadores ativos. O padrão locomotor ancestral dos lagartos 
pode ter sido o forrageador errante e tanto a caça de senta-

e-espera, como o forrageio ativo, podem representar con
dições derivadas (um espectro de modos de forrageio não 
é exclusivo de lagartos; provavelmente aplica-se a quase 
todos os tipos de animais móveis, incluindo peixes, mamífe
ros, aves, anfíbios, insetos e zooplâncton). 

As características ecológicas, morfológicas e comporta
mentais correlacionadas aos modos de forrageio de diferen
tes espécies de lagartos parecem definir muitos aspectos da 
biologia desses animais. Por exemplo, caçadores de senta-
e-espera e forrageadores ativos, consomem diferentes tipos 
de presas e são vítimas de diferentes tipos de predadores. 
Apresentam sistemas sociais diferentes, provavelmente en-

TABELA 13.5 
Características ecológicas e comportamentais associadas com o modo de forrageio dos lagartos. 
Os modos de forrageio são apresentados como uma seqüência contínua desde os predadores de 
senta-e-espera até os forrageadores ativos. Na maioria dos casos, dados estão disponíveis apenas 
para as espécies nos extremos dessa seqüência. Veja detalhes no texto. 

Modo de Forrageio 

Característica 
Senta-e-Espera Forrageador 

Errante Forrageador Ativo 

Comportamento de forrageio 
Movimentos/hora 

Velocidade do movimento 

Modalidades sensoriais 

Comportamento exploratório 

Tipos de presas 

Predadores 

Risco de predação 

Tipos de predadores 

Forma do corpo 

Tronco 

Cauda 

Características fisiológicas 

Resistência 

Velocidade de corrida 

Capacidade metabólica aeróbica 

Capacidade metabólica anaeróbica 

Massa cardíaca 

Hematócrito 

Energética 

Gasto diário de energia 

Obtenção diária de energia 

Comportamento social 

Tamanho da área domiciliar 

Sistema social 

Reprodução 

Massa da ninhada (ovos ou embri
ões) em relação à massa do adulto 

Poucos 

Baixa 

Visão 

Baixo 

Móveis, grandes 

Atarracado 

Freqüentemente curta 

Limitada 

Alta 

Baixa 

Alta 

Pequena 

Baixo 

Baixo 

Baixa 

Pequeno 

Territorial 

Alta 

Intermediário 

Intermediária 

Visão e olfato 

Intermediário 

Baixo ? 

Forrageadores ativos ? 

Intermediário? 

? 
« 

? 

? 

? 
* 

? 

? 
» 

? 

Intermediário 
? 

? 

Muitos 

Alta 

Visão e olfato 

Alto 

Intermediário Sedentárias, freqüentemente pequenas 

Mais alto 
Forrageadores ativos e de senta-e-es-

Alongado 

Freqüentemente longa 

Alta 

Intermediária a baixa 

Alta 

Baixa 

Grande 

Alto 

Mais alto 

Mais alta 

Grande 

Não territorial 

Baixa 
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fatizam modos sensoriais diferentes e diferem em alguns as
pectos de sua reprodução e história natural. 

Essas generalizações estão resumidas na Tabela 13.5 e são 
discutidas nas próximas seções. No entanto, uma fragilidade 
dessa análise deve ser destacada: as espécies de lagartos que 
caçam de senta-e-espera (pelo menos as mais estudadas) são 
primariamente Iguania, enquanto as espécies forrageadoras 
ativas são, em sua maioria, Scleroglossa. Essa divisão filoge
nética levanta a questão se as diferenças observadas entre os 
lagartos que caçam de senta-e-espera e os forrageadores ati
vos são realmente conseqüências das diferenças no compor
tamento de forrageio ou se são características ancestrais dos 
lagartos Iguania versus Scleroglossa. Se esse for o caso, sua 
associação com diferentes modos de forrageio pode ser enga
nadora. Em qualquer caso, no entanto, o modelo apresentado 
na Tabela 13.5 fornece uma integração útil de uma grande 
quantidade de informações sobre a biologia dos lagartos; ele 
representa uma hipótese que será modificada à medida que 
mais informações se tornem disponíveis. 

Lagartos com modos de forrageio diferentes utilizam di
ferentes métodos para detectar a presa: lagartos que caçam 
por senta-e-espera normalmente permanecem em um local 
fixo, de onde podem perscrutar uma vasta área. Permane
cendo imóveis, detectam o movimento de um inseto visual
mente e o captaram com um ataque rápido, a partir do seu 
ponto de observação. Esses lagartos podem ser mais bem 
sucedidos na detecção e captura de insetos relativamente 
grandes, como besouros e gafanhotos. Os forrageadores ati
vos passam, a maior parte do tempo, na superfície do subs
trato, movendo-se constantemente e introduzindo o focinho 
sob folhas caídas e em fendas do solo. Aparentemente, de
pendem muito de estímulos químicos para detectar insetos 
e provavelmente procuram concentrações locais de presas 
distribuídas em agregados, como cupins. Esses lagartos pa
recem se alimentar mais de pequenos insetos que os lagartos 
que caçam por senta-e-espera. Sendo assim, os diferentes 
comportamentos de forrageio dos lagartos levam a diferen
ças nas suas dietas, mesmo quando os dois tipos de lagartos 
ocorrem no mesmo habitat. 

Os diferentes modos de forrageio também têm diferen
tes conseqüências na exposição dos lagartos aos seus pró
prios predadores. Um lagarto que passa 99 por cento do seu 
tempo descansando imóvel é relativamente inconspícuo, 
enquanto aquele que passa a maior parte do tempo movi
mentando-se é facilmente visto. Os lagartos que caçam por 
senta-e-espera provavelmente têm uma maior probabilidade 
de serem descobertos e capturados por predadores ativos, 
enquanto os lagartos forrageadores ativos têm maior proba
bilidade de serem capturados por predadores que caçam por 
espreita. Como resultado dessa diferença, os modos de for
rageio podem alternar-se em níveis sucessivos da cadeia ali
mentar: insetos que se movem muito podem ser capturados 
por lagartos que caçam por senta-e-espera, que podem ser 
devorados por predadores forrageadores ativos. Os insetos 
sedentários têm maior probabilidade de serem descobertos 

por um lagarto forrageador ativo, que pode ser capturado 
por um predador que caça por espreita. 

As formas do corpo de lagartos que caçam de senta-e-
espera podem refletir pressões seletivas diferentes das que 
atuam em espécies forrageadoras ativas. Os lagartos que 
caçam de senta-e-espera freqüentemente apresentam corpo 
robusto, cauda curta e coloração críptica. Muitas dessas 
espécies possuem padrões dorsais formados por manchas 
de diferentes cores, que, provavelmente, obscurecem os 
contornos do corpo, quando os animais estão em repouso 
sobre rochas ou tronco de árvores. As espécies de lagartos 
forrageadores ativos geralmente são delgadas e alongadas, 
com caudas longas e, freqüentemente, possuem padrões de 
listras que podem produzir ilusões ópticas enquanto se mo
vimentam. No entanto, um mecanismo para escapar à pre
dação, a habilidade de soltar a cauda quando capturado por 
um predador (autotomia), não difere entre os lagartos com 
diferentes modos de forrageio (Quadro 13-1). 

Que características fisiológicas são necessárias para sus
tentar os diferentes modos de forrageio? As necessidades 
de energia de um movimento que dura apenas um ou dois 
segundos são muito diferentes das necessidades da locomo
ção sustentada quase continuamente, por várias horas. As 
espécies de lagartos que caçam de senta-e-espera e que for-
rageiam ativamente, diferem em sua ênfase relativa aos dois 
caminhos metabólicos que produzem trifosfato de adenosina 
(ATP) que é utilizado para a atividade e quanto ao período de 
tempo que a atividade pode ser sustentada. Os lagartos que 
caçam de senta-e-espera realizam movimentos curtos e de
pendem bastante do metabolismo anaeróbico para sustentar 
seus movimentos. O metabolismo anaeróbico utiliza glico-
gênio armazenado nos músculos como substrato metabólico 
e produz ácido lático como produto final. Trata-se de um ca
minho para sintetizar ATP rapidamente (porque o glicogênio 
já encontra-se nos músculos), mas não é bom quando se trata 
de atividade sustentada, uma vez que o glicogênio é rapida
mente esgotado e o ácido lático inibe o metabolismo celular. 
Lagartos que dependem do metabolismo anaeróbico podem 
realizar corridas velozes, porém breves, e tornam-se exaus
tos quando forçados a correr continuamente. Em contraste, 
o metabolismo aeróbico utiliza glicose, que é transportada 
até os músculos pelo sistema circulatório, como substrato 
metabólico e produz dióxido de carbono e água como pro
dutos finais. Exercício aeróbico pode continuar por longos 
períodos, pois o sistema circulatório traz mais glicose e leva 
embora o dióxido de carbono. Como resultado disso, espé
cies forrageadoras ativas podem sustentar atividade por lon
gos períodos sem exaustão. 

Essas diferenças na fisiologia do exercício estão associa
das a diferenças nos sistemas de transporte de oxigênio dos 
lagartos: espécies forrageadoras ativas possuem corações 
maiores e mais células sanguíneas vermelhas que as espé
cies que caçam de senta-e-espera. Como resultado, cada ba
timento cardíaco bombeia mais sangue, transportando mais 
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oxigênio para os tecidos de uma espécie de lagarto forragea-
dor ativo do que de uma espécie que caça de senta-e-espera. 

A locomoção sustentada, provavelmente, não é impor
tante para um lagarto que realiza pequenos movimentos para 
capturar presas ou escapar de predadores, mas a velocidade 
de corrida poderia ter importância vital para ambas essas ati
vidades. A velocidade pode ser relativamente insignificante 
para um lagarto forrageador ativo que, metodicamente, 
procura pela presa debaixo das folhas e em buracos e que 
pode fugir de arbusto em arbusto para confundir o predador. 
Como seria previsto a partir dessas considerações, lagartos 
que caçam de senta-e-espera apresentam, geralmente, ve
locidades de corrida elevadas e baixa resistência, enquanto 
espécies forrageadoras ativas apresentam velocidades de 
corrida menos elevadas e maior resistência. 

A locomoção contínua das espécies de lagartos forragea
dores ativos é energeticamente dispendiosa. Em lagartos do 
Kalahari, medições do consumo de energia mostraram que 
o gasto diário de uma espécie forrageadora ativa foi, em 
média, 150 por cento daquela de uma espécie que caça de 
senta-e-espera. No entanto, a energia que a espécie forragea
dora ativa investiu no forrageio foi mais do que compensada 
pelo seu maior sucesso em encontrar presas. A obtenção di
ária de alimento de uma espécie forrageadora ativa foi 200 
por cento daquela de um predador de senta-e-espera. Como 
resultado, a espécie forrageadora ativa teve mais energia 
disponível para utilizar no crescimento e na reprodução do 
que a espécie que caça de senta-e-espera, apesar do custo 
adicional de seu modo de forrageio. 

Comportamento Social 

Os Squamata empregam uma variedade de sinais visuais, 
auditivos, químicos e táteis nos comportamentos que uti
lizam para manter os territórios e para escolher os parcei
ros sexuais. Os iguanídeos utilizam principalmente sinais 
visuais, enquanto Scleroglossa (incluindo as serpentes) 
utilizam feromônios de forma extensiva. As várias modali
dades sensoriais empregadas pelos animais, exerceram certa 
influência na quantidade de informações que temos sobre o 
comportamento de diferentes espécies. Pelo fato do homem 
ser, em grande parte, orientado visualmente ele percebe 
muito facilmente as exibições visuais de outros animais. A 
sensibilidade auditiva do homem também é acurada e pode
mos detectar e reconhecer os sinais vocais utilizados por ou
tras espécies. No entanto, a sensibilidade olfativa humana é 
baixa e não possuímos um sistema vomeronasal bem desen
volvido e, portanto, somos incapazes de perceber a maioria 
dos sinais químicos utilizados pelos Squamata. Um resul
tado tendencioso, causado pelas características do nosso 
sistema sensorial, foi a concentração de estudos comporta
mentais em organismos que utilizam sinais visuais. Como 
resultado disso, os extensos repertórios de exibições visuais 

de lagartos iguanídeos aparecem amplamente na literatura 
da ecologia comportamental, mas muito menos é conhecido 
sobre os sinais químicos e táteis, provavelmente importan
tes para outros lagartos e para as serpentes. 

Os comportamentos sociais dos Squamata parecem ser 
limitados se comparados com àqueles dos Crocodylia, mas 
muitas espécies apresentam hierarquias de dominância ou 
territorialidade. Os sinais utilizados em encontros agonísti-
cos entre indivíduos são, freqüentemente, similares àqueles 
utilizados no reconhecimento da espécie e do sexo durante a 
corte. Entre os Squamata, ocorre cuidado parental em rela
ção ao ninho, durante o período de incubação dos ovos, mas 
a extensão do cuidado parental aos jovens é desconhecida. 

Os lagartos Iguania utilizam primariamente exibições 
visuais durante suas interações sociais. O gênero Anolis 
(Polychrotinae) inclui cerca de 400 espécies de lagartos de 
tamanho pequeno a médio, que ocorrem primariamente na 
América tropical. Os machos de Anolis possuem apêndices 
guiares, áreas de tegumento, abaixo do mento, que podem ser 
distendidas pelo aparelho hióideo durante as exibições visuais 
(ver fotografias coloridas). As escamas e a pele, de colorido 
brilhante, do apêndice guiar de muitas espécies de Anolis, 
constituem-se em dispositivos de sinalização conspícuos, uti
lizados em conjunto com movimentos da cabeça e do corpo. 

A Figura 13-11 mostra as cores do apêndice guiar de 
oito espécies de Anolis que ocorrem na Costa Rica. Nenhum 
par de espécies apresenta a mesma combinação de cores no 
apêndice guiar e, assim, é possível identificar uma espécie 
apenas pelas cores que exibe. Além do mais, cada espécie 
apresenta uma exibição de comportamento que consiste na 
elevação do corpo através da extensão dos membros anterio
res (movimento denominado "push-up"), balanceio da cabeça 
e expansão e contração do apêndice guiar. A combinação 
desses três tipos de movimento permite uma exibição com
plexa. Os três movimentos podem ser representados grafi
camente por uma linha superior, que mostra os movimentos 
do corpo e da cabeça e uma linha inferior que mostra a ex
pansão e a contração do apêndice guiar. Essa representação 
é chamada de padrão de atividade de exibição. Nenhum 
padrão de atividade de exibição é igual a outro, portanto, é 
possível identificar qualquer uma das oito espécies de Ano
lis pela observação de seu padrão. 

Os comportamentos utilizados pelos lagartos territo
riais para o reconhecimento da espécie e do sexo, durante a 
corte, são muito parecidos aos empregados na defesa terri
torial - elevação do corpo através da extensão dos membros 
anteriores, balanceios da cabeça e exibições do apêndice 
guiar. É provável que um lagarto macho territorial desafie 
qualquer lagarto em seu próprio território e a continuidade 
da interação depende da resposta que ale recebe. Uma res
posta agressiva indica que o intruso é um macho e estimula 
o macho territorial a defender o seu território, enquanto uma 
resposta passiva do intruso, identifica uma fêmea e estimula 
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autotomia (auto-amputação) de apêndices é um me-

Jl\ canismo comum de fuga de predadores entre os 
ã minvertebrados e vertebrados. A cauda é o único apên
dice conhecido que os vertebrados autotomizam e a capa
cidade para autotomia caudal está desenvolvida em algum 
grau entre salamandras, tuatara, lagartos e em poucas espé
cies de Amphisbaenia, serpentes e roedores (Arnold 1988). 
Na maioria dos casos, a autotomia é seguida pela regenera
ção de nova cauda. 

A autotomia caudal dos Squamata ocorre em planos es
peciais de fratura, encontrados em todas as vértebras caudais, 

exceto da quarta à nona vértebras mais craniais. Os músculos 
caudais são segmentares e os processos atilados de segmen
tos adjacentes interdigitam-se. As artérias caudais possuem 
esflncteres musculares imediatamente anteriores a cada plano 
de fratura e as veias possuem válvulas. A autotomia parece 
ser um processo ativo que requer a contração dos músculos da 
cauda, flexionando-a fortemente para o lado e iniciando sepa
ração. O centro vertebral se rompe e os processos dos múscu
los caudais se separam. Os esfíncteres musculares arteriais se 
contraem e as válvulas venosas se fecham, evitando a perda 
de sangue. Uma cauda autotomizada agita-se rapidamente, 

A Figura 13-10 Autotomia como um mecanismo de defesa. A cauda recentemente autotomizada de um lagarto da família Scincidae, 
atrai a atenção do predador, uma serpente-rei do gênero Lampropeltis, enquanto o lagarto escapa. Nessa seqüência de fotografias, a 
serpente-rei segura o lagarto pela cauda (a). O lagarto autotomiza sua cauda e foge (b), enquanto a serpente luta para engolir a cauda 
que continua se contorcendo (c). 

I í I Í M M N HH 

Continua 
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Continuação 

por vários minutos, e esse violento estremecimento pode dis-
air a atenção do predador enquanto o próprio lagarto põe-se 

em segurança (Figura 13-10). As caudas de alguns juvenis da 
família Scincidae são azuis e brilhantes e, em experimentos, 
lagartos com essas caudas coloridas foram mais eficientes 
no uso da autotomia para escapar de serpentes predadoras, 
do que lagartos cujas caudas foram pintadas de preto. Obvia
mente, uma cauda autotomizada não recebe fluxo sangüíneo 

sua atividade muscular é sustentada por metabolismo anae
róbico. A capacidade metabólica anaeróbica dos músculos da 

auda dos lagartos parece ser substancialmente maior que a 
dos músculos dos membros. 

O ponto de autotomia é, normalmente, tão caudal na 
cauda, quanto possível. Quando a cauda de um lagarto é 
segura com uma pinça, a autotomia geralmente ocorre no 
plano da vértebra imediatamente anterior ao ponto onde a 
cauda foi presa, minimizando, assim, a porção de cauda per
dida. Quando a cauda se regenera, as vértebras são substituí
das por um bastão de cartilagem que não contém planos de 
fratura. Conseqüentemente, a futura autotomia deve ocorrer 
cranialmente à porção regenerada. Algumas lagartixas ajus
tam o ponto de autotomia de acordo com sua temperatura 
corporal: a autotomia ocorre mais próxima ao corpo quando 
o lagarto está frio do que quando está aquecido. Quando um 

lagarto está frio ele não consegue correr tão rápido como 
quando está aquecido, e provavelmente, o longo segmento 
de cauda deixado para trás por um lagarto frio, ocupa a aten
ção de um predador por tempo suficiente que permite ao la
garto alcançar segurança. 

Deixar a cauda na posse de um predador é, certamente, 
melhor do que ser devorado, mas isto não está livre de cus
tos. A cauda funciona como um sinal de "status" entre al
gumas espécies de lagartos e um lagarto que autotomiza 
uma grande porção de sua cauda, pode cair para uma posi
ção inferior na hierarquia de dominância. A perda da cauc 
também afeta o balanço energético de um lagarto; a taxa de 
crescimento de lagartos juvenis que autotomizaram a cauc 
permanece reduzida enquanto suas caudas estão sendo re 
generadas. Muitos lagartos armazenam gordura na cauda 
as fêmeas mobilizam essa energia quando depositam vitelo 
nos ovos. Sessenta por cento do total de gordura armaze
nada pelas fêmeas da lagartixa Coleonyx brevis estava loca
lizada na cauda. A autotomia da cauda por fêmeas grávidas 
de lagartixas resultou na produção de posturas menores dc 
que em fêmeas com cauda. Alguns lagartos, especialmente 
o pequeno Scincidae norte-americano Scincella lateralis, 
ingerem suas caudas autotomizadas quando podem, recupe
rando, assim, a energia perdida. 

o macho territorial a iniciar a corte. Esses comportamentos 
são ilustrados pelas exibições de um macho de Anolis caro-
linensis, mostradas nas Figuras 13-12 e 13-13. A primeira 
resposta de um lagarto territorial a um intruso consiste na 
exibição afirmação-desafio, mostrada na Figura 13-12a. O 
apêndice guiar é expandido e o lagarto balança a cabeça na 
direção do intruso. Além disso, as cristas da nuca e do dorso 
são levemente elevadas e uma mancha negra aparece atrás 
do olho. O próximo estágio depende do sexo do intruso e de 
sua resposta ao desafio do macho territorial (Figura 13-13). 
Se o intruso for um macho e não retroceder diante do de
safio inicial, ambos os machos tomam-se mais agressivos. 
Durante a postura agressiva (Figura 13-12b), os machos 
orientam-se lateralmente um ao outro, as cristas nucal e dor
sal são totalmente levantadas, o corpo é comprimido lateral
mente, a mancha negra atrás do olho escurece e a garganta 
dilata-se. Todas essas mudanças posturais fazem com que os 
lagartos pareçam maiores e presumivelmente mais assusta
dores ao oponente. Se o intruso for uma fêmea receptiva, o 
macho territorial inicia a corte (Figura 13-12c). 

As diferenças de cor e movimento que caracterizam os 
apêndices guiares e os padrões de atividade de exibição de 
Anolis são conspícuas para observadores humanos, mas será 
que os lagartos também dependem delas para a identificação 
das espécies? Evidências indiretas sugerem que os lagartos, 

provavelmente, utilizam a cor do apêndice guiar e os padrões 
de atividade de exibição nessa identificação. Por exemplo, o 
exame de comunidades de Anolis, que contêm muitas espé
cies, mostra que as diferenças nas cores do apêndice guiar e 
nos padrões de atividade de exibição são maiores para as es
pécies que se encontram mais freqüentemente. 

Estados de uma espécie comum de lagarto do oeste da 
América do Norte, Uta stansburiana, revelaram uma asso
ciação complexa entre a coloração guiar e o comportamento 
reprodutivo e territorial. Os machos têm uma das três cores 
na região guiar - azul, laranja ou amarelo. Os machos com 
gargantas azuis são territoriais, e mantêm territórios que se 
sobrepõem com as áreas de domicílio de uma ou mais fê
meas e acasala com essas fêmeas. Os machos com gargan
tas laranja são mais agressivos que os machos de garganta 
azul; não mantêm territórios, mas expulsam os machos de 
garganta azul de seus territórios e acasalam com as fêmeas. 
Os machos de garganta amarela tentam penetrar no território 
dos machos de garganta azul e conseguem acasalar antes que 
sejam colocados para fora pelo macho territorial (Calsbeek 
et al. 2001). A cor da garganta do macho é determinada pelo 
nível de testosterona em seu sangue e isso é determinado 
durante os primeiros estágios de desenvolvimento (Sinervo 
et al. 2000). O ajuste das relações entre as formas - ou seja, 
qual tática de acasalamento é mais eficiente - lembra um 
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SIMPLES COMPOSTO COMPLEXO 

A Figura 13 -11 Exibições específicas de espécies de lagartos do gênero Anolis. Oito espécies de Anolis da Costa Rica podem ser separadas 
em três grupos, com base no tamanho e no padrão de colorido de seus apêndices guiares. Os apêndices simples são monocromáticos, os 
compostos são dicromáticos e os complexos são dicromáticos e muito grandes. O padrão de atividade de exibição de cada espécie é 
mostrado graficamente, abaixo do desenho do lagarto. O eixo horizontal representa o tempo (a duração dessas exibições é de cerca de 10 
segundos) e o eixo vertical, a altura. A linha sólida mostra movimentos da cabeça; a linha tracejada indica a expansão do apêndice guiar. 

jogo de pedra, papel e tesoura. Ou seja, os de andar furtivo 
amarelos batem os agressivos machos laranjas que batem 
os machos azuis territoriais que batem os de andar furtivo 
amarelos. A aptidão de cada uma das formas de cores re
lativas aos outros, dependem da proporção das três formas 
na população e também na distribuição espacial das formas 
no habitat. Os machos de garganta azul que são vizinhos de 
outros machos de garganta azul têm três vezes a aptidão dos 
machos de garganta azul com laranja - ou vizinhos de gar

ganta amarela, e machos de garganta laranja se saem melhor 
quando não estão perto de outro macho laranja (Sinervo e 
Clobert2003). 

A comunicação por feromônios provavelmente ocorre 
em várias linhagens de lagartos, primariamente Scleroglossa, 
embora estímulos químicos possam ser mais importantes 
para alguns Iguania do que se pensava. O macho territorial 
de Sceloporus e outros lagartos Phrynosomatidae friccio
nam secreções de suas glândulas femorais em objetos em 
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(a) 

A Figura 13 - 12 Exibições de um macho de Anolis carolinensis. (a) Exibição de afirmação-desafio. (b) Postura agressiva entre machos. 
(c) Corte. Note a extensão do apêndice guiar, o balanceio de cabeça típico da espécie e a ausência de cristas dorsal e nucal e da mancha 
pós-ocular. 

seus territórios. Essas secreções contêm proteína e, algumas 
vezes, lipídios. O comportamento exploratório dos lagartos, 
incluindo os Iguania, envolve o toque da língua no subs
trato e o órgão vomeronasal pode detectar feromônios nas 
secreções da glândula femoral. Além disso, as secreções ab
sorvem acentuadamente a luz na porção ultravioleta do es
pectro. Alguns lagartos são sensíveis à luz ultravioleta e as 
secreções da glândula femoral raspadas em rochas e galhos 
podem ser sinais visuais e olfativos. 

Territorialidade, a importância relativa da visão quando 
comparada ao olfato, e o comportamento de forrageio, pare
cem estar amplamente correlacionados entre os lagartos. Os 
lugares elevados, de onde os predadores de senta-e-espera 
examinam suas áreas domiciliares, permitem que eles vejam 
tanto intrusos, como presas, saltando desses locais para 
afugentar um intruso ou capturar um inseto. Em contraste, 
lagartos forrageadores ativos são quase totalmente não-ter-

ritoriais e o olfato é tão importante quanto a visão no seu 
comportamento de forrageio. Esses lagartos passam a maior 
parte do tempo no solo, onde seu campo visual é limitado e, 
provavelmente, têm pouca oportunidade de detectar intrusos. 

Reprodução 

Os Squamata apresentam uma variedade de modos reprodu
tivos, desde a oviparidade (o desenvolvimento ocorre fora 
do corpo da fêmea e é sustentado inteiramente pelo vitelo -
lecitotrofia) até a viviparidade (os ovos são retidos nos ovi
dutos e o desenvolvimento é sustentado pela transferência 
de nutrientes da mãe para os embriões - matrotrofia). Con
dições intermediárias incluem a retenção dos ovos por um 
período após terem sido fertilizados e a produção de filhotes 
precociais nutridos primariamente pelo material vitelínico. 
Considera-se a oviparidade como uma condição ancestral e 
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FÊMEA INTRUSA MACHO TERRITORIAL MACHO INTRUSO 

Presença 

Exibição de desafio 

• Presença 

Fuga 

Flexão 
do pescoço 

Expansão do apêndice 
guiar e compressão lateral 

Exibição de corte Expansão do apêndice guiar e compressão lateral 

\ 
Avanço lateral e balanceio agressivo da cabeça 

Balanceio agressivo da cabeça 

t 
Movimentos circulares por ambos os machos 

Ereção da crista nucal Formação da mancha pós-ocular 

Ereção da crista dorsal 

t 
Abertura das maxilas 

t 
Combate com as maxilas 

Fechamento das maxilas 

Rodeia a fêmea 

Segura pelo pescoço 

t 
Cobertura e cópula 

Exibição de afirmação 
•Fuga 

A Figura 1 3 - 1 3 Seqüência normal de comportamentos de um macho territorial de Anolis carolinensis confrontando-se com um macho 
ou fêmea intrusos. O macho territorial desafia qualquer intruso e a resposta deste determina seu comportamento subseqüente. 

a viviparidade evoluiu pelo menos 45 vezes entre os lagartos 
e 35 vezes entre as serpentes. Os Squamata vivíparos possuem 
placentas alantocóricas especializadas e no Scincidae brasi
leiro, Mabuia heathi, mais de 99 por cento da massa do em
brião resulta do transporte de nutrientes através da placenta. 

A viviparidade é, geralmente, uma estratégia reprodutiva 
de alto investimento. Em geral, as fêmeas de Squamata viví
paros produzem números relativamente pequenos de jovens 
de grande porte, embora existam exceções a essa generali
zação. A viviparidade não está uniformemente distribuída 
entre as linhagens dos Squamata. Quase metade das origens 
da viviparidade no gmpo ocorreu na família Scincidae, en
quanto é desconhecida nos lagartos Teiidae e ocorre em ape
nas dois gêneros de Lacertidae. Como modo de reprodução, 
a viviparidade tem vantagens e desvantagens. O benefício 
mais comumente mencionado da viviparidade é a oportuni

dade que ela oferece, a uma fêmea de serpente ou lagarto, de 
utilizar seu próprio comportamento de termoregulação para 
controlar a temperatura dos embriões durante o desenvolvi
mento. Essa hipótese é atraente em um contexto ecológico, 
pois um período relativamente curto de retenção dos ovos, 
pela fêmea, poderia reduzir, substancialmente, o tempo total 
necessário para o desenvolvimento, especialmente em um 
clima frio. 

A viviparidade diminui, potencialmente o rendimento re
produtivo, uma vez que uma fêmea que está retendo uma ni
nhada de ovos não pode produzir outra ninhada. Em habitats 
quentes, os lagartos podem produzir mais de uma ninhada de 
ovos numa estação, o que não é possível para uma espécie 
vivípara porque o desenvolvimento é muito demorado. No 
entanto, em um clima frio, os lagartos não são capazes de 
produzir mais de uma ninhada de ovos numa estação repro-
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dutiva, e a viviparidade não reduziria o rendimento repro
dutivo anual da fêmea de um lagarto. Análises filogenéticas 
das origens da viviparidade sugerem que ela tenha evoluído 
com maior freqüência em climas frios, como essa hipótese 
prevê, mas outras origens parecem ter ocorrido em climas 
quentes e parece provável que tenha ocorrido mais de uma 
situação favorecendo a viviparidade entre os Squamata. 

A viviparidade tem outros custos. A agilidade de uma fêmea 
de lagarto fica substancialmente reduzida quando seus em
briões são grandes. Experimentos mostraram que fêmeas 
grávidas não podem correr tão rápido quanto as que não 
estão grávidas e que as serpentes têm mais facilidade em 
capturar fêmeas grávidas. Fêmeas de algumas espécies de 
lagartos tornam-se reservadas quando estão grávidas, talvez 
devido à sua vulnerabilidade à predação. Elas reduzem sua 
atividade e passam mais tempo em lugares escondidos. Esse 
ajustamento comportamental pode contribuir para a redu
ção na temperatura corporal observada nas fêmeas grávidas 
de algumas espécies de lagartos e, provavelmente, também 
reduz sua taxa de captura de presas. 

Geralmente, as espécies de Squamata de grande porte 
produzem mais ovos ou embriões que as espécies de pe
queno porte e, dentro de uma espécie, os indivíduos maio
res, freqüentemente, têm mais ovos/filhotes por ninhada que 
os menores. Contudo, tanto restrições filogenéticas, quanto 
ecológicas, desempenham um papel na determinação do nú
mero de jovens produzidos. Todas as lagartixas possuem um 
tamanho de ninhada de um ou dois ovos e todas as espé
cies de Anolis produzem um ovo de cada vez. Os lagartos 
de corpo robusto, geralmente, realizam desovas que repre
sentam uma percentagem maior da massa corpórea da mãe 
do que os lagartos delgados. A divisão entre corpo robusto e 
delgado coincide aproximadamente com a divisão entre ca
çadores de senta-e-espera e forrageadores ativos. É tentador 
inferir que um lagarto que se movimenta a procura de presas 
encontra maior obstáculo em uma desova volumosa do que 
um lagarto que passa 99 por cento do tempo em repouso. 
No entanto, por causa de algumas das divisões entre tipos 
de comportamento predatório, forma do corpo e massa re
lativa da ninhada também correspondem à divisão filogené
tica entre Iguania e lagartos Scleroglossa e, como resultado, 
não é possível decidir quais características são ancestrais e 
quais podem ser derivadas. 

Partenogênese 

Nos Squamata, espécies em que todos os indivíduos são fê
meas (partenogenéticas) foram identificadas em seis famílias 
de lagartos e uma de serpente. O fenômeno é particularmente 
comum nos Teiidae (especialmente em Aspidoscelis, anterior
mente Cnemidophorus) e nos Lacertidae (Lacerta) e ocorre 

em várias espécies de lagartixas. Espécies partenogenéti
cas são conhecidas ou suspeita-se da sua ocorrência entre 
os Chamaeleonidae, Agamidae, Xantusiidae e Typhlopidae. 
Entretanto, a partenogênese, provavelmente, está mais difun
dida entre os Squamata do que essa lista indica porque espé
cies partenogenéticas não apresentam diferenças conspícuas 
das espécies bissexuadas. Geralmente, as espécies parteno
genéticas são detectadas quando um estudo realizado com 
um propósito inteiramente diferente revela que uma espécie 
não contém machos. Confirmação da partenogênese pode 
ocorrer através da obtenção de ovos fertilizados a partir de 
fêmeas criadas em isolamento ou por meio de enxertos recí
procos de pele entre os indivíduos. Indivíduos de espécies 
bissexuadas geralmente rejeitam tecidos transplantados de 
outros indivíduos, pois diferenças genéticas entre eles pro
duzem reações imunológicas. As espécies partenogenéticas, 
no entanto, produzem uma progénie geneticamente idêntica 
à da mãe e, portanto, nenhuma reação imunológica ocorre e 
o tecido transplantado é retido. 

Os cromossomos dos lagartos permitiram que os eventos 
que produziram algumas espécies partenogenéticas fossem 
decifrados. Muitas formas partenogenéticas parecem ter se 
originado como híbridos interespecíficos. Esses híbridos 
são diplóides (2n), com um conjunto cromossômico de cada 
espécie parental. Por exemplo, o lagarto cauda-de-chicote 
Aspidoscelis tesselatus, partenogenético e diplóide, é o pro
duto da hibridação entre as espécies diplóides bissexuadas 
A. tigris e A. septemvittatus (Figura 13-14). Algumas espé
cies partenogenéticas são triplóides (3n). Essas formas ge
ralmente representam o resultado de um retro-cruzamento 
entre um indivíduo partenogenético diplóide e um macho 
de uma de suas espécies parentais bissexuadas ou, menos 
comumente, o resultado da hibridação entre uma espécie 
partenogenética diplóide e um macho de uma espécie bis-
sexuada diferente de suas espécies parentais. Uma forma 
partenogenética triplóide de A. tesselatus, aparentemente, 
é o resultado de um cruzamento entre a forma partenoge
nética diplóide de A. tesselatus e a espécie diplóide bisse-
xuada A. sexlineatus. 

E comum encontrar-se as duas espécies parentais bisse
xuadas e uma espécie partenogenética vivendo em habitats 
que se sobrepõe. Espécies partenogenéticas de Aspidoscelis 
freqüentemente ocorrem em habitats como planícies inundá
veis de rios, sujeitas a fraturas freqüentes. Um distúrbio do 
habitat pode aproximar espécies bissexuadas relacionadas, 
favorecendo a hibridação, que representa o primeiro passo 
para o estabelecimento de espécies partenogenéticas. Uma 
vez estabelecida uma espécie partenogenética, seu potencial 
reprodutivo é o dobro daquele de uma espécie bissexuada, 
pois todos os indivíduos são capazes de produzir filhotes. 
Assim, quando uma inundação ou outro desastre elimina a 
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(e) 

A Figura 13-14 Seqüência aparente de cruzamentos que levaram à formação de espécies unissexuadas diplóides e triplóides de 
Aspidoscelis. A hibridação das espécies bissexuadas diplóides (a) A. tigris e (b) A. septemvittatus produziu uma forma unissexuada diplóide 
com metade de seu complemento genético derivado de cada espécie parental (um alodiplóide). Essa forma partenogenética é denominada 
(c) A. tesselatus. A hibridação entre um A. tesselatus diplóide e um macho da espécie bissexuada (d) A. sexlineatus produziu uma forma 
unissexuada triplóide, com seu complemento genético derivado de três espécies parentais diferentes (um alotriplóide). Essa forma 
partenogenética triplóide também é chamada de (e)A. tesselatus. Assim, A. tesselatus consiste em clones, tanto da linhagem diplóide, como 
da triplóide, embora os taxonomistas, provavelmente, considerarão essas duas formas como espécies separadas, em um futuro próximo. 

maioria dos lagartos, uma espécie partenogenética pode re-
colonizar um habitat mais rapidamente do que uma espécie 
bissexuada. 

Cuidado Parental 

O cuidado parental foi registrado em mais de 100 espécies 
de Squamata. Umas poucas espécies de serpentes e um nú
mero maior de lagartos permanecem com os ovos ou no 
local do ninho. Algumas fêmeas de Scincidae removem, da 
desova, os ovos que não estão bons. Algumas espécies de 
pítons incubam seus ovos: a fêmea enrola-se firmemente 
em tomo dos ovos e, em algumas espécies, as contrações 
musculares do corpo da fêmea produzem calor suficiente 

para elevar a temperatura dos ovos até cerca de 30°C, subs
tancialmente acima da temperatura do ar. Existe um regis
tro não confirmado de filhotes de píton retomando à noite 
para as cascas vazias de seus ovos, onde a mãe enrolava-se 
em tomo deles, mantendo-os aquecidos. Foram documenta
das poucas interações entre adultos e juvenis de Squamata. 
Em cativeiro, foram observadas fêmeas de Corucia zebrata 
empurrando seus filhotes na direção do alimento, como se 
estivessem ensinando-os a comer. Esta espécie, que ocorre 
exclusivamente nas Ilhas Solomon, é herbívora e vivípara. 

Os filhotes de iguanas-verdes possuem uma tênue coesão 
social, que persiste por vários meses após a eclosão. As pe
quenas iguanas afastam-se da área de nidificação em gmpos 
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que podem incluir indivíduos de diversos ninhos diferentes. 
Um lagarto pode liderar a marcha, olhando para trás como 
se estivesse observando se os demais o seguem. O mesmo 
indivíduo pode retomar mais tarde e recrutar um outro 
gmpo de jovens. Durante as três primeiras semanas após 
a eclosão, os filhotes de iguana movem-se até o dossel da 
floresta, sendo vistos em associação íntima com os adultos. 
Durante esse período, os filhotes provavelmente ingerem as 
fezes dos adultos, assim inoculando micro-organismos sim-
biontes presentes no tubo digestório que facilitam a digestão 
de matéria vegetal. Após a sua quarta semana de vida, os 
filhotes deslocam-se do dossel para a vegetação baixa, onde 
continuam a ser encontrados em gmpos pouco coesos, de 
dois a seis ou mais indivíduos, que se movem, alimentam 
e dormem juntos. Essa associação poderia proporcionar al
guma proteção contra predadores e, se os filhotes continua
rem a ingerir matéria fecal, cria-se outra oportunidade para 
garantir que cada lagarto tenha recebido seu complemento 
total de microorganismos do trato digestório. 

13.5 Temperatura e Ecologia dos Squamata 

Como foi discutido no Capítulo 8, os Squamata, especial
mente os lagartos, são capazes de uma termoregulação muito 
precisa e os ambientes térmicos podem ser traços muito 
importantes de sua ecologia. Microhabitats nos quais a ma
nutenção de determinadas temperaturas corporais podem 
acontecer, podem ser uma das dimensões que definem os 
nichos ecológicos dos lagartos. Por exemplo, as cinco espé
cies mais comuns de Anolis, em Cuba, partilham o habitat 
de várias maneiras (Figura 13-15). Primeiramente, dividem 
o habitat ao longo de um contínuo, desde áreas ensolaradas 
até as sombreadas: duas espécies (A. lucius e A. allogus) 
ocorrem em locais totalmente sombreados, nas florestas; 
uma espécie (A. homolechis) ocorre em clareiras e na borda 
da floresta, locais parcialmente sombreados e duas espécies 
(A. allisoni e A. sagrei) ocorrem em regiões totalmente en
solaradas. No interior dos habitats, no contínuo sol-sombra, 
os lagartos estão separados pelos substratos que utilizam 
como locais de poleiro. Na floresta, A. lucius empoleira-se 
em árvores de grande porte, a até 4 metros acima do solo, 
enquanto A. allogus descansa em pequenas árvores, a até 2 
metros do solo. A. homolechis, que não compartilha seu ha
bitat com outras espécies comuns de Anolis, empoleira-se 
tanto em árvores pequenas como grandes. Em habitats aber
tos, A. allisoni empoleira-se a mais de dois metros do solo, 
sobre troncos de árvores e casas e A. sagrei é encontrado 
abaixo de 2 metros, sobre arbustos e postes de cercas. Nessa 
temperatura e distribuição espacial os lagartos desenvolvem 
outras especializações. Espécies que vivem sobre troncos 
perto do chão têm membros caudais e cauda longos, en

quanto espécies que vivem em galhos em alto do dossel têm 
membros caudais e cauda curtos. As proporções do corpo 
de diferentes formas parecem estar relacionadas à locomo
ção em superfícies largas versus estreitas (Irschick e Losos 
1998, Irschich e Garland 2001). Essas relações entre ecolo
gia térmica, habitat e forma do corpo têm evoluído repetida
mente em diferentes ilhas no Caribe (Losos 2001, Losos et 
al. 2003). 

Algumas espécies de lagartos não realizam termoregula
ção. Os lagartos que vivem sob o dossel de florestas tropi
cais freqüentemente possuem temperaturas corporais muito 
próximas da temperatura do ar (isto é, são termicamente 
passivos), enquanto as espécies que vivem em habitats aber
tos realizam uma termoregulação mais precisa. A relativa 
facilidade de termoregulação, em diferentes habitats, pode 
ser um fator importante que determina se uma espécie de 
lagarto realiza termoregulação ou permite que sua tempera
tura varie com a temperatura do ambiente. 

A distribuição das áreas ensolaradas é um fator que de
termina a facilidade da termoregulação. A luz solar penetra 
o dossel de uma floresta em pequenas manchas que se des
locam pelo solo da mata à medida que o sol se move. Essas 
manchas de luz são a única fonte de radiação solar para os 
lagartos que vivem no solo da mata ou nas suas proximida
des e podem estar muito esparsamente distribuídas ou ser 
muito transitórias para serem utilizadas na termoregulação. 
Em habitats abertos, a luz solar está facilmente disponível e 
a termoregulação toma-se mais fácil. A diferença no com
portamento de termoregulação de lagartos em habitats aber
tos e sombreados pode ser vista até mesmo em comparações 
entre diferentes populações da mesma espécie. Por exemplo, 
Anolis sagrei ocorre tanto em habitats abertos como em flo
restas da Ilha Ábaco, no Caribe. Em habitats abertos, os la
gartos aquecem-se ao sol e mantêm temperaturas corporais 
entre 32 e 35°C, de 8:30 a 17:00 horas, aproximadamente. 
Na floresta, os lagartos não se aquecem ao sol e suas tempe
raturas variam entre 24 e 28°C, no mesmo período. 

A tarefa de integrar o comportamento de termoregulação 
com o forrageio é relativamente simples, para predadores 
de senta-e-espera, como Anolis. Esses lagartos podem mo
dificar facilmente seu balanço entre ganho e perda de calor, 
realizando pequenos movimentos entre a luz e a sombra 
ou entre poleiros com e sem vento, enquanto continuam a 
examinar os arredores à espera de presas. Os lagartos larga
mente forrageadores podem ter maior dificuldade em inte
grar a termoregulação e a predação. Eles estão em contínuo 
movimento entre o sol e a sombra e entre^osições com e 
sem vento e suas temperaturas corporais são afetadas pela 
atividade de forrageio. Algumas vezes, esses lagartos preci
sam interromper o forrageio para termoregular, voltando a 
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forragear apenas quando tiverem se aquecido ou se resfriado 
o suficiente para retornar ao seu intervalo de temperatura de 
atividade. 

O tamanho do corpo é outra variável que pode afetar a 
termoregulação. Um exemplo da interação entre tamanho 
do corpo, termoregulação e comportamento de forrageio é 
fornecido por três espécies de lagartos da família Teiidae 
(Ameiva) da Costa Rica. As espécies de Ameiva são forragea
doras predadoras que se movem pelo habitat, introduzindo o 
focinho embaixo de folhas caídas e dentro de buracos. Três 

espécies de Ameiva ocorrem juntas na península de Osa, na 
Costa Rica, em um habitat que se estende de totalmente en
solarado (na beira de uma estrada) a totalmente sombreado 
(na floresta). A maior das três espécies, A. leptophrys, pos
sui uma massa corporal média de 83 gramas; a espécie de 
tamanho médio, A. festiva, pesa 32 gramas e a menor, A. 
quadrilineata, 10 gramas (Figura 13-16). As três espécies 
forragearam em diferentes partes desse habitat: A. quadri
lineata passou a maior parte do tempo na vegetação baixa 
da margem da estrada, A. festiva foi encontrada no talude 



360 CAPÍTULO 13 Os Lepidosauria: Tuatara, Lagartos e Serpentes 

A Figura 13 - 16 Três espécies simpáticas de Ameiva da Costa Rica. (a) Ameiva leptophrys, cujos adultos pesam, em média, 83 gramas, (b) 
Ameiva festiva, cujo peso médio dos adultos é igual a 32 gramas, (c) Ameiva quadrilineata, cujo peso médio dos adultos é igual a 10 gramas. 

da estrada e A. leptophrys forrageou, primariamente, sob o 
dossel da floresta (Figura 13-17). Os diferentes locais de 
forrageio das três espécies podem refletir diferenças na ter
moregulação, resultantes da variação no tamanho do corpo. 

O comportamento de termoregulação das três espécies 
foi o mesmo: um lagarto aquecia-se ao sol até sua tempe
ratura corporal atingir 39 ou 40°C, quando passava a lo
comover-se através do mosaico de luz e sombra, à procura 
de alimento. A temperatura corporal do lagarto diminuía à 
medida que forrageava e o animal interrompia o forrageio 
e voltava a se aquecer ao sol quando sua temperatura caía 
para 35°C. Sendo assim, o tempo que um lagarto poderia 
forragear dependia do tempo necessário para que sua tem
peratura se resfriasse de 39 ou 40°C para 35°C. Na sombra, 
a taxa de resfriamento de Ameiva foi inversamente propor
cional ao tamanho do corpo das três espécies: para A. qua
drilineata foram necessários 4 minutos; para A. festiva, 6 
minutos e para A. leptophrys, 11 minutos (Figura 13-18a). 
Essa relação parece explicar parte da separação de micro-
habitats das três espécies: a espécie menor, A. quadriline
ata, resfria-se tão rapidamente que pode não ser capaz de 

forragear de maneira eficiente em micro-habitats sombre
ados, enquanto A. leptophrys resfria-se lentamente e pode 
forragear na sombra, sob o dossel da floresta. A espécie de 
tamanho intermediário, A. festiva, utiliza o habitat com uma 
quantidade intermediária de sombra. 

A lenta taxa de resfriamento de A. leptophrys pode ex
plicar o motivo dessa espécie ser capaz de forragear na 
sombra, mas observações de campo indicam que seu forra
geio está, de fato, restrito à sombra e que saem da floresta 
apenas para se aquecer ao sol. Algum fator ambiental im
pediria que A. leptophrys forrageasse sob o sol? A resposta 
para essa questão pode estar no modo como a temperatura 
do corpo das três espécies aumenta quando estão em micro-
habitats abertos. O tamanho do corpo afeta profundamente a 
temperatura de equilíbrio de um organismo exposto ao sol. 
Um lagarto se aquece através da absorção de radiação solar 
e à medida que se torna mais quente, sua perda de calor 
por convecção, evaporação e irradiação .também aumenta. 
Quando a taxa de perda de calor se iguala à taxa de ganho, a 
temperatura do corpo não se eleva mais. Lagartos de grande 
porte alcançam esse equilíbrio com temperaturas corpóreas 
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mais elevadas do que os lagartos menores. Simulações por 
computador sobre as taxas de aquecimento ao sol das três 
espécies de Ameiva mostraram que A. quadrilineata e A. 

festiva alcançariam o equilíbrio em temperaturas corporais 
de 37 a 40°C, mas A. leptophrys continuaria a se aquecer até 
que sua temperatura atingisse o valor letal de 45°C (Figura 
13-18b). Essa análise sugere que A. leptophrys morreria de 
estresse térmico se permanecesse mais que uns poucos mi
nutos em um micro-habitat ensolarado mas as duas espécies 
menores de Ameiva não teriam esse problema. 

Assim, como resultado da biofísica das trocas de calor, o 
grande tamanho do corpo de A. leptophrys, aparentemente, 
permite que essa espécie forrageie em habitats sombrea
dos (porque se resfria lentamente), mas impede que faça o 
mesmo em habitats ensolarados (porque se superaqueceria). 
Observações de campo sobre o comportamento de forrageio 
de recém-nascidos de A. leptophrys enfatiza a importância 
das trocas de calor para o comportamento de forrageio des
ses lagartos. Os recém-nascidos de A. leptophrys forrageiam 
em habitats abertos, como A. festiva e A. quadrilineata, e 
não sob o dossel da floresta, como os adultos de A. lepto
phrys, isto é, os juvenis das grandes espécies de Ameiva 
comportam-se como os adultos das espécies menores, pro
vavelmente, devido à importância do tamanho do corpo e 
das trocas térmicas na determinação dos micro-habitats nos 
quais os lagartos podem termoregular. 

A diferença no uso de vários micro-habitats por essas 
três espécies de lagartos parece, à primeira vista, um exem

plo de partilha de habitat em resposta à competição inte-
respecífica por alimento, isto é, pelo fato das três espécies 
se alimentarem com o mesmo tipo de presa, seria esperado 
que concentrassem seus esforços de forrageio em diferen
tes micro-habitats, para reduzir a competição. No entanto, 
a análise das necessidades térmicas dos lagartos sugere que 
essa competição inter-específica por alimento consiste, no 
máximo, em um fator secundário. 

Se a competição por alimento fosse importante, não se 
esperaria encontrar filhotes de A. leptophrys forrageando no 
mesmo micro-habitat com os adultos de A. quadrilineata, 
pois a similaridade no tamanho das duas espécies aumen
taria a competição por alimento. A hipótese de que a com
petição por alimento determina a distribuição dos animais 
nos micro-habitats prediz que as formas mais similares, em 
relação ao tamanho do corpo, deveriam ser as mais sepa
radas no habitat. Por outro lado, a hipótese de que as tro
cas de energia com o ambiente são críticas na determinação 
dos locais onde um lagarto pode forragear, prediz que es
pécies de tamanho similar viverão no mesmo habitat e este 
é, aproximadamente, o padrão observado. Aparentemente, o 
ambiente físico (energia radiante) é mais importante do que 
o ambiente biológico (competição interespecífica por ali
mento) na determinação da distribuição desses lagartos nos 
micro-habitats. Essa conclusão reflete o significado ecoló
gico de larga escala das diferenças morfológicas e fisiológi
cas entre os ectotermos e os endotermos, um tema que será 
desenvolvido no próximo capítulo. 

Resumo 

Os Lepidosauria atuais incluem os Squamata (lagartos e ser
pentes) e seu grupo-irmão, os Sphenodontidae. Os Lepido
sauria, com mais de 7700 espécies, formam o segundo maior 
grupo de tetrápodes viventes. As duas espécies de tuatara, da 
região da Nova Zelândia, são os únicos Sphenodontidae vi
ventes. São animais semelhantes a um lagarto, com cerca de 
60 centímetros de comprimento, dotados de uma dentição e 
um mecanismo mandibular que possibilitam uma mordida 
cortante. Os Sphenodontidae eram diversificados durante a 
Era Mesozóica e incluíam espécies insetívoras e herbívoras 
terrestres, bem como uma forma marinha. 

Os lagartos variam em tamanho, desde as minúsculas 
lagartixas, com apenas 3 centímetros de comprimento, até 
o dragão de Komodo, que alcança um comprimento de 3 
metros. Os Iguania são compostos por lagartos de corpo ro
busto e apresentam uma diversidade considerável de formas 
corporais. A maioria dos Scleroglossa são alongados e a au
sência de membros anteriores e posteriores ocorreu, inde
pendentemente, muitas vezes nessa linhagem. 

As diferenças na ecologia e no comportamento acom
panham as divisões filogenéticas: muitos Iguania são pre

dadores de senta-e-espera que mantêm territórios e detectam 
presas e intrusos através da visão. Os Iguania, freqüentemente, 
empregam cores e padrões em exibições visuais durante a 
corte e a defesa territorial. Muitos lagartos Scleroglossa são 
forrageadores ativos que detectam a presa pela olfação e que 
não mantêm territórios. Os feromônios são importantes nos 
comportamentos sociais de muitos desses lagartos. 

Os Amphisbaenia são lagartos escavadores especializa
dos. Seu crânio consiste em uma estrutura sólida, utilizada 
para escavar túneis no solo. Muitas espécies possuem ca
beça rombuda e outras têm focinho quilhado verticalmente 
ou em forma de pá horizontal. Sua dentição parece ser espe
cializada para arrancar pequenos pedaços das presas gran
des demais para serem ingeridas inteiras. O tegumento dos 
Amphisbaenia está frouxamente conectado ao tronco, per
mitindo o deslocamento para a frente e para trás, dentro do 
tubo de tegumento, enquanto se movimentam nos túneis, 
com locomoção em concertina. 

As serpentes são derivadas dos lagartos Scleroglossa. A re
modelação da massa corpórea de um vertebrado em uma forma 
serpentina foi acompanhada por especializações dos mecanis-
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mos de locomoção (serpentina, retilínea, em concertina e por 
alças laterais), de* captura de presas (constrição e uso de ve
neno) e de deglutição (um crânio altamente cinético). 

Muitos Squamata apresentam comportamentos sociais 
complexos associados à territorialidade e à corte, mas o 
cuidado parental é pouco desenvolvido. A viviparidade evo

luiu 80 vezes ou mais entre os Squamata. A termoregulação 
é outro comportamento importante desses animais e várias 
atividades são influenciadas pela temperatura do corpo. Os 
nichos ecológicos de alguns lagartos podem ser definidos, 
em parte, pelos micro-habitats necessários para manter tem
peraturas corporais particulares. 
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1 4 Ectotermia: Um Acesso 
de Baixo Custo à Vida 

A ectotermia é uma característica ancestral dos vertebrados mas, como muitas características ancestrais, ela é 
tão efetiva quanto a endotermia, sua derivada correlata. Além disso, como visto no Capítulo 8, os mecanismos 
da termorregulação ectotérmica são tão complexos e especializados como os da endotermia. Aqui, são consi
deradas as conseqüências da ectotermia na determinação dos aspectos mais abrangentes do estilo de vida de 
peixes, anfíbios e répteis. A conclusão geral desse exame é a de que o sucesso em ambientes difíceis reflete 
tanto as características ancestrais de um grupo, como as suas características derivadas. 

14.1 Os Vertebrados e Seus Ambientes 

Os vertebrados conseguem viver nos lugares mais impro
váveis. Os anfíbios vivem em desertos, onde a chuva cai 
somente umas poucas vezes durante o ano e muitos anos 
podem passar sem nenhuma chuva. Alguns lagartos vivem 
em montanhas, em altitudes acima de 4.000 metros, onde a 
temperatura cai abaixo de zero quase todas as noites do ano 
e não sobe muito acima de zero durante o dia. 

Naturalmente, os vertebrados não procuram apenas lugares 
inóspitos para viver - aves, lagartos, mamíferos e até mesmo 
anfíbios podem ser encontrados nas praias de Malibu (algumas 
vezes correndo entre os pés dos surfistas) e peixes cruzam a 
costa. No entanto, mesmo este ambiente aparentemente be
nigno é estressante para alguns animais. O exame dos modos 
pelos quais os vertebrados vivem em ambientes estressantes 
tem fornecido muitas informações sobre a maneira como eles 
funcionam como organismos, isto é, como interagem a morfo
logia, a fisiologia, a ecologia e o comportamento. 

Em alguns casos, adaptações refinadas permitiram que 
vertebrados especializados colonizassem habitats estressantes. 
Mais comum e impressionante do que essas especializações, 
no entanto, é o fato de quão mínimas são as modificações 
do plano corpóreo do vertebrado ancestral, que permitem, 
aos animais, suportar variações de temperaturas ambientais 
de -70 a +70°C ou as condições aquáticas, variando desde a 
completa imersão na água até a completa independência da 
água no estado líquido. Nenhuma diferença óbvia distingue 

animais dos habitats vastamente diferenciados - uma raposa 
ártica parece-se muito com uma raposa do deserto, e um la
garto das montanhas andinas parece-se muito com um do 
deserto do Atacama. A adaptabilidade dos vertebrados reside 
na combinação de pequenas modificações de sua ecologia, 
comportamento, morfologia e fisiologia. Uma visão que in
tegra esses elementos mostra uma beleza surpreendente das 
funções orgânicas dos vertebrados. 

14.2 Lidando com a Seca - Ectotermos 
nos Desertos 

Os desertos podem ser produzidos por várias combinações 
de topografia, movimentos de ar e correntes oceânicas, e 
são encontrados desde os pólos até o Equador. Mas qual
quer que seja a sua causa, eles têm em comum a escassez 
de água em estado líquido. Um deserto é definido como 
uma região onde a perda potencial de água (via evapora
ção e transpiração de água pelas plantas) excede o ganho 
de água via precipitação. A aridez está na raiz de muitas 
características que tornam os desertos locais difíceis para 
a vida dos vertebrados. O ar seco característico da maio
ria dos desertos raramente contém umidade suficiente para 
formar nuvens que bloqueariam a radiação solar, durante o 
dia, ou o frio irradiado à noite. Como conseqüência, a am
plitude diária de temperatura nos desertos.é maior quando 
comparada com aquela de áreas mais úmidas. A escassez 
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de água reflete-se numa vida vegetal esparsa. Sem plantas 
para comer, os desertos têm baixa densidade de insetos para 
pequenos vertebrados alimentarem-se, e correspondente po
pulação esparsa de pequenos vertebrados que seriam preda-
dos por vertebrados maiores. As deficiências de alimentação 
podem ser crônicas e são intensificadas por deficiências sa
zonais e por anos imprevisíveis de baixa produção, quando 
o padrão usual de chuva não se desenvolve. 

Nem todos os desertos são quentes, pelo contrário, alguns 
são distintamente frios - a maior parte da Antártida e a re
gião do Canadá, ao redor da Baía de Hudson, e o Oceano 
Ártico são desertos. No entanto, os desertos de baixa lati
tude, ao norte e sul do Equador, são desertos quentes, sendo 
a combinação de calor e aridez, nos desertos de baixa lati
tude, a causa dos problemas mais difíceis. 

A escassez de chuvas contribui para a baixa produtivi
dade primária dos desertos e significa que fontes de água em 
estado líquido para beber geralmente não estão disponíveis 
para os pequenos animais que não podem percorrer longas 
distâncias. Esses animais obtêm água a partir das plantas ou 
animais que comem, mas plantas e insetos possuem equilí
brios iónicos de sódio e potássio que diferem daqueles dos 
vertebrados. Em particular, o potássio é encontrado em con
centrações mais altas nas plantas e nos insetos do que nos 
tecidos dos vertebrados e a excreção do excesso de potássio 
pode ser difícil se a água for muito escassa para ser gasta na 
produção de grande quantidade de urina. 

As baixas taxas metabólicas dos ectotermos amenizam 
algumas das dificuldades causadas pela escassez de alimento 
e de água, mas muitos ectotermos do deserto precisam, tem
porariamente, aumentar os limites dentro dos quais contro
lam a temperatura corporal ou as concentrações de fluido 
corporal, tomarem-se inativos durante longos períodos do 
ano ou adotar uma combinação de ambas as respostas. 

Ectotermos Terrestres 

Habitats terrestres nos desertos freqüentemente são seve
ros - quente durante o dia e frio à noite. A radiação solar 

AFigura 14-1 Jabuti-do-deserto, Gopherus agassizii. (a) Um jabi 

é intensa e o ar não conduz o calor rapidamente. Como re
sultado, um pedaço de solo iluminado pelo sol pode estar 
letalmente quente, enquanto uma área sombreada, locali
zada a apenas poucos centímetros de distância, pode estar 
substancialmente mais fria. Abrigos subterrâneos oferecem 
proteção tanto para o calor como para o frio. Os extremos 
da temperatura anual na superfície do solo no Deserto de 
Mohave estendem-se de um mínimo que está abaixo do 
ponto de congelamento até um máximo acima de 50°C, mas 
somente um metro abaixo da superfície do solo a variação 
anual é de apenas 10 a 25°C. Animais de deserto dependem 
das diferenças de temperatura entre sol e sombra e entre a 
superfície e tocas subterrâneas para escapar tanto do calor, 
como do frio. 

O Jabuti-do-Deserto Os maiores vertebrados ectotérmi-
cos, nos desertos da América do Norte, são os jabutis. O 
jabuti-de-bolson {Gopherus flavomarginatus), do norte do 
México, provavelmente, no passado, alcançou comprimento 
do casco de um metro, embora a predação pelos homens, 
em tempos recentes, aparentemente impediu que qualquer 
jabuti vivesse tempo suficiente para atingir esse tamanho. 
O jabuti-do-deserto {G. agassizi), do sudoeste dos Estados 
Unidos, é menor do que o jabuti-de-bolson, mas ainda assim 
é um jabuti de tamanho impressionante (Figura 14-1). Os 
adultos podem ter cascos de aproximadamente 50 centíme
tros e pesar 5 quilogramas ou mais. Um estudo das necessi
dades anuais de água, sal e energia dos jabutis-do-deserto, 
em Nevada, mostra as dificuldades que eles enfrentam na
quele habitat desértico (Nagy e Medica 1986). 

Os jabutis-do-deserto de Mohave cavam buracos rasos 
que utilizam como abrigos diários durante o verão e buracos 
mais profundos para a hibernação no inverno. Os jabutis, 
na área de estudo, emergiram da hibernação na primavera 
e a atividade, na superfície, se estendeu através do verão, 
até iniciarem novamente a hibernação em novembro. Agua 
duplamente marcada foi utilizada para medir a energia dis
pendida pelos jabutis de vida livre (Quadro 14-1). 

(b) 

i adulto, (b) Um jabuti entrando em seu buracc 
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sta técnica é amplamente empregada em estudos 
sobre o consumo de energia em vertebrados silves
tres porque é o único método que permite medir o 

metabolismo sem restringir o animal de alguma maneira. O 
método mede a produção de dióxido de carbono que, por sua 
vez, pode ser utilizada para estimar o consumo de oxigênio. 
"Duplamente marcada" refere-se à água que carrega formas 
isotópicas de oxigênio e hidrogênio: o átomo de oxigênio 
foi substituído pelo seu isótopo estável oxigênio-18 ( 1 8 0) e 
um átomo de hidrogênio (H) por sua forma radioativa, trítio 
(3H) (a água duplamente marcada é preparada misturando-se 
quantidades apropriadas de água contendo o isótopo de hi
drogênio [3HHO] com água contendo o isótopo de oxigênio 
[H 2 ' 2 0] . Quando esta mistura é diluída pela água corpórea 
de um animal, as concentrações de isótopos são tão baixas 
que poucas moléculas individuais de água contêm ambos os 
isótopos). Uma quantidade determinada de água duplamente 
marcada é injetada em um animal e permite-se o seu equi
líbrio com a água corpórea por várias horas (Figura 14-2, 
superior) e, em seguida, uma pequena amostra de sangue é 
retirada. As concentrações de trítio e oxigênio-18 no sangue, 
são medidas e o volume total de água do corpo pode ser cal
culado a partir da diluição da água duplamente marcada que 
foi injetada. 

Após a primeira amostra de sangue ter sido retirada, o 
animal é liberado e recapturado a intervalos de vários dias 
ou semanas. Cada vez que o animal é recapturado, retira-se 
uma amostra de sangue, e as concentrações de trítio e oxi
gênio-18 são medidas. O cálculo da quantidade de dióxido 
de carbono produzida pelo animal é baseado na diferença 
das taxas de perda de trítio e oxigênio-18. O trítio, que se 
comporta quimicamente como o hidrogênio, é perdido sob a 
forma de água, isto é, como 3HHO, enquanto o oxigênio-18 
é perdido sob a forma tanto de água (H, 1 8 0) como de dió
xido de carbono (C l 8 00) . Assim, o declínio na concentração 
de trítio no sangue do animal é uma medida da taxa de perda 
de água e o declínio na concentração de oxigênio-18 é uma 

medida das taxas de perda de dióxido de carbono e água 
(Figura 14-2 abaixo). A diferença entre a diminuição na 
concentração de trítio e oxigênio-18, portanto, é a taxa de 
perda de dióxido de carbono, o que é proporcional à taxa 
de consumo de oxigênio. Uma descrição detalhada do uso 
de água duplamente marcada, para estudos de metabolismo 
e um sumário das medidas das taxas metabólicas de ani
mais de vida livre, podem ser encontrada em Nagy (1983) 
e Nagy et al. (1999). 

' (1983) 

I 
Nas células vermelhas do sangue 

H 2

1 8 0 + C0 2  H 2 C 1 8 0 0 2 

H 2

1 8 0 + C 1 8 0 0 

Na água corpórea 

H 2 C 1 8 0 0 2 

0) 
CL 

Perda de 3H somente 
como 3HHO 

^ N Perda de 1 8 0 como 
H 2

1 8 0 e C , eOO 

Tempo 

A Figura 14-2 Água duplamente marcada. (Superior) A reação 
de dióxido de carbono e água para produzir ácido carbônico e a 
subseqüente reconversão do ácido carbônico em água e dióxido 
de carbono produz um equilíbrio do '"O entre H,0 e C0 2 quando 
a água marcada com o isótopo é injetada em um vertebrado. 
(Abaixo) Desaparecimento diferencial dos isótopos de hidrogênio 
e oxigênio na água corpórea de um animal que foi injetado com 
água duplamente marcada. 

_ 
A Figura 14-3 mostra o ciclo anual de tempo despendido 

no solo e nos buracos pelos jabutis e os ciclos anuais do ba
lanço de energia, água e sal. Um balanço positivo significa 
que o animal mostra um ganho líquido, enquanto um balanço 
negativo representa uma perda líquida. Balanços positivos 
de energia e água indicam que as condições são boas para 
os jabutis, mas um balanço positivo de sal significa que íons 
estão se acumulando nos fluidos corporais mais depressa do 
que podem ser excretados. Essa situação indica um relaxa
mento da homeostase sendo, provavelmente, estressante para 
os jabutis. A figura mostra que os animais, freqüentemente, 

estavam com um balanço negativo de água ou energia e eles 
acumularam sal durante grande parte do ano. Um exame do 
comportamento e dos hábitos alimentares dos jabutis, durante 
o ano, mostra o que estava acontecendo. 

Depois de terem emergido da hibernação na primavera, 
os jabutis ficavam ativos por cerca de 3 horas a cada 4 dias. 
O resto do tempo eles permaneciam em seus buracos. De 
março a maio, os jabutis comiam plantas anuais que brota
vam após as chuvas de inverno. 

Eles obtinham grandes quantidades de água e potássio 
dessa dieta e seus balanços de água e sal eram positivos. Os 
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Atividade 
No buraco 

Hibe nação Hibernação 

Balanço _Posrtivo 
energético .. 

a Negativo 

Balanço 
de água 

Positivo 

Negativo 

Balanço 
de sal 

Ganho 

Perda 

A Figura 14-3 Ciclo anual dos jabutis-do-deserto. Ver texto para detalhes. 

jabutis-do-deserto não possuem glândulas de sal e os seus 
rins não produzem urina concentrada, de modo que eles não 
têm como excretar sal sem perder uma quantidade substan
cial de água nesse processo. Ao invés disso, eles retêm o sal, 
sendo que a osmolaridade dos fluidos corpóreos dos jabu
tis aumentava até 20 por cento durante a primavera. Essa 
concentração aumentada mostra que eles estavam osmotica-
mente estressados devido às altas concentrações de potássio 
na sua alimentação. Além disso, o conteúdo energético das 
plantas não era elevado o suficiente para contrabalançar o 
gasto energético metabólico dos jabutis e eles estavam em 
balanço energético negativo. Durante esse período, os jabu
tis estavam utilizando energia armazenada através da meta-
bolização de seus tecidos corpóreos. 

A medida que as temperaturas ambientais aumentaram, 
do final de maio até começo de julho, os jabutis diminuí
ram seus períodos de atividade diária para cerca de 1 hora 
a cada 6 dias. O resto do tempo, os jabutis passavam esti
vando em buracos rasos. As plantas anuais morreram e os 
jabutis passaram a se alimentar de grama, atingindo balan
ços energéticos positivos. Eles armazenaram essa energia 
extra como novo tecido corporal. No entanto, a grama seca 
continha pouca água e os jabutis ficaram com balanço de 
água negativo. As concentrações osmóticas dos fluidos cor
porais mantiveram-se nos altos níveis que tinham alcançado 
no início do ano. 

Na metade de julho, tempestades provocaram chuvas 
no local de estudo e a maioria dos jabutis emergiu da es
tivação. Eles beberam água de poças naturais e alguns dos 

jabutis construíram poças, escavando depressões rasas no 
solo, que armazenaram a água da chuva. Os jabutis bebe
ram grandes quantidades de água (quase 20 por cento de sua 
massa corporal) e esvaziaram o conteúdo da bexiga urinária. 
As concentrações osmóticas de seus fluidos corporais e da 
urina diminuíram à medida que o balanço de água se tomou 
positivo e o excesso de sal, acumulado quando a água era 
escassa, foi excretado. O comportamento dos jabutis mudou 
depois da chuva. Eles se alimentaram a cada 2 ou 3 dias 
e, freqüentemente, passavam seus períodos de inatividade 
sobre o solo, em vez de ficarem em seus buracos. 

Agosto foi seco e os jabutis perderam água e acumula
ram sais à medida que se alimentavam de grama seca. No 
entanto, eles estavam com balanço energético positivo e sua 
massa de tecido corporal aumentou. Mais tempestades, em 
setembro, permitiram que os jabutis bebessem água nova
mente e excretassem o excesso de sais que havia sido acu
mulado. Sementes de plantas germinaram após as chuvas e, 
no final de setembro, os jabutis começaram a comê-las. 

Em outubro e novembro, os jabutis continuaram a se 
alimentar de brotos de plantas verdes, mas as temperaturas 
baixas reduziram sua atividade e eles ficaram com balanço 
energético levemente negativo. Os sais acumulados e as 
concentrações osmóticas dos fluidos corporais aumentaram 
ligeiramente. Em novembro, os jabutis entraram em hiber
nação durante a qual mantiveram taxas metabólicas baixas 
e perderam água e massa de tecido corporal lentamente. Ao 
emergirem da hibernação, na primavera seguinte, eles pe
savam apenas um pouco menos do que no outono. Durante 
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o ano inteiro, os jabutis aumentaram seus tecidos corporais 
em mais de 25 por cento e balancearam suas necessidades 
de água e sal, mas eles fizeram isto, suportando desequilí
brios severos nas suas relações entre energia, água e sal por 
períodos que se estenderam por vários meses. 

O "chuckwalla" O "chuckwalla" (Sauromalus obesus) é 
um lagarto iguanídeo herbívoro que vive em contra-fortes 
rochosos das montanhas do deserto (Figura 14-4). O ciclo 
anual do "chuckwalla", como o dos jabutis-do-deserto, é 
moldado pela disponibilidade de água. Os lagartos enfren
tam muitos dos mesmos problemas que os jabutis, mas suas 
respostas são diferentes. Os lagartos possuem glândulas na
sais que lhes permitem excretar sal em altas concentrações 
(Capítulo 14) e eles não bebem água da chuva, em vez disso, 
dependem da água que obtêm das plantas que comem. 

Duas categorias de água estão disponíveis para um ani
mal a partir do alimento que ele come: água livre e água 
metabólica. A água livre corresponde ao conteúdo de água 
do alimento, isto é, moléculas de água ( H 2 0 ) absorvidas 
através da parede do intestino. A água metabólica é um 
produto final das reações do metabolismo celular. Prótons 
são combinados com oxigênio durante o metabolismo aeró
bico, produzindo uma molécula de água para cada dois 
prótons. A quantidade de água metabólica produzida pode 
ser substancial, mais de um grama de água é liberado pelo 
metabolismo de um grama de gordura (Tabela 14.1). Para 
animais como o "chuckwalla", que não bebem água em es
tado líquido, água livre e metabólica são as únicas rotas de 
ganho de água capazes de substituir a água perdida pela 
evaporação e pela excreção. 

Os "chuckwalla" foram estudados na Black Mountain, 
no Deserto de Mohave, na Califórnia (Nagy 1972, 1973). 
Eles passavam o inverno hibernando nas fendas das rochas, 

emergindo da hibernação em abril. Cada indivíduo passou 
cerca de 8 horas diárias na superfície em abril e no começo 
de maio (Figura 14-5). Na metade de maio, as temperaturas 
do ar subiram acima de 40°C e os "chuckwalla" se escon
diam nas fendas por cerca de 2 horas, durante a parte mais 
quente do dia, emergindo novamente à tarde. Nesta época 
do ano, as plantas anuais que brotaram depois das chuvas 
de inverno supriram os animais, tanto de água, como de nu
trientes e os "chuckwalla" ganharam peso rapidamente. O 
aumento médio da massa corporal, entre abril e meados de 
maio, foi de 18 por cento (Figura 14-6). O conteúdo de água 
dos "chuckwalla" aumentou mais rapidamente que a massa 
corporal total, indicando que eles estavam armazenando 
água em excesso. 

No começo de junho, as plantas anuais murcharam e os 
"chuckwalla" se alimentavam de plantas perenes que conti
nham menos água e mais íons do que as plantas anuais. 

Tanto as massas corporais como os conteúdos de água 
dos lagartos diminuíram. A atividade dos lagartos diminuiu 
em junho e julho: cada indivíduo emergia pela manhã ou à 

Quantidade de água produzida 
I pelo metabolismo de diferentes 

m substratos Composto Gramas de Água/Gramas de Composto 
Carboidrato 0,556 

Gordura 1,071 

Proteína 0,396 quando a uréia é o produto final; 

0,499 quando o ácido úrico é o produto 
final 

: 
< Figura 14-4 "Chuckwalla", Sauromalus obesus. 



A mudança de cor é um mecanismo termorregulador utilizado pelos lagartos como, por exemplo, a iguana-do-deserto 
{Dipsosaurus dorsalis). Assim que emergem pela manhã as iguanas-do-deserto são escuras (acima à esquerda). Com o 
passar do tempo estes animais alcançam a temperatura de atividade, e tomam-se claras (acima à direita). Esta mudança 
de cor reduz em 23 por cento o aquecimento provocado pelo sol. 

Bactérias luminescentes, no interior dos órgãos luminescentes de peixes, emitem luz como um subproduto de seu 
metabolismo. (Abaixo à esquerda) um peixe-dragão preto Idiacanthus. Um longo barbilhão no queixo dá suporte a 
uma isca luminosa que atrai presas bem próximo de si para poder engolfá-las com suas enormes maxilas com dentes 
afiados. (Abaixo à direita) o peixe "pisca-pisca" Photoblepharon possui um órgão luminescente embaixo de cada 
olho. O peixe pode cobrir o órgão com uma bainha pigmentada para cancelar a luz, ou levantar a bainha para expor a 
luz. Este peixe utiliza o órgão luminescente em interações sociais com outros peixes da mesma espécie e em um tipo de 
defesa "pisca-pisca" para surpreender e confundir predadores. 

Photographs: Top left © Tom McHugh; Top right © Bucky Reeves: Bottom © Norbert Wu, DRKji 



tf <* 

m 

Três espécies de salamandras formam um complexo de 
mimecria no leste da América do Norte. O tritão-de-dorso-
vermelho (Notophthalmus viridescens, mais em cima à es
querda) e uma salamandra vermelha (Psuedotriton ruber, 
mais em cima à direita) possuem toxinas na pele que de
sencorajam o predador. A salamandra de dorso vermelho 
(Plethodon cinereus, no centro à esquerda) não é protegida 
por estas toxinas, mas os predadores confundem estas espé
cies avermelhadas (no centro à direita) com as espécies com 
toxinas. O experimento descrito no texto usou a salamandra 
parda da montanha (Desmognathus ochrophaeus, embaixo à 
esquerda) como o controle saboroso. 

Photographs: red eft © Michael Lustbader; red salamander © Alan 
Blank, National Audubon Society: red-backed salamander, erythris-
tic red-backed salamander, and mountain dusky salarnander © F. H. 
Pouugh. 



região guiar expandida de algumas espécies de lagartos são usadas para exibições sociais. A cor, tamanho e forma 
identificam a espécie e o sexo de um indivíduo. (Todos os lagartos destas fotografias são machos.) (Acima à esquerda) 
Anoles da Carolina, Andis carolinensis da Flórida. (Acima à direita) anoles cavaleiro Anoles equestris de Cuba. 
(Embaixo à esquerda) Anoles grahami da Jamaica. (Embaixo à direita) Anolis chrysolepis do Brasil. 

Photographs: top left © J. H. Robinson: top right © Cosmos Blank, National Audubon Society; bottom left © Fred 
McConnaughey; botton rigt © JanySauvanet. 



SM 
Vombate de nariz peludo do Norte Tubarão-branco 

Exemplos de vertebrados extintos recentemente de espécies enquadradas em diferentes níveis definidos pela "Species 
Survival Commission of the IUCN". 

Photographs: golden toad© Michael Fogden; ivory-billed woodpecker © Tom McHugh, Przewalski's horse © Stephen 
J. Krasemann; black-footedferret © Steve Kaufman; northern hairy nosed wombat © Dave Watts; great white shark 
© Jeffrey L. Rotman. 
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< Figura 14-5 Padrões comportamentais diários 
em "chuckwalla". As setas indicam o nascer e o pôr 
do sol. Os números entre parênteses, para abril e maio, 
indicam o número de animais cujo comportamento 
foi registrado. A partir daí, a fiação entre parênteses 
indica o número de lagartos ativos e observados em 
um número sabidamente presente. 
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<. Figura 14-6 Variações sazonais na composição corpórea de 
"chuckwalla". O total da água corpórea é composto de fluido extracelular 
(FEC: plasma sangüíneo, urina e água nos sacos linfáticos) e fluido 
intracelular (FIC: água no interior das células). 

Jun Jul Ago Set Out 

tarde, mas não em ambos os períodos. No final de junho, os 
"chuckwalla" reduziram sua atividade alimentar e, em julho, 
pararam de se alimentar totalmente. Eles passavam a maior 
parte do dia nas fendas das rochas, emergindo somente no 
final da tarde para aquecer-se por cerca de uma hora, a cada 
dois ou três dias. Do final de maio até o outono, os "chuck

walla" perderam água e peso corporal uniformemente e, em 
outubro, eles pesavam, em média, 37 por cento menos do 
que em abril, quando emergiram da hibernação. 

As necessidades de água de um "chuckwalla" pesando 
200 gramas é mostrado na Tabela 14.2. No começo de maio, 
as plantas anuais que ele come contêm mais de 2,5. gramas 
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de água livre por grama de matéria vegetal seca e o lagarto 
mostra um balanço de água positivo, ganhando cerca de 0,8 
grama de água por dia. No final de maio, quando as plan
tas murcharam, seu conteúdo de água livre caiu para pouco 
menos de um grama de água por grama de matéria vege
tal seca e o "chuckwalla" perde cerca de 0,8 grama de água 
por dia. A taxa de perda de água cai para 0,5 grama por dia, 
quando o lagarto pára de se alimentar. 

A evaporação das superfícies respiratórias e da pele cor
responde à cerca de 61 por cento do total de perda de água 
por um "chuckwalla". Quando os lagartos param de se ali
mentar, eles também se tomam inativos e passam a maior 
parte do dia nas fendas das rochas. As temperaturas corpo
rais dos "chuckwalla" inativos são mais baixas que as tem
peraturas dos lagartos na superfície. Devido às suas baixas 
temperaturas corporais, os "chuckwalla" inativos possuem 
taxas metabólicas menores. Eles respiram mais lentamente 
e perdem menos água através de suas vias respiratórias. A 
umidade é maior nas fendas das rochas do que na superfície 
do deserto e essa redução no gradiente de umidade entre o 
animal e o ar reduz ainda mais a evaporação. A maior parte 
do restante da perda de água por um "chuckwalla" ocorre 
pelas fezes (31 por cento) e pela urina (8 por cento). Quando 
um lagarto pára de se alimentar, ele também deixa de produ
zir fezes e reduz a quantidade de urina que deve excretar. A 
combinação desses efeitos diminui a perda diária de água de 
um "chuckwalla" em quase 90 por cento. 

As plantas que serviam de alimento eram sempre hiperos-
móticas para os fluidos corporais dos lagartos e tinham altas 
concentrações de potássio. Apesar dessa quantidade de sal 
na dieta, as concentrações osmóticas dos fluidos corporais 
dos "chuckwalla" não mostraram a variação observada nos 
jabutis porque as glândulas de sal nasais dos lagartos eram 
capazes de excretar íons em altas concentrações. A con

centração de íons de potássio, nas secreções das glândulas 
de sal, era quase 10 vezes a sua concentração na urina. A 
formação de sais de potássio do ácido úrico foi a segunda 
maior rota de excreção de potássio pelos lagartos e era 
quase tão importante no equilíbrio salino total quanto a se
creção nasal. Os "chuckwalla" não seriam capazes de balan
cear suas necessidades de sal sem as duas rotas extra-renais 
de excreção iônica mas, com elas, eram capazes de manter 
concentrações osmóticas estáveis. 

Tanto os "chuckwalla" como os jabutis ilustram a inte
ração comportamental e fisiológica em resposta às caracte
rísticas de seus habitats desérticos. Os jabutis não possuem 
glândulas secretoras de sal e armazenam o sal que ingerem 
tolerando concentrações aumentadas dos fluidos corporais 
até que um temporal permita-lhes beber água e excretar o sal 
em excesso. Os "chuckwalla" eram capazes de estabilizar as 
concentrações do seu fluido corporal utilizando suas glân
dulas nasais para excretar o excesso de sal, mas não tinham 
vantagens com a chuva para restabelecer seus estoques de 
água. Ao invés disso, eles tomaram-se inativos, reduzindo 
suas taxas de perda de água em quase 90 por cento, con
tando com seus estoques energéticos e com a produção de 
água metabólica para serem utilizados no período de seca. 

As condições para os "chuckwalla" eram pobres na Black 
Mountain, durante o estudo de Nagy. Apenas 5 centímetros 
de chuva caíram no inverno precedente e essa baixa pluvio
sidade, provavelmente, contribuiu para que as plantas anuais 
murchassem precocemente, o que forçou os "chuckwalla" a 
interromperem sua atividade no início do verão. No entanto, 
chuvas imprevisíveis são uma característica dos desertos e 
os animais que ali vivem devem ser capazes de se ajustar às 
conseqüências. Os registros de chuva da estação climática 
mais próxima da Black Mountain mostraram que, em 5 dos 
10 anos anteriores, a precipitação anual total foi de cerca de 

Variações Sazonais no Balanço de Água de um "Chuckwalla" de 200 g 

Início 
de maio 

Final 
de maio Setembro 

Alimento ingerido (g massa seca/dia) 2,60 2,86 0,00 

Conteúdo de água do alimento 
2,53 0,96 

(g/g massa seca) 
0,96 

Ganho de água (g/dia) 

Água livre 6,56 2,74 0,0 

Água metabólica 0,68 0,68 0,20 

Ganho total de água 7,24 3,41 0,20 

Perda de água (g/dia) 6,41 4 26 0,52 

Fluxo líquido de água (g/dia) +0,81 -0,84 -0,32 
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5 centímetros. Assim, o ano de estudo não foi usualmente se
vero e as condições, às vezes, são bem piores - apenas 2 cen
tímetros de chuva caíram durante o inverno depois do estudo. 

No entanto, as condições no deserto, às vezes, são boas. 
Quinze centímetros de chuva caíram no inverno de 1968 e 
a vegetação permaneceu verde e exuberante durante todo 
o verão e outono seguintes. Os "chuckwalla" e os jabutis 
vivem durante décadas e as suas respostas às condições de 
fartura ou de pobreza de seus ambientes severos devem ser 
vistas no contexto de toda a sua vida. Um relaxamento tem
porário dos limites da homeostase, nos maus anos, é uma 
barganha efetiva para sobreviver, que permite aos animais 
explorar os recursos abundantes dos bons anos. 

Anfíbios do Deserto A pele permeável e as altas taxas de 
perda de água são características que parecem tornar os an
fíbios improváveis habitantes dos desertos, mas certas es
pécies são abundantes nos habitats desérticos. Mais notável 
é o fato de que esses animais obtiveram sucesso no deserto 
por causa da sua pele permeável e não a despeito dela. Os 
anuros são os anfíbios mais comuns no deserto, mas as sala-
mandras-tigre são encontradas nos desertos da América do 
Norte e muitas espécies de salamandras Plethodontidae ocu
pam habitats sazonalmente secos na Califórnia. 

Os sapos Scaphiopus multiplicatus são os anuros do de
serto mais estudados (Figura 14-7). Eles habitam as regiões 
desérticas da América do Norte, incluindo as margens das 
Algodones Sand Dunes, no sul da Califórnia, onde a pre
cipitação anual média é de apenas 6 centímetros e, em al
guns anos, nem chuva há. Uma análise dos mecanismos que 
permitem a um anfíbio viver em um ambiente como esse, 
deve incluir uma consideração tanto sobre a perda como o 
ganho de água. A pele dos anfíbios do deserto é tão permeá

vel à água quanto à das espécies de regiões úmidas. Um 
anuro do deserto deve controlar, através do comportamento, 
a sua perda de água, escolhendo micro-habitats protegidos, 
livres da radiação solar e do movimento do vento. Diferen
tes espécies de anuros utilizam diferentes micro-habitats - a 
concavidade em um banco de aluvião do deserto, um buraco 
de esquilo terrestre ou de rato-canguru ou um buraco que o 
próprio anuro escava. Todos esses lugares são mais frios e 
úmidos do que o solo exposto. 

Os anuros do deserto passam extensos períodos sob o 
solo, emergindo para a superfície somente quando as con
dições são favoráveis. Os sapos Scaphiopus multiplicatus 
constróem buracos de cerca de 60 centímetros de profun
didade, enchendo a abertura com lama e deixando uma 
pequena câmara no fundo, que eles ocupam. No sul do Ari
zona, os sapos constróem esses buracos em setembro, no 
final da estação chuvosa do verão e permanecem neles até a 
chuva do próximo mês de julho. 

No final da estação chuvosa, quando inicialmente os 
sapos se enterram, o solo é relativamente úmido. A tensão de 
água criada pela pressão osmótica normal dos fluidos corpo
rais estabelece um gradiente, favorecendo o movimento de 
água do solo para o sapo. Nessa situação, um sapo enterrado 
pode absorver água do solo como fazem as raízes das plan
tas. Com o suprimento de água disponível, um sapo pode 
excretar urina para eliminar seus excretas nitrogenados. 

A medida que o tempo passa, o conteúdo de umidade 
do solo diminui e seu potencial de umidade torna-se mais 
negativo, até que iguale o potencial hídrico do sapo. Nesse 
ponto, não há mais gradiente permitindo movimento de 
água para o interior do sapo. Quando sua fonte de água nova 
é cortada, um sapo pára de excretar urina e retém uréia em 
seu corpo, aumentando a pressão osmótica de seus fluidos 

< Figura 12-7 Um sapo do deserto, Scaphiopus 
multiplicatus. 
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corporais. Concentrações osmóticas tão altas quanto 600 mi-
liosmóis milimoles • [kg FLO]"1 foram registradas em sapos 
Scaphiopus multiplicatus emergindo dos buracos no fim da 
estação seca. O baixo potencial de água produzido pela alta 
pressão osmótica dos fluidos corporais do sapo pode reduzir 
o gradiente de água entre o animal e o ar, na sua câmara 
subterrânea, de modo que a perda de água por evaporação 
é reduzida. As pressões osmóticas internas, suficientemente 
altas, poderiam criar potenciais que permitiriam aos sapos 
absorver água mesmo de solo muito seco. 

A habilidade para continuar drenando água do solo pos
sibilita a um sapo ^cuphiopus multiplicatus permanecer 
enterrado por 9 ou 10 meses sem acesso à água no estado 
líquido. Nessa situação, sua pele permeável não é uma des
vantagem - é uma característica essencial da sua biologia. 
Se o sapo Scaphiopus multiplicatus tivesse uma pele imper
meável ou se ela formasse um casulo impermeável, como 
alguns outros anfíbios fazem, a água não poderia se deslo
car do solo para o animal. Ao invés disso, o sapo teria que 
depender da água contida em seu corpo quando en vado. 
Sob essas circunstâncias, os sapos Scaphiopus multiplicatus 
provavelmente não seriam capazes de invadir o deserto por
que seu conteúdo hídrico inicial não seria suficiente durante 
os nove meses de estação seca. 

Um padrão diferente de adaptação a condições áridas é 
observado em algumas pererecas. A Rhacophoridae africana 
Chiromantis xerampelina e a Hylidae sul americana Phyllo-
medusa sauvagei perdem água através da pele a uma taxa 
de apenas um décimo daquela da maioria das rãs. Phyllo-
medusa alcança essa baixa taxa e perda de água por eva
poração, utilizando suas patas para espalhar as secreções 
lipídicas de glândulas dérmicas sobre a superfície corporal, 
seguindo uma seqüência complexa de movimentos de lim
peza. Essas duas pererecas também são incomuns porque 
eles excretam ácido úrico ao invés de uréia, e essa caracte
rística reduz sua perda de água pela urina. 

Ectotermos Aquáticos no Deserto 

Embora um habitat aquático no deserto pareça uma contra
dição, muitos tipos diferentes desses habitats são encontra
dos nos desertos, tendo alguns deles faunas características 
de peixes e anfíbios. Poças temporárias, que são formadas 
por fortes chuvas e duram apenas algumas semanas, cons
tituem-se em locais de reprodução para muitas espécies 
de anfíbios do deserto. A natureza efêmera desses habitats 
toma vantajoso um desenvolvimento rápido. Os sapos Sca
phiopus multiplicatus, por exemplo, podem crescer a partir 
de um ovo até a metamorfose em 2 ou 3 semanas. Os peixes 
precisam de água permanente e peixes do deserto são en
contrados em rios, mananciais e lagos do deserto. 

No deserto, os habitats aquáticos apresentam as mesmas 
temperaturas extremas que os habitats terrestres, mas há algu
mas diferenças importantes para os animais que vivem neles. 
A água possui uma capacidade de aquecimento muito maior 
do que o ar e, portanto, a temperatura da água muda mais len
tamente do que a temperatura do ar. Mudanças de tempera
tura, do dia para a noite, geralmente são menores numa poça 
de água do que em terra, mas poças de água no deserto podem 
atingir altas temperaturas letais no final do verão. A água con-
" iz o calor mais rapidamente do que o ar e a alta capacidade 
k aquecimento e condução do calor da água faz com que as 

temperaturas corporais de pequenos organismos aquáticos es-
• am sempre próximas à temperatura da água. Os organismos 

aquáticos podem regular sua temperatura corporal movimen
tando-se por áreas com diferentes temperaturas. 

Girinos A habilidade dos animais aquáticos para sele
cionar as temperaturas disponíveis mais favoráveis ve
rifica-se através de observações dos girinos da rã, Rana 
boylii. Os girinos estavam numa pequena poça com cerca 
de 40 centímetros de profundidade máxima e uma área 
rasa com apenas 10 centímetros de profundidade, e mo
vimentavam-se nessa área à medida que a temperatura 
mudava (Figura 14-8). À noite (21 horas), todos os girinos 
estavam na parte mais profunda da poça, onde a tempe
ratura estava mais alta e permaneceram ali até de manhã. 
Durante a manhã, o sol aqueceu a água na poça e a área 
rasa esquentou rapidamente. Entre 9 e 10 horas, os girinos 
movimentaram-se da água profunda até a área rasa e, às 
11 horas, todos os girinos estavam no raso. Ao meio dia, 
a água rasa ficou muito quente e todos os girinos voltaram 
para a parte mais profunda da poça que permaneceu fria. 
As partes rasas da poça esfriaram rapidamente no final da 
tarde. A temperatura da água era essencialmente a mesma 
em todos os lugares e os girinos estavam distribuídos por 
toda a poça. A medida que a temperatura continuou a cair, 
os girinos mudaram-se para a parte mais profunda da poça 
para passar a noite. 

Peixes do Deserto No deserto, os habitats aquáticos per
manentes podem ter populações de peixes, mas relati
vamente poucas espécies são capazes de tolerar as altas 
temperaturas e altas salinidades que caracterizam muitos 
desses corpos de água. "Pupfish" (Cyprinodontidae), "min
nows" (Cyprinidae) e ciclídeos (Cichlidae) são os gmpos 
encontrados com maior freqüência nos desertos. Os lagos 
e mananciais do deserto raramente possuem mais do que 
cinco espécies de peixes, sendo que muitos habitats são ocu
pados por apenas uma espécie. 

Os problemas que os peixes do deserto enfrentam de
pendem do habitat no qual eles ocorrem. Nascentes, como 
aquelas de Ash Meadows no Vale da Morte podem ser 
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AFigura 14-8 Seleção de temperatura por girinos. Girinos de 
Rana boylii mudam de posição em uma poça de água em resposta 
a mudanças de temperatura durante o dia. A coluna da esquerda 
mostra a vista olhando-se para baixo na poça, e a da direita mostra 
um corte transversal da poça na posição indicada pela linha tracej ada 
no topo do desenho. 

relativamente grandes ou muito pequenas. Big Spring tem 
15 metros de diâmetro e 9 metros de profundidade, en
quanto o Mexican Spring possui menos do que 2 metros de 
diâmetro e apenas de 2 a 5 centímetros de profundidade. A 
água numa nascente geralmente possui a mesma tempera
tura e salinidade ao longo do ano, mas algumas nascentes 
alcançam 30°C ou mais e outras ficam perto de 20°C. 

Lagoas e lagos freqüentemente apresentam maior varia
ção sazonal na temperatura e na salinidade. Alguns desses 
corpos de água são remanescentes de enormes lagos que 
preencheram os vales do deserto durante o Pleistoceno. O 

Lago Pyramid, em Nevada, por exemplo, é um remanes
cente do Lago Lahonton, que, certa época, cobriu mais do 
que 20.000 km 2 na Califórnia e em Nevada. As antigas mar
gens do Lago Lahonton estão marcadas por três terraços 
que estão agora 34, 100 e 163 metros acima do nível atual 
do lago. Outros remanescentes do Lago Lahonton incluem 
o Lago Honey, na Califórnia, e o Lago Walker e as Bacias 
de Carson e Humboldt, em Nevada. Terraços de lagos si
milares do Pleistoceno, podem ser encontrados no Deserto 
do Saara e nos desertos do Oriente Médio. À medida que 
os lagos do Pleistoceno contraíram-se, populações de peixes 
outrora muito difundidas foram isoladas nos corpos de água 
remanescentes (o Salton Sea da Califórnia tem uma origem 
diferente dos outros lagos do Sudoeste. Ele situa-se na bacia 
do Lago LaConte, do Pleistoceno, mas o Salton Sea foi for
mado em 1905, quando o Rio Colorado irrompeu através das 
margens de um sistema de irrigação, formando um lago com 
25 metros de profundidade e mais de 1.300 km 2 de área). 

Altas temperaturas, salinidade e variação na concen
tração de oxigênio fazem dos lagos do deserto, ambientes 
difíceis para os peixes. "Pupfísh" (espécies de Cyprinodori) 
estão espalhados por esses lagos e enfrentam bem, tanto o 
calor como a salinidade. No Manancial de Quitobaquito, no 
Organ Pipe National Monument, por exemplo, "pupfishes" 
do deserto (Cyprinodon macularis) são encontrados em 
águas rasas a temperaturas de 40 a 41°C (que estão apenas 
2 ou 3°C abaixo da temperatura letal para o peixe) e não em 
águas de 30°C, encontradas a poucos metros de distância. 
Outras espécies de Cyprinodon foram encontradas habitando 
voluntariamente águas com temperaturas de 43 a 44°C. 

Os lagos do deserto são freqüentemente caracterizados 
por altas salinidades bem como por altas temperaturas. Jo
vens de Cyprinodon são capazes de suportar concentrações 
de sal de pelo menos até 90 gramas de sal dissolvido por 
litro de água, o que corresponde a aproximadamente três 
vezes a concentração da água do mar. Espécimens novos 
e grandes adultos de "pupfísh" são ligeiramente menos 
tolerantes à salinidade do que os jovens e os ovos não se 
desenvolverão em salinidades superiores à 70 gramas por 
litro. Uma variedade de salinidades freqüentemente está 
disponível para os "pupfishes" porque a densidade da água 
aumenta à medida que a salinidade aumenta e volumes de 
água com diferentes salinidades tendem a não se misturar. 
Sendo assim, um peixe é capaz de selecionar, dentro de um 
habitat, áreas de diferentes salinidades, da mesma maneira 
que consegue selecionar áreas com diferentes temperaturas. 

Ribeirões são um terceiro habitat para os peixes do de
serto. O fluxo de água dos ribeirões varia durante o ano e, 
nas estações secas, a superfície da água nos ribeirões inter
mitentes encontra-se reduzida a poças isoladas separadas 
do leito do ribeirão por áreas secas. Na estação chuvosa, 
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no entanto, o ribeirão pode fluir continuamente, chegando 
a inundar. As populações de peixes nos ribeirões dos deser
tos aumentam e diminuem de forma típica em resposta às 
mudanças no fluxo de água. Salt Creek, no Vale da Morte, 
é habitado por "Devil's Hole pupfishes" {Cyprinodon sali-
nus). A população aumenta cem vezes à medida que a água 
das chuvas de inverno, no Deserto de Mohave, escoam no 
ribeirão durante o inverno e a primavera, então, no verão e 
no outono, quando o ribeirão seca, a população cai acentua
damente. Alguns peixes do deserto, como os "pupfishes" 
e o "longfin dace" (Agosia chrysogaster), avançam muito 
pelos habitats aquáticos temporários durante períodos de 
fortes chuvas e boa vazão. Quando os ribeirões do deserto 
estão perto de secar, a evaporação pode consumir todo o 
fluxo de água durante o dia, deixando apenas o leito úmido. 
A maioria das espécies de peixes morre nessas condições, 
mas o "longfin dace" sobrevive sob emaranhados de algas 
saturados de água. O curso de água do ribeirão continua à 
noite, quando a temperatura cai, e o "dace" emerge de sob 
as algas, nadando e alimentando-se em poucos milímetros 
de água. Os peixes são capazes de sobreviver nessas condi
ções por várias semanas e, se a chuva reabastece o ribeirão, 
eles conseguem retomar às áreas de água permanente. 

14.3 Luta com o Frio - Ectotermos 
em Condições Abaixo de Zero 

As temperaturas caem, sazonalmente, abaixo do ponto de 
congelamento nos habitats de muitos vertebrados e alguns 
animais de grandes altitudes podem experimentar tempe
raturas congelantes, diariamente, durante uma grande parte 
do ano. Aves e mamíferos enfrentam o frio aumentando a 
produção de calor metabólico e a insolação, mas os ecto
termos não dispõem dessa opção. Ao invés disso, mostram 
uma dentre duas respostas: evitar o congelamento, super-
esfriando ou sintetizando compostos anti-congelamento, ou 
tolerar o congelamento e o descongelamento, utilizando me
canismos capazes de evitar danos nas células e nos tecidos. 

Peixes de Águas Frias 

A temperatura na qual a água congela é afetada pela sua 
concentração osmótica. Água pura congela a 0°C e o au
mento da concentração osmótica diminui o ponto de con
gelamento. As concentrações do fluido corporal de peixes 
marinhos estão entre 300 e 400 miliosmóis • [kg H 2 0 ] " \ en
quanto que a água do mar tem uma concentração próxima 
de 1.000 miliosmóis • [kg H 20]~'. As concentrações osmóti
cas dos fluidos corporais de peixes marinhos correspondem 
aos pontos de congelamento de -0,6 a 0,8°C e o ponto de 
congelamento da água do mar é de -1,86°C. A temperatura 
dos mares Ártico e Antártico cai para -1,8°C no inverno e, 
mesmo assim, os peixes nadam nesta água sem congelar. 

Um dos primeiros estudos de como os peixes evitam 
o congelamento foi conduzido por P. F. Scholander e seus 
colegas no Fiorde de Hebron, no Labrador (Scholander et 
al. 1957). No verão, a temperatura na superfície da água no 
Fiorde de Hebron é superior à do ponto de congelamento, 
mas a água no fundo do fiorde é de -1,73°C (Figura 14-9). 
No inverno, a temperatura na superfície da água cai para -
1,73°C, como a do fundo. Várias espécies de peixes vivem 
no fiorde e algumas são habitantes do fundo, enquanto ou
tras vivem perto da superfície. Estas duas zonas apresentam 
problemas diferentes para os peixes. A temperatura perto 
do fundo do fiorde está sempre abaixo do ponto de conge
lamento, mas o gelo não está presente porque este é mais 
leve que a água e permanece na superfície. Os peixes que 
habitam águas superficiais vivem em temperaturas que, no 
verão, se elevam bem acima do ponto de congelamento e, 
no inverno, caem abaixo deste ponto. Eles também estão na 
presença do gelo. 

Os fluidos corporais do peixe habitante do fundo, no 
Fiorde de Hebron, têm pontos de congelamento de -0,8°C 
ao longo do ano. Como os peixes têm temperaturas corpo
rais de -1,73°C, eles ficam super-esfriados, isto é, a água 
de seus corpos está no estado líquido, a despeito do fato de 
estar abaixo de seu ponto de congelamento. Quando a água 
congela, as moléculas de água tomam-se orientadas como 
uma treliça de cristais. O processo de cristalização é acele
rado por agentes nucleinizantes que mantêm as moléculas 
de água na orientação espacial apropriada para o conge
lamento e, na ausência dos agentes nucleinizantes, a água 
pura pode permanecer líquida a -20°C. Em laboratório, os 
peixes de fundo do Fiorde de Hebron podem ser superes-
friados até -1,73°C, sem congelar, mas se são tocados com 
um pedaço de gelo, que serve como agente nucleinizante, 
eles congelam imediatamente. No fundo do fiorde não há 
gelo e os peixes do fundo vivem, o ano inteiro, em estado de 
superesfriamento. 

O que acontece com os peixes de águas superficiais? 
Eles encontram gelo no inverno quando a temperatura da 
água está abaixo do ponto de congelamento osmoticamente 
determinado dos seus fluidos corporais e o superesfriamento 
poderia não ser eficiente nesta situação. Ao invés disso, 
estes peixes de superfície sintetizam substâncias anti-conge-
lantes no inverno que diminuem o ponto de congelamento 
de seus fluidos corporais até aproximadamente aquele da 
água do mar em que eles nadam. 

Os compostos anti-congelantes são amplamente desen
volvidos entre os vertebrados (e também entre os inverte
brados e plantas). Os peixes marinhos têm duas categorias 
de moléculas orgânicas que os protegem contra o conge
lamento: glicoproteínas com pesos moleculares de 2.600 
a 33.000 e polipeptídios e pequenas proteínas com pesos 
moleculares de 3.300 a 13.000 (Hew et al. 1986, Davies et 
al. 1988). Estes compostos são extremamente efetivos em 
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evitar o congelamento. Por exemplo, o plasma sangüíneo do 
peixe antártico Trematomus borchgrevinki contém uma gli-
coproteína que é várias centenas de vezes mais efetiva que 
o sal (cloreto de sódio) na diminuição do ponto de congela
mento. A glicoproteína é absorvida na superfície dos cristais 
de gelo e impede seu crescimento, evitando que as molécu
las de água assumam a orientação própria para juntar-se à 
treliça de cristal de gelo. 

Lagartos e Tartarugas Frios 

Alguns ectotermos terrestres contam com o superesfria-
mento. Lagartos de montanha, como os lagartos espinhosos 
de Yarrow (Sceloporus jarrovi), que vivem em altitudes até 
3.000 metros, no oeste da América do Norte, são expostos 
a temperaturas abaixo do ponto de congelamento em noi
tes frias, mas os dias ensolarados permitem termorregula
ção e atividade. Estes animais têm concentrações osmóticas 

de 300 miliosmóis • [HO]" 1 , que correspondem a ponto de 
congelamento de -0,6°C, mas eles resistem a temperaturas 
substancialmente menores antes de congelar. Por exemplo, 
os lagartos espinhosos superesfriavam até uma temperatura 
média de -5,5°C antes de congelar. A -3°C, os lagartos não 
haviam congelado depois de 30 horas. Os lagartos passavam 
as noites nas fendas das rochas que estavam de 5 a 6°C mais 
quentes que o ar e a combinação dessa proteção com sua habi
lidade de superesfriar era, geralmente, suficiente para permitir 
que os lagartos sobrevivessem. No entanto, durante a maioria 
dos invernos, alguns poucos indivíduos das maiores altitudes 
foram encontrados congelados nas fendas das rochas. 

Tartarugas-pintadas recém-eclodidas (Chrysemys picta) 
também apostam suas vidas na sua habilidade de superes-
friamento (Packard e Packard 2001). As tartarugas pintadas 
põem seus ovos em ninhos que a fêmea escava no solo. A tar
taruga pode escavar somente uns poucos centímetros, sendo 
que o ninho não fica muito profundo. Diferentemente dos 
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filhotes de outras espécies de tartarugas aquáticas, os filhotes 
das tartarugas-pintadas permanecem no ninho da hora em que 
eclodem no final do verão ou perto do outono até a próxima 
primavera. Nas regiões setentrionais da distribuição geográ
fica desta espécie, filhotes de tartarugas são expostos a tem
peraturas que caem a -10°C ou menos, bem abaixo dos -0,7°C 
do ponto de congelamento de seus fluidos corpóreos. 

O solo dos ninhos congela, de forma que as tartarugas 
estão em contato íntimo com os cristais de gelo. Essa é uma 
situação de risco maior do que a dos lagartos espinhosos, 
que se escondem nas fendas de rochas e é a chave para a 
sobrevivência das tartarugas evitar o congelamento dos 
seus tecidos iniciados pelo contato com cristais de gelo no 
solo. A camada externa da pele das tartarugas parece for
mar uma barreira que resiste à penetração por cristais de 
gelo. Esta camada de pele nas tartarugas-pintadas consiste 
de uma camada de alfa queratina com uma camada de lipí
dios na superfície interna (Willard et al. 2000). Os filhotes 
de outras espécies de tartarugas não possuem a camada de 
lipídio, e os cristais de gelo logo penetram na pele destas 
espécies. Dados da sobrevivência dos filhotes em ninhos no 
centro norte de Nebraska, revelam a efetividade da prote
ção proporcionada pela pele das tartarugas-pintadas. Todas 
as tartarugas sobreviveram em seus ninhos que resfriaram a 
temperaturas tão baixas quanto -8°C, e mais que metade das 
tartarugas sobreviveram a temperaturas mínimas abaixo de 
-9,7°C. A mortalidade aumentou de 60 para 100 por cento 
abaixo daquela, mas 7 ou 8 tartarugas sobrevivem num 
ninho que resfriou a -12,7°C. 

Rãs Congeladas 

Os anfíbios terrestres que passam o inverno em hibernação 
mostram, pelo menos, duas categorias de respostas a baixas 
temperaturas. 

Um grupo, que inclui salamandras, sapos e rãs aquáti
cas, se enterra profundamente no solo ou hiberna na lama do 

(a) 

fundo das poças. Estes animais, aparentemente, não estão ex
postos a temperaturas abaixo do ponto de congelamento de 
seus fluidos corporais e, até onde sabemos, não têm substân
cias anti-congelantes e nem capacidade de tolerar o congela
mento. No entanto, outros anfíbios, aparentemente, hibernam 
próximo à superfície do solo e estes animais ficam expos
tos a temperaturas abaixo de seus pontos de congelamento. 
Ao contrário dos peixes e lagartos, esses anfíbios congelam 
a baixas temperaturas, mas não morrem pelo congelamento 
(Figura 14-10). Estas espécies podem permanecer congeladas 
a -3°C por várias semanas e toleram períodos repetidos de 
congelamento e descongelamento sem prejuízo. No entanto, 
temperaturas inferiores a -10°C são letais. 

A tolerância ao congelamento refere-se à formação de 
cristais de gelo nos fluidos corporais extracelulares. O con
gelamento dos fluidos no interior das células é aparente
mente letal. Assim, a tolerância ao congelamento envolve 
mecanismos que controlam a distribuição do gelo, da água 
e dos solutos nos corpos dos animais (Storey 1986). O con
teúdo de gelo das rãs congeladas está, geralmente, na faixa 
de 34 a 48 por cento. O congelamento de mais que 65 por 
cento da água corporal parece causar dano irreversível, pro
vavelmente porque muita água foi removida das células. 

As rãs tolerantes ao congelamento acumulam subs
tâncias de baixo peso molecular nas células, o que evita a 
formação intracelular de gelo. As rãs "wood frog", "spring 
peepers" e "chorus frogs" usam a glicose como um crio-
protetor, enquanto as pererecas cinzentas usam glicerol. O 
glicogênio hepático parece ser a fonte de glicose e glicerol. 
O acúmulo destas substâncias, aparentemente, é estimulado 
pelo congelamento e se inicia alguns minutos após a forma
ção dos cristais de gelo. Este mecanismo desencadeador da 
síntese de substâncias crioprotetoras não foi observado em 
nenhum outro vertebrado ou inseto. 

As rãs congeladas, obviamente são imóveis. A respiração 
pára, o batimento cardíaco é excessivamente lento e irregu
lar ou pode cessar inteiramente e o sangue não circula através 

(b) 

A Figura 14-10 "Wood frog" (Rana sylvatica). (a) Em temperatura normal, (b) Congelada. 
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dos tecidos congelados. Mesmo assim, as células não estão 
congeladas e tem um baixo nível de atividade metabólica, 
que é mantido pelo metabolismo anaeróbico. O conteúdo de 
glicogênio das células congeladas do músculo e do rim dimi
nui e as concentrações de ácido lático e alanina (dois produtos 
finais do metabolismo anaeróbico) aumentam. 

O significado ecológico da tolerância ao congelamento, 
em algumas espécies de anfíbios, não está claro. As quatro 
espécies de rãs até agora identificadas como sendo toleran
tes ao congelamento se reproduzem no início da primavera 
e a hibernação, próxima à superfície do solo, pode estar 
associada com a emergência precoce na primavera. Os ma
chos que estiverem entre os primeiros indivíduos a chegar 
às poças de procriação, podem ter aumentadas suas chances 
de encontrar uma fêmea para o acasalamento e isto dará às 
larvas o maior tempo possível para o desenvolvimento e a 
metamorfose, mas também acarreta riscos. Freqüentemente, 
as rãs e as salamandras se movem através dos bancos de 
neve para alcançar as poças de procriação, e elas entram nas 
poças que ainda estão parcialmente cobertas de gelo. Um 
frio repentino pode fazer com que toda a superfície da poça 
congele novamente, aprisionando alguns animais abaixo 
do gelo e, outros, em abrigos rasos sob troncos e rochas ao 
redor da poça. A tolerância ao congelamento pode ser im
portante para esses animais mesmo depois do término da 
sua hibernação de inverno. 

14.4 O Papel dos Tetrápodes Ectotérmicos 
nos Ecossistemas Terrestres 

A vida para um animal é dispendiosa. Em termos termodi
nâmicos, um animal vive através do rompimento de ligações 
químicas que foram formadas pelas plantas (se o animal for 
herbívoro) ou por outro animal (se ele for carnívoro) e da 
utilização da energia dessas ligações para sustentar suas pró
prias atividades. Os vertebrados são animais particularmente 
dispendiosos, pois geralmente são maiores e mais ativos do 

que os invertebrados. Grandes animais necessitam de mais 
energia, ou seja, alimento, do que os menores, assim como 
animais ativos utilizam mais energia do que os sedentários. 

Além do tamanho corporal e da atividade, a estratégia 
utilizada para regular a temperatura (ectotermia, endotermia 
ou a combinação desses dois mecanismos), é um fator fun
damental na determinação de quanta energia o animal uti
liza e, portanto, de quanto alimento ele necessita. Pelo fato 
dos ectotermos contarem com fontes externas de energia 
para elevar suas temperaturas corporais até o nível neces
sário para a atividade, enquanto os endotermos utilizam o 
calor gerado internamente através do metabolismo, os ecto
termos utilizam substancialmente menos energia do que os 
endotermos. As taxas metabólicas dos ectotermos terrestres, 
aquelas nas quais a energia é utilizada, correspondem a ape
nas 10 a 14 por cento das taxas metabólicas das aves e ma
míferos de mesmo tamanho. Os requerimentos energéticos 
menores dos ectotermos significam que eles necessitam de 
menos alimento do que um endotermo de mesmo tamanho. 

O tamanho corporal é uma outra diferença importante 
entre ectotermos e endotermos que está diretamente rela
cionada com a maneira como regulam a temperatura e que 
afeta seus papéis nos ecossistemas terrestres. Os ectotermos 
são menores que os endotermos, em parte porque o custo 
energético da endotermia é muito alto em corpos de tama
nho pequeno. A medida que a massa corporal diminui, o 
custo para viver, relacionado à massa corporal (energia por 
grama), aumenta rapidamente para um endotermo, tomando-se 
quase infinito para tamanhos corporais muito pequenos (Fi
gura 14-11). Este é um mundo finito e necessidades ener
géticas infinitas simplesmente não são possíveis. Assim, as 
necessidades energéticas, entre outros fatores, fixam, apa
rentemente, um limite inferior para o tamanho corporal que 
é possível para um endotermo. 

As necessidades energéticas dos ectotermos, relacio
nadas à massa corporal, também aumentam em tamanhos 
corporais pequenos, mas como as necessidades energéticas 

< Figura 14-11 Taxa metabólica em repouso (cal • [g • h']) 
como função do tamanho do corpo para vertebrados terrestres. 
Taxas metabólicas para salamandras são mostradas a 15 e 25°C 
como os limites inferior e superior da área escurecida e dados 
para lagartos, cobras e tartarugas combinados são mostrados 
a 20 e 30°C. Dados somente para lagartos são mostrados para 
37°C. A curva para anuros cai dentro da área de todos os répteis e 
a relação para aves não Passeriformes é similar à dos mamíferos 
Eutheria. As partes pontilhadas das linhas das aves e mamíferos 
mostram extensões hipotéticas nos tamanhos corporais abaixo 
do mínimo para adultos da maioria das espécies de aves e 
mamíferos. 
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dos ectotermos são cerca de um décimo daquelas dos endo-
termos de mesmo tamanho, um ectotermo pode ser cerca de 
uma ordem de magnitude menor que um endotermo. Um 
mamífero do tamanho de um camundongo pesa cerca de 
20 gramas e alguns adultos de aves e mamíferos têm mas
sas corporais menores que 10 gramas. As menores espécies 
de aves e mamíferos pesam cerca de 3 gramas, mas muitos 
ectotermos têm somente um décimo desse tamanho (0,3 gra
mas). Anfíbios são especialmente pequenos -20 por cento 
das espécies de salamandras e 17 por cento das espécies de 
anuros possuem massas corporais, quando adultas, menores 
que um grama e 65 por cento das salamandras e 50 por cento 
dos anuros são menores que 5 gramas. Os Squamata, geral
mente, são maiores que os anfíbios, mas 18 por cento das es
pécies de lagartos e 2 por cento das serpentes pesam menos 
que 1 grama. Até mesmo os maiores anfíbios e Squamata 
pesam substancialmente menos do que 100 quilogramas, en
quanto que mais de 5 por cento das espécies de mamíferos 
vivos pesam 100 quilogramas ou mais (Figura 14-12). 

O formato do corpo representa um outro aspecto da 
forma corporal de um vertebrado no qual a ectotermia per
mite maior flexibilidade do que a endotermia. Um animal 
realiza as trocas de calor com o ambiente através da sua 
superfície corporal e a área da superfície do corpo em re
lação à massa do corpo (proporção superfície/massa) é um 
fator que determina a rapidez com que o calor é ganho ou 
perdido. Pequenos animais possuem proporções superfície/ 
massa maiores do que grandes animais e é por esse motivo 
que a endotermia se toma gradativamente mais dispendiosa 
em corpos progressivamente menores. 

As taxas metabólicas dos pequenos endotermos devem 
ser altas o bastante para compensar as elevadas taxas de perda 
de calor através das extensas áreas de sua superfície corporal. 

Do mesmo modo, formas corporais que aumentam a pro
porção superfície/massa possuem um custo energético que as 
tomam desvantajosas para os endotermos. Não há endoter
mos acentuadamente alongados, ao passo que formas corpo
rais alongadas são comuns entre os peixes (enguias, moreias, 
peixes-cachimbo, barracudas e muitos outros), os anfíbios 
(todas as cecílias e a maioria das salamandras, especialmente 
as formas aquáticas ápodas) e os répteis (muitos lagartos e 
todas as serpentes). Achatamento dorso-ventral ou lateral é 
outro formato que aumenta a proporção superfície/massa. 
Alguns répteis também são achatados (achatamento dorso-
ventral - quelônios aquáticos, especialmente tartarugas-de-
casco-mole, lagartos-de-chifre; achatamento lateral - muitos 
lagartos arborícolas, especialmente camaleões). 

Tamanhos corporais pequenos e formas corporais espe
cializadas permitem, aos ectotermos, preencher nichos eco
lógicos que não estão disponíveis aos endotermos. 

A quantidade de energia requerida por ectotermos e en
dotermos não é a única diferença importante entre ele; igual-

A Figura 14-12 Massas corporais de anfíbios, répteis e mamíferos 
adultos. 

mente importante é o que eles fazem com a energia uma vez 
que a obtêm. Os endotermos dispendem mais de 90 por cento 
da energia adquirida para produzir calor a fim de manter suas 
elevadas temperaturas corporais. Menos de 10 por cento 
- freqüentemente apenas 1 por cento - da energia assimilada 
por uma ave ou um mamífero está disponível para conver
são líquida (isto é, aumentando a biomassa das espécies pelo 
crescimento de um indivíduo ou pela produção da prole). Os 
ectotermos não contam com o calor metabólico. A energia 
solar que utilizam para aquecer seus corpos é livre no sen
tido de que não é obtida a partir do alimento. Sendo assim, a 
maior parte da energia que ingerem é convertida na biomassa 
de suas espécies. Os valores da conversão líquida para anfí
bios e répteis estão entre 30 e 90 por cento (Tabela 14.3). 

Devido a essa diferença na maneira como a energia é 
utilizada, um dado valor de energia química investida num 
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ectotermo produz um retomo de biomassa muito maior do 
que aconteceria num endotermo. Um estudo de salamandras 
na Floresta Experimental de Hubbard Brook, em New Hamp
shire, mostrou que embora o seu consumo de energia tenha 
sido de apenas 20 por cento do consumo das aves ou peque
nos mamíferos, a sua eficiência de conversão foi tão grande 
que o aumento anual da biomassa da salamandra foi igual ao 
das aves ou pequenos mamíferos. Comparações semelhantes 
podem ser feitas entre lagartos e roedores nos desertos. 

Pequenos anfíbios e Squamata ocupam posições de des
taque no fluxo de energia através de um ecossistema. Por 
serem tão pequenos, esses animais podem capturar insetos 
e aracnídeos que são muito pequenos para serem comidos 
pelas aves e pelos mamíferos. Por serem ectotermos, são 
eficientes em converter a energia dos alimentos que inge
rem em seus próprios tecidos corporais. Como conseqüên
cia, os pequenos vertebrados ectotérmicos nos ecossistemas 
terrestres, podem ser vistos como reservas de energia em 
uma forma que aves e mamíferos predadores podem ex
plorar. Em outras palavras, quando um musaranho ou uma 
ave procuram por alimento na Floresta de Hubbard Brook, 
a presa vertebrada mais abundante que vão encontrar são as 
salamandras. Neste contexto, rãs, salamandras, lagartos e 
serpentes ocupam uma posição, nos ecossistemas terrestres, 

que é importante tanto quantitativamente (no sentido de que 
constituem uma fonte substancial de energia) como qualita
tivamente (no sentido de que os ectotermos exploram fontes 
de alimento que não estão disponíveis para os endotermos). 

Em um sentido muito real, pode-se pensar que peque
nos ectotermos vivem em um mundo diferente daquele dos 
endotermos. Como foi visto no caso das três espécies de la
gartos Ameiva, na Costa Rica, as interações com o mundo fí
sico podem ser mais importantes, no ajuste da ecologia e do 
comportamento de pequenos ectotermos, que as interações 
biológicas, como a competição. Em alguns casos, estes pe
quenos vertebrados podem ter suas interações predatórias e 
competitivas primárias com insetos e aracnídeos em vez do 
que com outros vertebrados. Por exemplo, as aranhas tece-
doras de teias orbiculares e os lagartos Anolis, em algumas 
ilhas do Caribe, estão ligados pela predação (lagartos adul
tos comem aranhas e aranhas podem comer lagartos recém-
nascidos) e pela competição (lagartos e aranhas comem 
muitos dos mesmos tipos de insetos). A relação competitiva 
entre esses animais remotamente relacionados foi demons
trada através de experimentos. Quando os lagartos foram 
retirados de alguns locais experimentais, a abundância de 
insetos aumentou e as aranhas consumiram mais presas e 
sobreviveram por mais tempo do que em locais de controle 
com a presença de lagartos (Schoener e Spiller 1987). 

Eficiência de conversão da biomassa por ectotermos e endotermos. Essas são eficiências 
de conversão líquida calculadas como (energia convertida/energia assimilada) x 100. 

Espécies Ectotérmicas Eficiência (%) Espécies Endotérmicas Eficiência (%) 

Salamandra-de-dorso-vermelho 

(Plethodon cinereus) 

Salamandra-crepuscular 

(Desmognathus ochrophaeus) 

Lagarto do Panamá 

(Anolis limifrons) 

"Side-blotched lizard" 

(Ufa stansburiana) 

Serpente focinho-de-porco 

{Heterodon platyrhinos) 

i o 

{Python curtus) 

Víbora 

(Vipera berus) 

Média de 12 espécies 

48 Rato canguru 

(Dipodomys merriami) 

76-98 Camundongo-do-campo 

{Peromyscus polionotus) 

23-28 Rato-do-prado 

(Microtus pennsylvanicus) 

18-25 Esquilo vermelho 

(Tamiasciuríus hudsonicus) 

81 Doninha 

(Mustela rixosa) 

6-33 Pardal-da-savana 

(Passericulus sandwichensis) 

49 Corruíra-do-pântano 

(Telmatodytes palustris) 

50 Média de 19 espécies 

0,8 

1,8 

3,0 

1,3 

2,3 

1,1 

0,5 
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Portanto, ectotermia e endotermia representam acessos 
fundamentalmente diferentes à vida de um vertebrado ter
restre. Uma apreciação de ectotermos e endotermos como 
animais requer a compreensão das conseqüências funcionais 

das diferenças entre eles. A ectotermia é um caráter ances
tral dos vertebrados, mas é um modo de vida muito efetivo 
nos ecossistemas modernos. 

Resumo 

Todos os organismos vivos são mosaicos de caracteres an
cestrais e derivados interagindo para formar um organismo 
e uma entidade funcional. 

Ectotermia é um caráter ancestral que é inteiramente 
funcional no mundo moderno. Os ectotermos não utilizam 
energia química do alimento para manter temperaturas cor
porais elevadas. Os resultados desta característica ancestral 
dos vertebrados são de grande alcance para os vertebrados 
ectotérmicos atuais e os ectotermos e endotermos represen
tam acessos muito diferentes à vida dos vertebrados. 

Devido às suas baixas necessidades energéticas, os ecto
termos podem colonizar habitats nos quais os suprimentos de 
energia são baixos. Os ectotermos são capazes de estender al
guns de seus limites de homeostase para tolerar temperaturas 
corporais altas ou baixas e conteúdos hídricos altos ou baixos, 
o que lhes permite sobreviver em condições difíceis. 

Quando o alimento está disponível, os ectotermos são 
eficientes em converter a energia que ele contém em teci

dos do seu próprio corpo, para crescimento ou reprodução. 
As eficiências de conversão líquida dos ectotermos estão ao 
redor de 50 por cento da energia assimilada, comparadas à 
média de 1,4 por cento para os endotermos. 

Os ectotermos podem ser menores que os endotermos 
pois suas necessidades energéticas relativas à massa corpó
rea são baixas e muitos ectotermos pesam menos que um 
grama, enquanto que a maioria dos endotermos pesa mais 
que 10 gramas. Como resultado dessa diferença no tama
nho corporal, muitos ectotermos pequenos, como as sala
mandras, rãs e lagartos, comem presas muito pequenas para 
serem consumidas pelos endotermos. A eficiência da con
versão de energia pelos ectotermos e seu pequeno tamanho 
corporal faz com que desempenhem um papel característico 
nos ecossistemas modernos, em muitos aspectos, bastante 
diferente daquele dos endotermos terrestres. Compreender 
essas diferenças é importante para o entendimento da biolo
gia orgânica dos vertebrados ectotérmicos terrestres. 
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A Pangea atingiu seu desenvolvimento máximo durante o início da Era Mesozóica - toda a superfície da Terra 
tinha se aglutinado em um único continente, que se estendia do Pólo Sul ao Pólo Norte. As faunas e as floras 
do início da Era Mesozóica (Triássico) apresentaram certa diferenciação regional devido ao clima, mas não 
haviam barreiras oceânicas para a dispersão. Com a fragmentação da Pangea, no início da Era Mesozóica (Ju
rássico e Cretáceo), as floras e as faunas foram isoladas geograficamente e tornaram-se distintas em diferentes 
partes do mundo. 

Muitos tipos novos de insetos surgiram na Era Mesozóica, incluindo insetos sociais como as abelhas, for
migas e cupins. O aparecimento e a rápida radiação das angiospermas (plantas floríferas providas de se
mentes) no Cretáceo foi uma importante mudança floral. Uma mudança maior aconteceu com os vertebrados 
terrestres, no final do Triássico, com a substituição da fauna de grandes animais, incluindo uma diversidade 
de répteis mamaliformes, pelos dinossauros. Os dinossauros do Jurássico acrescentaram um novo nicho eco
lógico ao ecossistema - enormes Sauropoda herbívoros como o Apatosaurus (melhor conhecido pelo seu an
tigo nome, Brontosaurus). Dinossauros herbívoros mais avançados, com mandíbulas e dentes especializados 
para processar vegetais mais fibrosos, apareceram no Cretáceo. 

Mamíferos, aves e tipos modernos de anfíbios e répteis surgiram na Era Mesozóica. Esse período foi também 
a época de uma grande radiação dos répteis marinhos - ictiossauros, pelicossauros, mosasauros, placodontes, e 
outros, nenhum dos quais sobreviveu até o final do Cretáceo. Os nichos ecológicos desses tetrápodes marinhos 
da Era Mesozóica foram reinventados na Era Cenozóica, pelos mamíferos marinhos como as baleias e focas. 

Extinções foram contundentes no final do Triássico, com isso estabilizou-se a fauna dominante de dinos
sauros no final da Era Mesozóica, até o final do Cretáceo. As extinções do final do Cretáceo estão entre as 
mais famosas que resultaram na morte dos dinossauros, mas na realidade muitos tipos de organismos foram 
afetados: invertebrados e plantas, assim como vertebrados não dinossauros. Evidências de um impacto de um 
corpo extraterrestre (um meteoro ou asteróide) no final do Cretáceo, tem fortalecido o argumento para a rá
pida extinção desses seres, no lugar de uma extinção natural gradual, mas problemas permanecem com a ana
lise do registro fóssil e o padrão dos tipos de animais que sobreviveram versus aqueles que se extinguiram. 

15.1 Geografia Continental da Era 
Mesozóica 

No meio do Triássico, a superfície total da Terra estava con
centrada no super-continente Pangea, que estendia-se além 
do Equador. A parte sul da Pangea, áreas que hoje formam 
a Antártida e a Austrália, estava perto do Pólo Sul e a parte 
norte da Eurásia moderna estava dentro do Círculo Ártico 
(Figura 15-la). 

A fragmentação da Pangea começou no Jurássico, com 
a separação da Laurásia (norte) e Gondwana (sul), por uma 
extensão ocidental do Mar de Tethys. A Laurásia desviou-se 
dos outros continentes, separando a América do Norte de sua 
conexão com a América do Sul, aumentando o tamanho do 
recém formado Oceano Atlântico (Figura 15-lb). Mares epi-
continentais (áreas do mar que são agora áreas continentais) 
eram mais extensos do que haviam sido no Triássico. 
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AFigura 15-1 Localização dos blocos continentais durante a Era Mesozóica. Áreas terrestres continentais estão sombreadas e os 
mares epicontinentais são as áreas não sombreadas nas margens dos modernos continentes. As setas indicam a direção da rotação dos 
continentes. 

A separação dos continentes, assim como a rotação dos 
continentes do Norte, continuaram durante a Era Mesozóica. 
Os mares epicontinentais tornaram-se ainda mais extensos. 
No Cretáceo Superior, os continentes estavam aproximada
mente nas posições atuais, embora a índia ainda estivesse 
próxima da África e a Austrália, e a Nova Zelândia e Nova 
Guiné ainda estivessem bem ao Sul das suas posições atuais 
(Figura 15-lc). 

15.2 Ecossistemas Terrestres da 
Era Mesozóica 

A Era Mesozóica foi marcada por uma série de mudanças 
em grande escala, na flora e na fauna, começando com o 
evento de extinção Permo-Triassica (Permiano-Triás-
sico), cujas repercussões estenderam-se por um período de 
cerca de 25 milhões de anos, tendo culminado na transição 
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Cretáceo-Terciário. Os ecossistemas terrestres adquiriram 
uma teia alimentar essencialmente moderna durante o final 
do Permiano. As plantas cresciam em comunidades que 
continham uma mescla de espécies e eram consumidas por 
insetos e vertebrados herbívoros, que por sua vez eram pre-
dados por invertebrados e vertebrados carnívoros. Os tipos 
de plantas e animais nos ecossistemas do início da Era Me
sozóica, no entanto, eram completamente diferentes daque
les dos ecossistemas modernos. 

As extinções do Permo-Triássicas deixaram uma fauna 
terrestre completamente empobrecida. Os insetos perderam 
considerável diversidade, especialmente entre as formas su-
gadoras de seiva, mas novas formas herbívoras surgiram ra
pidamente no Triássico, incluindo bichos-pau. As faunas de 
vertebrados do Triássico Inferior eram dominadas por rép
teis mamaliformes herbívoros, os Lystrosaurus, assim como 
por répteis mamaliformes e pelos primeiros Archosauria 
("Thecodontia"), répteis Diapsida que, eventualmente, deram 
origem aos dinossauros. Mais tarde, no Triássico, o clima nos 
locais onde os tetrápodes eram encontrados mudou de morno 
e úmido para quente e seco e os Archosauria tiveram sua di
versidade e predominância faunística aumentadas. As faunas 
do Triássico ainda continham uma diversidade de répteis ma
maliformes, incluindo Dicynodontia (herbívoros), Cynodon-
tia (tanto carnívoros quanto herbívoros), e Rhynchosauria 
(grandes répteis Diapsida herbívoros) (ver Figura 15-2). 

A vegetação do Triássico incluía grupos modernos fami
liares de gimnospermas como coníferas (pinheiros e outras 
árvores com pinhas), gincófitas (parentes do Ginkgo atual), 
e cicadáceas e cicadofilicales. Outras plantas incluíam as 
samambaias, samambaias arbóreas e cavalinhas. Embora 
muitas dessas plantas ainda existam hoje, elas são muito 

menos comuns e difundidas do que eram na Era Mesozóica. 
Embora a Pangea fosse um continente único no Triássico, 
as floras e faunas desse Período mostram caracteres regio
nais que refletem, provavelmente, diferenças nos padrões de 
chuva e temperaturas extremas sazonais em áreas distantes 
do mar. Coníferas variavam na forma, desde pequenos ar
bustos até altas árvores de florestas, sendo que muitas pare
cem ter vivido em habitats relativamente secos. Cicadáceas 
também parecem ter vivido em regiões mais secas. 

Os vertebrados herbívoros do Triássico variavam na 
massa corpórea entre 10 e 1000 quilogramas. Essa varia
ção no tamanho sugere que a principal paisagem florística 
pode ter sido formada por bosques abertos, pois uma flo
resta densa sustenta, principalmente, herbívoros de pequeno 
porte. Todos esses herbívoros (Rhyncosauria, Dicynodontia, 
Cynodontia Gomphodontia e Archosauria Aetosauria) eram 
pastadores generalistas e devem ter forrageado até uma al
tura de um metro a partir do solo. Animais que pastavam em 
níveis mais altos não estiveram presentes até a evolução dos 
dinossauros Prosauropoda, bem no fim do Triássico. 

Não havia virtualmente nenhum vertebrado herbívoro 
arbóreo, embora alguns répteis Sphenodontidae e mamífe
ros primitivos (Haramyidae), do final do Triássico, podem 
ter sido herbívoros arbóreos. Somente quando os mamíferos 
ocuparam esse habitat, na Era Cenozóica, houve uma radia
ção significativa de vertebrados herbívoros habitantes de 
dosséis. No entanto, no Triássico, havia abundância de inse
tos herbívoros e, juntamente com eles, vários répteis Diap
sida insetívoros e arbóreos, incluindo formas planadoras. 

Durante o Triássico Superior, houve uma mudança nas 
comunidades florísticas, especialmente na Gondwana, onde 
as floras dominadas pela cicadofilicales Dicroidium foram 

A Figura 15-2 Reconstrução de uma cena do início do Triássico superior do Novo México. 
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substituídas por outras dominadas por coníferas. A mu
dança na flora foi acompanhada por uma mudança de fauna 
ainda maior; o gmpo dos grandes tetrápodes do Triássico 
tomou-se extinto. Tanto os dinossauros quanto os mamí
feros fizeram sua primeira aparição nesse Período, assim 
como outros gmpos modernos como Sphenodontidae (o 
gmpo irmão dos lagartos), quelônios e crocodilos. Gmpos 
que estão extintos atualmente, tais como Pterosauria (rép
teis voadores) surgiram juntamente com vários répteis ma
rinhos, incluindo Ichthyosauria e Plesiosauria. 

A vegetação do Triássico Superior, dominada por coní
feras e samambaias, continuou ao longo do Jurássico, em
bora as cicadofilicales estivessem reduzidas em diversidade. 
As floras da Laurásia e Gondwana eram mais semelhantes 
entre si no Jurássico do que no Triássico. Vários novos tipos 
de insetos surgiram no Jurássico, incluindo besouros, Thy-
sanoptera e uma variedade de percevejos (Hemiptera). 

Uma mudança abrupta nos ecossistemas terrestres ocor
reu no início do Jurássico, quando os dinossauros tomaram-se 
o elemento dominante da fauna de grandes vertebrados. Di
nossauros carnívoros de pequeno porte eram um elemento 
raro da fauna do Triássico Superior, mas o Jurássico mostrou 
radiações de casmivoros maiores (Allosauridae) e muitos 
tipos de grandes herbívoros. Os últimos incluíam os Pro-
sauropoda e os Sauropoda pastadores de vegetação alta e os 
Stegosauria, pastadores de vegetação baixa. Também havia 
um aperfeiçoamento de dinosauros carnívoros Terapoda 
menores, agora junto com pequenos omitopodes herbívoros. 
Lagartos e os gmpos modernos de anfíbios apareceram, ini
cialmente, no Jurássico e a ave mais antiga, Archaeopteryx, 
é conhecida do Jurássico Superior. 

Os Sauropoda eram animais gigantescos, com massas cor
porais variando de 10.000 a 50.000 quilograma ou até mais e 
podem ter influenciado os padrões de crescimento e estmtura 
da vegetação como os elefantes fazem hoje. Não está claro 
como a vegetação do Jurássico foi capaz de suportar uma 
biomassa tão grande de herbívoros. Entretanto, os níveis de 
dióxido de carbono na atmosfera eram excepcionalmente 
altos durante o Jurássico, o que pode ter possibilitado altos 
níveis de produtividade vegetal. 

A vegetação do Cretáceo Inferior era semelhante à do 
Jurássico Superior. No entanto, no Cretáceo Superior, o pa
drão da vegetação global era completamente diferente. As 
plantas com flores (angiospermas) aparecem no registro 
fóssil no Cretáceo Inferior, embora extrapolações do tempo 
de origem das angiospermas, baseadas na análise de DNA, 
sugerem que elas devem ter se originado tão cedo quanto no 
final da Era Paleozóica (Martin et al. 1989). As angiosper
mas foram as primeiras plantas polinizadas pelos insetos. Os 
insetos que surgiram no Cretáceo Inferior incluem borbole
tas, pulgões, gafanhotos e vespas causadoras de galhas. No 
Cretáceo Superior, uma variedade de insetos sociais fizeram 

sua primeira aparição, incluindo cupins, formigas e abelhas 
construtoras de colmeias. 

As angiospermas estavam, inicialmente, localizadas 
predominantemente perto do Equador, mas, em meados do 
Cretáceo, estavam bem estabelecidas nas latitudes médias. 
No entanto, nunca foram um componente comum das flo
ras de alta latitude durante a Era Mesozóica. As angiosper
mas formavam de 50 a 80 por cento das plantas em muitos 
conjuntos fósseis, ao final do Cretáceo, mas seu papel na 
paisagem floristica era diferente daquele que têm hoje. As 
grandes árvores ainda eram as coníferas. As formas em de
senvolvimento de angiospermas incluíam pequenas árvores, 
arbustos baixos e gramíneas, assumiram o lugar antes do
minado por samambaias e cicadáceas. Gramíneas, uma ca
racterística dominante das paisagens atuais, não apareceram 
antes da Era Cenozóica. 

Diferentes tipos de dinossauros herbívoros surgiram du
rante o Cretáceo. Os mais diversificados foram os Hadrosau-
ria (dinossauros de bico de pato) e os Ceratopsia (dinossauros 
com comos) - ambos se alimentavam nos níveis baixos da 
vegetação, utilizando-se de complexos dentes cortantes, pro
vavelmente para lidar com uma vegetação dura. Os Hadro-
sauria possuíam fileiras de dentes especializados, nas maxilas, 
para mastigar a vegetação e os Ceratopsia possuíam bicos 
córneos, semelhantes aos dos quelônios, que podem ter sido 
utilizados para rasgar a casca dura de plantas como as cicadá
ceas. Ambos os tipos de dinossauros viviam, provavelmente, 
em manadas migratórias ou nômades que podem ter chegado 
a milhares de indivíduos. Isso sugere que os hábitos alimen
tares desses dinossauros alteravam a composição da flora e 
que eles aparentemente estavam relacionados a dispersão das 
angiospermas. Entretanto, análises cuidadosas dos registros 
fósseis revelam que os dinossauros realmente não "inventa
ram as flores" (Barret e Willis 2001). 

A partir da fragmentação da Pangea, as faunas dos tetrá
podes começaram a apresentar algumas diferenças regionais 
distintas. Os dinossauros Theropoda Tetanurae mais deriva
dos tomaram-se os carnívoros dominantes na Laurásia. Na 
América do Sul, os Theropoda Ceratosauria mais primiti
vos eram dominantes e Tetanurae eram raros. Os Sauropoda 
parecem ter permanecido como herbívoros dominantes na 
América do Sul e, provavelmente, na África, mas pouco 
comuns na América do Norte. Em contraste, Hadrosauria e 
Ceratopsia dominaram as faunas do Cretáceo Superior no 
hemisfério norte. 

Outras mudanças faunísticas posteriores do Cretáceo in
cluem a evolução dos mamíferos com molares complexos 
durante o Cretáceo Inferior. Durante o Cretáceo Médio, sur
giram os primeiros mamíferos pertencentes aos três gmpos 
modernos - Monotremata, Marsupialia e Eutheria. Houve 
uma considerável radiação de aves durante o Cretáceo, mas 
poucas dessas formas estavam relacionadas de maneira pró
xima às aves modernas que se diversificaram na Era Ceno-
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zóica. Serpentes e formas modernas de crocodilos também 
são conhecidas, inicialmente, a partir do Cretáceo. 

Então, embora o Jurássico e o Cretáceo sejam conside
rados usualmente como a Era os Dinossauros, havia uma 
diversidade considerável de outros tipos de vertebrados, em
bora seguissem as regras dos membros menores da fauna. Os 
maiores mamíferos tinham o tamanho aproximado de um gato 
grande, embora a maioria tivesse o tamanho de um camun
dongo e musaranho, e os lagartos e outros répteis tinham um 
tamanho semelhante ao das espécies viventes. O menor dos 
dinossauros devia ter aproximadamente o tamanho do maior 
mamífero (próximo ao tamanho de um gambá), mas é claro, 
muitos eram consideravelmente maiores. Alguns dos meno
res vertebrados deviam ter predado os ovos de dinossauros ou 
servido de alimento para os dinossauros juvenis. 

Embora os dinossauros sejam representados freqüente
mente como habitantes de um mundo extinto e estranho, de 
fato os ecossistemas dos dinossauros não eram tão diferentes 
como os dos dias atoais. A principal diferença dos ecossis
temas do final da Era Mesozóica é que as regras ecológicas 
para grandes vertebrados eram feitas mais para os dinossau
ros do que para mamíferos. Todos os gmpos de tetrápodes 
modernos - rãs, salamandras, lagartos, serpentes, tartarugas, 
crocodilianos, aves e mamíferos - surgiram no Triássico 
Superior ou no Jurássico. A fauna incluía mais espécies de 
vertebrados que não eram dinossauros do que espécies de 
dinossauros, embora os dinossauros tenham representado 
muito da biomassa (Veja a Figura 15-3). 

Outros diapsidas 

(região de Montana) 

A Figura 15-3 Abundância relativa dos gêneros do Cretáceo Su
perior da localidade de Lance em Montana. Essa localidade parece 
representar um habitat pantanoso e florestado, com grandes rios e 
alguns lagos. 

Climas da Era Mesozóica 

Os climas da Era Mesozóica foram uniformes ao redor do 
mundo e, em nenhum momento durante a era, ocorreram ca
lotas polares. Grandes Temnospondyli (tetrápodes aquáticos 
não-amniotas) são encontrados nos depósitos do Triássico 
da Austrália, Antártida, Groenlândia e Spitzbergen e depó
sitos de carvão nos hemisférios norte e sul apontam para cli
mas úmidos. Em contraste, baixas e médias latitudes eram, 
provavelmente, secas - tanto sazonalmente como ao longo 
do ano - até o Cretáceo Superior e o Cenozóico Inferior, 
quando a presença de depósitos de carvão da Era Mesozóica 
em médias latitudes indicam a presença de pântanos, suge
rindo que o clima havia se tomado mais úmido. Essas bai
xas latitudes secas possuíam um tipo de vegetação diferente 
da vegetação equatorial atual, com a ausência de florestas 
tropicais úmidas. O registro florístico do Cretáceo também 
sugere um mundo altamente uniforme em termos de tempe
ratura, com florestas temperadas estendendo-se até regiões 
polares, embora uma redução na diversidade de plantas, em 
latitudes mais altas, no final do Cretáceo, tenha assinalado 
um episódio de resfriamento mundial. 

Extinções da Era Mesozóica 

A primeira das extinções da Era Mesozóica aconteceu no 
final do Triássico e teve efeitos consideráveis nos vertebra
dos terrestres e nos invertebrados marinhos. A fauna do Triás
sico, que era, essencialmente, uma continuação do final da 
Era Paleozóica, foi substituída por formas que dominariam 
a Era Mesozóica, como os dinossauros; dezoito famílias de 
tetrápodes tomaram-se extintas nessa época. As extinções 
do Triássico coincidiram com a fragmentação inicial da 
Pangea, embora também haja certa evidência, nessa época, 
de um impacto causado por um asteróide ou meteoro (Olsen 
et al. 2002). (O tipo de evidencia para tal evento é discutido 
adiante). Extinções menores de tetrápodes aconteceram no 
Triássico Inferior e no Jurássico Superior e esses dois even
tos de extinção terrestre encontraram paralelo no ambiente 
marinho. 

As extinções do final do Cretáceo tomaram-se conheci
das como as que extinguiram os dinossauros, embora a mag
nitude do efeito na fauna global tenha sido muito menor que 
a que ocorreu nas extinções do final da Era Paleozóica (final 
do Permiano). Muitas hipóteses foram propostas para expli
car o motivo pelo qual os dinossauros tomaram-se extintos, 
indo desde a extraterrestre (suas gônadas foram esteriliza
das por radiação causada pela explosão de uma supernova) 
até o ridículo (constipação causada por angiospermas; ver 
Benton 1990). Deve ser lembrado que os dinossauros não 
foram os únicos animais que enfrentaram extinções nessa 
época. Trinta e seis (40 por cento) das famílias de tetrápodes 
estavam extintas no final do Cretáceo, incluindo não ape
nas todos os dinossauros não aves, mas também todos os 
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répteis voadores (Pterosauria) e répteis marinhos (ictiossau-
ros, plesiossauros, mosassauros e outros). Aves e mamíferos 
sofreram extinções menores e os insetos estavam entre os 
poucos grupos que sobreviveram relativamente intactos ao 
Cretáceo. Houve também grandes extinções entre plantas e 
invertebrados marinhos. Qualquer explicação para a morte 
dos dinossauros deve também justificar o desaparecimento 
de grande variedade de outros organismos, tanto na terra 
como no mar, assim como a sobrevivência de muitas outras 
linhagens. 

Há longos debates sobre se o final das extinções do Cre
táceo foram rápidas ou graduais na natureza. Isto é difícil de 
se estimar a partir do registro fóssil, porque os fósseis não 
são encontrados normalmente em uma seqüência sem inter
rupção que é necessária para esse tipo de resolução. Entre 
os fósseis que apresentam esse tipo continuo de registro, 
os diminutos organismos planctônicos, conhecidos como 
foraminíferos, mostram que a mudança na diversidade e a 
abundância do limite entre C/T (Cretáceo-Terciário) parece 
ter sido abrupta. Entretanto, para organismos grandes uma 
lacuna entre o último fóssil conhecido e o evento limitante 
registrado nas rochas pode sinalizar a morte dessa linhagem 
algum tempo depois do evento ou pode apenas representar 
um tipo normal de lacuna na preservação que é encontrada 
em todo registro fóssil. 

O debate sobre extinções graduais ou abruptas têm sido 
particularmente virulentas quando aplicadas aos dinossauros 
(veja Fastovsky e Wieshampel 1996). Alguns paleontólogos 
defendem um declínio gradual da diversidade no Cretáceo 
Superior, enquanto outros apresentam evidências para pe
quenas mudanças em milhões de anos ou então precedendo 
imediatamente o limite C/T. Muitas questões complicam 
esse debate. Primeiro, o registro fóssil do final do Cretáceo é 
conhecido principalmente da América do Norte; padrões da 
evolução dos dinossauros observados nesse continente não 
devem ser aplicados para o resto do mundo. Segundo, tem 
sido observado com o passar do tempo que a diversidade 
no final do Cretáceo é um tanto menor do que a do Período 
imediatamente precedente, diversidade dos dinossauros au
mentou e diminuiu ao longo do final da Era Mesozóica, e o 
Período precedente o final do Cretáceo contem realmente a 
fauna mais rica de dinossauros conhecida. Deste modo, o 
declínio na diversidade uns poucos milhões de anos depois 
do fim do Cretáceo foi indicativo de um declínio a longo 
prazo para extinção, ou simplesmente parte de altos e bai
xos da diversidade dos dinossauros ao longo do tempo? É 
impossível determinar a resposta. 

Nas duas últimas décadas têm-se acumulado evidências 
sobre o impacto de um corpo extraterrestre com a Terra, um 
asteróide ou meteoro, no limite C/T. Uma estreita faixa de 
rochas contendo uma alta concentração de irídio (conhecido 
como anomalia de irídio) ocorre em muitas partes do mundo 
em sedimentos que foram depositados nas rochas que de

marcam a camada limite C/T. Normalmente o irídio é um 
elemento extremamente raro nas rochas sedimentares, mas 
ocorre em altas concentrações no núcleo da Terra e em al
guns corpos celestes extraterrestres. A deposição de irídio 
em todo o planeta pode indicar um impacto que ocorreu com 
tal força que pulverizou o corpo extraterrestre e dispersou 
seus fragmentos como poeira na atmosfera, caindo depois 
sobre a superfície e cobrindo inteiramente o globo terrestre. 

Evidência adicional para esse impacto foi encontrada 
na forma de uma cratera com a idade apropriada (64,4 ± 
0,5 milhões de anos), a cratera de Chicxulub no litoral da 
costa de Yucatan no México. Essa cratera mostra evidência 
de um impacto na presença de cristais de quartzo que mos
tram o efeito de enorme força (conhecida como distúrbio 
de quartzo). Tais cristais de quartzo são encontrados nos lo
cais conhecidos de impactos de meteoros históricos. Deste 
modo, temos uma evidência excelente que um impacto não 
ocorreu aproximadamente ao mesmo tempo em que as úl
timas extinções do Cretáceo, mas ainda há debate de como 
deve ter sido os efeitos exatos deste impacto, e se outros fa
tores anteriores influenciaram padrões da diversidade dos 
organismos, então estes impacto foi uma catástrofe decisiva 
no lugar de uma catástrofe repentina. 

As áreas próximas do impacto, como a América do Norte, 
devem ter sofrido com enormes ondas oceânicas e tem
pestades incendiárias, mas o resto do mundo deve ter sido 
afetado de um modo diferente. A distribuição do irídio ao 
redor do mundo sugere que a nuvem de poeira formada pelo 
impacto deve ter limitado por muitos anos a quantidade de 
luz solar que chega a superfície da Terra. Isso deve ter redu
zido a fotossíntese vegetal e resultou em grandes mudanças 
nos ecossistemas do planeta. Evidências das muitas mudan
ças da flora global, na forma de um registro fóssil de uma 
"samambaia gigante", onde florestas foram substituídas por 
poucas espécies de samambaias, foram registradas tanto na 
cratera de impacto quanto na Nova Zelândia (Vajda et al. 
2001). Somando-se a isso, embora nenhuma família de in
seto tornou-se extinta, as interações inseto/planta (eviden
ciadas pelos danos nas folhas) parece ter sido interrompida 
severamente, sugerindo uma perturbação ecológica ampla 
(Labandeira et al. 2002). Entretanto, analisando os vertebra
dos, há problemas em calcular quanto uma catástrofe pode 
ter influenciado nos padrões observados daqueles animais 
que sobreviveram e daqueles que se tornaram extintos. 

Para a maioria, a diferença na sobrevivência parece ter 
dependido do tamanho do corpo. Quase todos os vertebra
dos que tinham mais de 10 quilos tornaram-se extintos, in
cluindo todos os dinossauros não aves desta época. Muitas 
espécies de vertebrados menores, incluindo aves e mamífe
ros, também se tornaram extintas, mas é claro que algumas 
sobreviveram para reirradiar na Era Cenozóica. Animais me
nores tem uma grande capacidade de se reproduzir rapida
mente e de refazer as suas populações. (Isso porque muitos 
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mamíferos em perigo de extinção atualmente estão entre os 
maiores, tais como rinocerontes e os grandes felinos.) Deste 
modo, a relação entre tamanho do corpo, taxa de reprodução, 
e a capacidade de repovoar pode explicar alguns padrões dos 
vencedores e perdedores nas extinções do C/T. 

Entretanto algumas anomalias permanecem. Alguns tipos 
de grandes répteis, como as tartarugas e os crocodilos, não 
se tomaram extintos neste Período. Uma explicação para 
esse padrão é de que esse grandes répteis que sobreviveram 
estavam associados a ecossistemas de água doce, e parece 
que vertebrados de água doce sofreram menos extinções do 
que aqueles nos ecossistemas terrestres e marinhos. O fato 
que estes ecossistemas possam ter sido baseados em ali
mentação por detritos (isto é, alimentando-se de detritos na 
água, incluindo carcaça em decomposição, as quais devem 
ter sido em grande número!) foi desenvolvida como uma 
explicação para essa observação. Mas atualmente nós não 
sabemos exatamente porque ecossistemas de água doce pa
recem ser mais imunes a extinção do final do Cretáceo, e 
nem porque grandes crocodilos e tartarugas sobreviveram 
enquanto outros grandes vertebrados se tornaram extintos 
neste Período. 

Outro problema com o padrão dos sobreviventes da ex
tinção do Cretáceo encontram-se na sobrevivência dos gru
pos modernos de anfíbios. Sapos, salamandras e cecilias, 
todos sobreviveram ao limite C/T, todavia anfíbios moder
nos dos dias atuais parecem ser extremamente sensíveis a 
mudanças ambientais, e espécies estão se tornando extintas 
numa taxa alarmante. É difícil de acreditar que as supos
tas mudanças ambientais seguidas ao impacto, incluindo 
chuva ácida caindo sobre toda a superfície da Terra, possa 
ter poupado os grupos de anfíbios modernos. Novamente, 
estudos de registros fósseis mais antigos podem lançar luz 
sobre esses problemas, mas a evidência vital nem sempre 
esta presente. 

Em resumo, as extinções do Cretáceo afetaram muitos 
outros organismos junto com os dinossauros, e o padrão 
destas extinções faz sentido em alguns casos, mas são pro
blemáticos em outros. Atualmente estamos absolutamente 
certos de que um objeto extraterrestre chocou-se com a 
Terra no final da Era Mesozóica, mas os debates conti
nuam sobre como exatamente este evento afetou o padrão 
das linhagens que se tornaram extintas versus aquelas que 
sobreviveram. 
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CAPÍTULO 

16 Os Diapsida da Era Mesozóica: 
Dinosauria, Crocodylia e Aves 

Os Diapsida constituem a linhagem de Vertebrata amnióticos mais diversificada. Os enormes dinossauros não 
aves da Era Mesozóica são os Diapsida mais espetaculares, mas a linhagem também deu origem à maioria 
das espécies de vertebrados terrestres atuais. Crocodilianos e aves são Diapsida, assim como os lagartos e 
serpentes e provavelmente as tartarugas. Uma variedade de formas menos conhecidas - incluindo Pterosauria, 
Ichthyosauria, Plesiosauria e Placodontia - completa a lista dos Diapsida. 

A fauna de dinossauros da Era Mesozóica foi totalmente diferente de qualquer outra que tenha existido 
antes ou desde então. Muitos dinossauros eram enormes e toma-se difícil reproduzir os detalhes da vida que 
levavam porque não temos nenhum modelo vivo de vertebrado terrestre tão grande quanto eles. Mesmo os 
elefantes correspondem apenas ao tamanho de um dinossauro de médio porte. 

As Aves são os Diapsida viventes mais derivados. Suas penas e altas taxas metabólicas são elementos es
senciais para sua habilidade de voar, mas essas características evoluíram separadamente. As penas evoluíram 
antes do vôo, ilustrando o conceito de que a função em curso de um caracter não é necessariamente a mesma 
daquela de sua origem evolutiva. 

16.1 A Fauna da Era Mesozóica 

A Era Mesozóica, freqüentemente chamada de a Era dos 
Répteis, estendeu-se por cerca de 180 milhões de anos, 
desde o final da Era Paleozóica 251 milhões de anos atrás, 
até o início da Era Cenozóica, há apenas 65 milhões de anos. 
Ao longo desse vasto Período, evoluiu, por todo o mundo, 
uma fauna que diversificou e irradiou na maioria das zonas 
adaptativas ocupadas por todos os vertebrados terrestres 
atuais e alguns já extintos (p. ex., os enormes tetrápodes 
herbívoros e carnívoros chamados dinossauros). Embora os 
dinossauros sejam os representantes mais familiares da Era 
dos Répteis, eles são apenas um dos muitos gmpos. 

Inevitavelmente, a compreensão de um número tão grande 
de animais toma-se complicada e confusa, tanto no primeiro 
contato, como após estudá-la. Evolução paralela e evolução 
convergente foram comuns entre os tetrápodes da Era Meso
zóica. Piscívoros de focinho longo evoluíram repetidamente, 
assim como quadrúpedes com couraças pesadas e formas 
marinhas altamente especializadas. Houve uma tendência 
generalizada ao bipedalismo e, em muitas formas, observa-se 
uma reversão secundária à locomoção quadrúpede. O co
nhecimento das relações filogenéticas está em andamento e 
o esquema esboçado nas Figuras 16-1 e 16-2 precisará, sem 

dúvida, de revisão, à medida que material adicional for ana
lisado. Visões correntes da ecologia dos dinossauros e a ori
gem das aves também estão sofrendo uma revisão radical. 

Este capítulo inicia-se com uma breve revisão das relações 
filogenéticas dos tetrápodes da Era Mesozóica e de alguns as
pectos da sua morfologia funcional e das principais tendências 
evolutivas. Crocodilianos e Aves são os animais atuais que têm 
relação mais próxima com as formas da Era Mesozóica e a 
relação filogenética entre os crocodilianos e as aves nos per
mite fazer inferências sobre a ecologia e o comportamento das 
linhagens extintas. Preservados de modo excelente os fósseis 
das rochas finamente granuladas da China revelam detalhes 
estruturais que nunca antes haviam sido vistos nos fósseis, e 
novos sítios fossilíferos no continente africano, Madagasgar 
e América do Sul têm ampliado nossa compreensão da diver
sidade mundial dos diápsidas da Era Mesozóica (Flunn et al. 
1999, Stokstad 2001, Flyn e Wys 2002, Zhour et al. 2003). 

16.2 Relações Filogenéticas entre 
os Diapsida 

Nosso conhecimento das relações filogenéticas de diver
sos gmpos de tetrápodes da Era Mesozóica tem mudado ao 
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Euryapsideos" (répteis marinhos) 

A Figura 16-1 Relações filogenéticas nos Diapsida. Esse diagrama mostra as prováveis relações entre os principais grupos de Diapsida 
(Os Testudines, que podem ser Diapsida, não estão incluídos). Linhas pontilhadas mostram apenas inter-relacionamentos; elas não indicam 
os Períodos de divergência nem a presença não registrada dos táxons no registro fóssil. Os números indicam os caracteres derivados que 
distinguem as linhagens. 
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Legenda: 1. Diapsida - Crânio com abertura temporal superior e 
inferior; arco temporal superior formado por pós-orbital e esqua-
mosal tridentado; abertura sub-orbital; esterno ossificado; junta 
do tornozelo complexa entre a tíbia e o astrágalo; primeiro meta-
tarso com menos da metade do comprimento do quarto metatarso. 
2. Sauria (Neodiapsida) - Processo rostral do esquamosal estreito; 
esquamosal restrito, principalmente, à parte de cima do crânio; ta
bular ausente; estribo delgado; cleitro ausente; quinto metatarso re
curvado; costelas do tronco, na maioria, com uma única cabeça. 3. 
Archosauromorpha - Costelas cervicais com duas cabeças; várias 
características dos membros, incluindo articulação côncavo-con-
vexo entre o astrágalo e o calcâneo. 4. Archosauria - Presença de 
uma abertura anterorbital; órbita com a forma de um triângulo in
vertido; dentes comprimidos lateralmente e com serrilhas. 5. Púbis 
e ílio alongados; quarto trocânter no fémur. 6. Auge do grupo Ar
chosauria - Forame parietal ausente; sem dentes palatais no pteri
góide, palatino e vomer. 7. Crurotarsi - Tornozelo (tarso) no qual 
o astrágalo forma um pino, bem distinto, que se encaixa em uma 
cavidade profunda no calcâneo, além de características das coste
las cervicais e do úmero. 8. Crocodylomorpha - Palato secundário 
presente, incluindo, ao menos, o osso maxilar. 9. Orrúmodira - Vér
tebras cervicais craniais mais longas que as médio-dorsais; inter-
clavículas ausentes; clavículas reduzidas ou ausentes; tíbia mais 

longa que o fémur; tubérculo do calcâneo rudimentar ou ausente; 
metatarsos agrupados e 2°-4° alongados. 10. Pterosauria - Mão com 
três dedos pequenos e o 4 o alongado, para suportar a membrana da 
asa; osso pteróide no pulso; tronco curto; pelve pequena com ossos 
pré-púbicos. 11. Dinosauria - Pescoço em forma de S; membros 
peitorais com menos da metade do comprimento dos pélvicos; 4° 

dedo da mão reduzido; outras características do palato, das cintu
ras escapular e pélvica, da mão, do membro pélvico e do pé. 12. 
Lepidosauromorpha - Pós-frontal penetra na borda da abertura 
temporal superior; supratemporal ausente; ausência de dentes nas 
bordas laterais do pterigóide; características das vértebras, das 
costelas e das placas estemais. 13. Sauropterygia - Alongamento 
da região pós-orbital do crânio; aumento da abertura temporal su
perior; sínfise mandibular alongada e robusta; úmero recurvado; 
rádio e ulna com igual comprimento. 14. Lepidosauria - Cresci
mento determinado com epífises nas superfícies de articulação dos 
ossos longos; pós-parietal e tabular ausentes; astrágalo e calcâneo 
fundidos; outras características do crânio, da pelve e dos pés. 15. 
Squamata - Perda da barra temporal inferior (incluindo a perda do 
quadradojugal); crânio altamente cinético com redução ou perda 
do esquamosal; nasais reduzidos; outras características do palato e 
do teto craniano, das vértebras, das costelas, da cintura escapular e 
do úmero. 

longo da última década. Muitas dessas formas (tecodontes, 
crocodilianos, pterossauros, dinossauros, esquamados e rin-
cossaurios) tinham crânios com duas aberturas temporais 
(um crânio diapsida) e os Diapsida são considerados uma 
linhagem monofilética que inclui a maioria dos principais 
grupos de Tetrapoda da Era Mesozóica, bem como os croco
dilianos, aves, tartarugas, tuatara, e esquamatas viventes. 

O nome diapsida significa dois arcos e se refere à pre
sença de duas aberturas, uma superior e outra inferior, na re
gião temporal do crânio. Mais distintiva que essas aberturas, 
é a morfologia dos ossos que formam o arco que as separa. 
O arco temporal superior é composto por um osso pós-orbi
tal e um osso esquamosal tridentado. O arco temporal infe
rior é formado pelos ossos jugal e quadradojugal. Esse arco 
foi repetidamente perdido durante a irradiação dos Diapsida 
e o arco superior também está ausente em algumas formas. 
Os lagartos e as serpentes atuais mostram claramente a im
portância dessas modificações do crânio que permitem, 
durante a alimentação, uma flexão craniana ampliada (cine
tismo) e o mesmo significado pode ser atribuído à perda dos 
arcos em algumas formas extintas. Além das duas aberturas 
temporais, os Diapsida derivados possuem uma fenestra de 
cada lado da cabeça, em posição rostral ao olho, e a pre
sença dessa abertura modifica as relações entre os ossos do 
palato e da região lateral do crânio. 

O mais antigo Diapsida conhecido é o Petrolacosaurus 
dos depósitos do Carbonífero Superior no Kansas. É um 

animal moderadamente pequeno, com 60 a 70 centímetros 
do focinho até a extremidade da cauda, dotado de um longo 
pescoço, olhos grandes e membros compridos. Ele nos dá a 
impressão de ter sido um animal terrestre ágil, que pode ter 
se alimentado de grandes insetos e outros artrópodes. 

Os Diapsida derivados podem ser divididos em dois gru
pos, os Archosauromorpha (Grego archo = predominante, 
saur = réptil, e morph = forma) e os Lepidosauromorpha 
(Grego lepi = escama). Os Archosauromorpha incluem os 
crocodilianos e as aves, os Pterosauria e dinossauros extin
tos e diversas formas do Permiano Superior e do Triássico. 
Os Lepidosauromorpha incluem o tuatara (Sphenodontidae) 
e os Squamata atuais, além de seus parentes extintos. Além 
disso, quatro grupos de tetrápodes marinhos especializados 
(placodontes, plesiossauros, ictiossauros e Hupehsuchus) são 
considerados, provisoriamente, como Lepidosauromorpha. O 
crânio desses animais possui uma abertura temporal dorsal, 
mas não apresenta uma abertura temporal inferior e os ossos 
pós-orbital e esquamosal não têm a forma tridentada carac
terística dos Diapsida. Entretanto, esses padrões estão dentro 
dos limites de modificações do crânio diápsido básico encon
trado nos outros membros do ciado. 

16.3 Archosauria 

Os Archosauria são os animais mais freqüentemente asso
ciados à grande irradiação dos tetrápodes na Era Mesozóica. 
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A Figura 16-2 Cladograma simplificado dos Diapsida. Aspas indicam gmpos parafiléticos. A adaga (t) indica um táxon extinto. 

Os dinossauros e os Pterosauria são componentes carac
terísticos de muitas faunas da Era Mesozóica e outros Ar
chosauria menos familiares também foram abundantes. Os 
Archosauria são distinguidos pela presença de uma abertura 
rostro-orbital (em frente ao olho). O crânio é profundo, a ór
bita ocular, em vez de circular, tem a forma de um triângulo 
invertido e os dentes são comprimidos lateralmente (Figura 
16-3a). Uma tendência ao bipedalismo foi generalizada, 
mas não universal entre os Archosauria, e a face ventral da 
diáfise femoral tinha uma área característica com superfície 
rugosa, o quarto trocânter (Figura 16-3b). O poderoso mús
culo caudifemoral originou-se na base da cauda e estava in
serido no trocânter. Quando o músculo era contraído, retraía 
(ou seja, puxava para trás) o fémur. 

Crurotarsi 

O grupo dos Archosauria deu origem a duas linhagens de 
piscívoros aquáticos, os Phytosauria e os Crocodylia. Os 
Phytosauria foram os primeiros a irradiar e, durante o Triás
sico Superior, eram elementos abundantes e importantes da 
fauna litorânea. Em contraste com os Crocodylia, cujas na
rinas localizam-se na extremidade do focinho e um palato 
secundário separando as passagens nasais da cavidade oral, 
as narinas dos Phytosauria localizavam-se sobre uma eleva

ção imediatamente rostral aos olhos. Os crocodilianos ver
dadeiros surgiram no Triássico e parecem ter substituído os 
Phytosauria por volta do final desse Período. Na maioria dos 
aspectos, a estmtura esquelética dos Crocodylia corresponde 
intimamente à dos Archosauria, mas o crânio e a pelve são 
especializados. Uma dobra de tecido, que se origina da base 
da língua, pode formar uma vedação a prova d'agua entre a 
boca e a garganta. Sendo assim, um crocodiliano pode res
pirar somente com as narinas expostas, sem inalar água. O 
envolvimento progressivo dos pré-maxilares, maxilares e 
pterigóides, no palato secundário, pode ser acompanhado 
desde os Crocodylia da Era Mesozóica até as formas amais. 

Os crocodilianos modernos são animais semi-aquáti
cos, mas os Crocodylia do Triássico eram terrestres. Eram 
animais alongados e esguios, com o tamanho aproximado 
de um gato grande, e dão a impressão de terem sido ca
çadores ativos que provavelmente predavam pequenos 
diapsideos. Traços dessa origem terrestre persistem nos 
Crocodylia atuais. 

O Cretáceo representou o clímax da evolução dos Cro
codylia. A extensão de climas quentes até áreas de terra que 
atualmente se encontram em zonas de clima temperado frio 
favoreceu tanto a diversidade como o grande tamanho. Si-
mosuchus clarki (Grego simo =nariz achatado e suchus = 
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Fenestra temporal superior 

Fenestra mandibular 
(a) 

Cabeça 

4 o trocânter 

AFigura 16-3 Características morfológicas dos arcossauros 
(a) crânio de Ornithosuchus mostrando os traços característicos 
dos Archosauria: dois arcos temporais, órbita em forma de um 
triângulo invertido, e uma fenestra rostro-orbital. (b) Fémur de 
Thescelosaurus mostrando o quarto trocânter. 

Legenda: f, frontal; par, parietal; pf, pós-frontal; po, pós-orbital; 
prf, pré-frontal; esq, esquamosal; q, quadrado; qj, quadradojugal. 

crocodilo), um fóssil de crocodilo descoberto recentemente em 
Madagascar, tinha cerca de 1 metro de comprimento. Ao con
trário de todos os outros crocodilos conhecidos, Simosuchus 
apresentava um focinho pequeno e largo e dentes com múlti
plas cúspides e, ao contrário da maior parte dos Crocodylia, ele 
pode ter sido herbívoro. Sarcosuchus (Grego sarco = carne) 
da África e Deinosuchus (Grego, deino = terrível) do Texas 
foram crocodilos de 12 a 15 metros do Cretáceo, que podem 
ter predado tartarugas marinhas e possivelmente dinossauros 
(Schwimmer 2002). 

Os enormes crocodilos persistiram durante muito tempo 
depois do desaparecimento dos dinossauros. Um crânio de 
um crocodilo do Mioceno, Purussaurus brasilienses, en
contrado na Bacia Amazônica em 1986, mede 1,5 metro 
de comprimento. Se esse animal tivesse as mesmas propor

ções de um jacaré teria medido de 11 a 12 metros de com
primento e se ergueria até 2,5 metros de altura, ou seja, a 
altura do teto da maioria das casas. Uma mandíbula isolada 
no Museu de Paleontologia da Universidade do Acre é 30 
centímetros mais comprida do que a mandíbula daquele crâ
nio completo e deve ter pertencido a um animal com 13 a 14 
metros de comprimento. Esses Crocodylia devem ter sido 
tão grandes quanto o Tyrannosaurus rex. 

A cauda pesada e achatada lateralmente impulsiona o 
corpo de um crocodilo na água e os membros são manti
dos junto ao corpo. No Jurássico Superior, uma linhagem de 
crocodilos marinhos especializados desfrutou de um breve 
sucesso. Estes Metriorhynchidae possuíam crânios longos 
com focinhos afilados. Não possuíam a armadura corporal 
dérmica, típica da maioria dos crocodilianos. Tinham uma 
cauda lobada com a coluna vertebral curvando-se para baixo, 
dentro do lobo ventral, e com o lobo dorsal sustentado por 
tecido rijo. As mãos e os pés tinham forma de remo. 

Biologia dos Crocodylia atuais Em muitos aspectos, os 
Crocodylia são os Archosauria viventes que mais se asseme
lham às formas da Era Mesozóica e vamos considerá-los, em 
primeiro lugar, para determinar um contexto que possibilite 
entender os dinossauros. Apenas 23 espécies de Crocodylia 
sobrevivem atualmente. A maioria é encontrada em regiões 
tropicais e sub-tropicais, mas três espécies apresentam dis
tribuição que se estende pela zona temperada. Os sistematas 
dividem os Crocodylia atuais em três famílias: os Alligatori-
dae incluem as duas espécies de aligátores vivos e os jacarés 
(Figura 16-4). Com exceção do aligátor chinês, os Alligato-
ridae formam um grupo exclusivo do Novo Mundo. O aligá
tor americano é encontrado nos Estados da costa do Golfo e 
várias espécies de jacarés ocorrem do México à América do 
Sul e através do Caribe. Os aligátores e jacarés são formas 
de água doce, enquanto que os Crocodylidae incluem espé
cies como o crocodilo de água salgada, que habita estuários, 
manguezais, pântanos e regiões baixas de grandes rios. Essa 
espécie ocorre amplamente na região Indo-Pacífíca e pene
tra no arquipélago Indo-Australiano até o norte da Austrália. 
No Novo Mundo, o crocodilo americano está no seu am
biente, quando no mar, e ocorre em regiões costeiras, desde 
o extremo sul da Flórida, passando pelo Caribe, até o norte 
da América do Sul. 

O crocodilo de água salgada é, provavelmente, a maior 
espécie atual de Crocodylia. Até recentemente, os adultos 
podem ter atingido comprimentos de 7 metros. Os Croco
dylia crescem lentamente, uma vez atingida a maturidade, 
e demoram a alcançar um grande tamanho. Devido à caça 
intensiva nos dois últimos séculos, poucos Crocodylia atin
gem, atualmente, o tamanho que são capazes de alcançar 
geneticamente. Nem todos os Crocodylia são gigantes -
várias espécies de pequeno porte vivem em corpos d'agua 
menores. O jacaré-corôa da América do Sul e o crocodilo-
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(a) 

(b) (c) 

AFigura 16-4 Crocodylia. Os Crocodylia modernos diferem pouco entre si ou das formas do Mesozóico Superior. A maior variação 
inter-específica observada nos Crocodylia atuais diz respeito ao formato da cabeça. Aligátores e jacarés são formas de focinho largo com 
dietas variadas. Os crocodilos incluem uma variedade de larguras de focinho. Os focinhos mais largos são quase tão largos quanto os da 
maioria dos aligátores e jacarés e essas espécies de crocodilos possuem dietas variadas que incluem quelônios, peixes e animais terrestres. 
Outros crocodilos possuem focinhos muito estreitos, sendo espécies primordialmente piscívoras. (a) Crocodilo cubano; (b) aligátor chinês; 
(c) crocodilo americano; (d) gavial. 

anão da África, têm cerca de um metro de comprimento 
quando adultos e vivem em riachos de correnteza veloz. 

A terceira família de Crocodylia, Gavialidae, contém 
uma única espécie - o gavial, que já ocorreu em grandes 
rios, do norte da índia até Burma. Essa espécie possui o fo
cinho mais estreito de todos os Crocodylia. A sínfise man
dibular (a fusão entre as mandíbulas na extremidade rostral 
da maxila inferior) estende-se para trás até o nível do 23° 
ou 24° dente da maxila inferior. Um focinho muito estreito 
como esse representa uma especialização para alimentar-se 
de peixes que são capturados por meio de um súbito golpe 
lateral da cabeça. 

O músculo que abre a boca de um Crocodylia (o depres
sor da mandíbula) se estende da parte caudal do crânio ao 
processo retroarticular (isto é, uma extensão do osso além 
da sua articulação) da mandíbula. O depressor da mandíbula 
é um músculo curto com pouca vantagem mecânica. Uma 
pessoa é capaz de manter a boca de um Crocodylia fechada 
facilmente, como pode ser visto nos programas de televisão 
sobre natureza quase diariamente. Em contraste, os múscu
los de fechamento da mandíbula são muito poderosos. Os 
Crocodylia de focinho largo se alimentam de tartarugas 
adultas que são esmagadas nas suas mandíbulas. As formas 
do focinho dos crocodilianos estão intimamente associadas 
à especialização alimentar e formas similares tem evoluído 
repetidamente, em diferentes linhagens, a partir da Era Me
sozóica (Brochu 2001). 

Os Crocodylia atuais são basicamente aquáticos, embora 
tenham membros bem desenvolvidos e algumas espécies 
realizem extensas caminhadas sobre a terra. Os crocodi
los podem galopar movendo os membros de sua postura 
normal, isto é, estendidos lateralmente, para uma posição 
aproximadamente vertical abaixo do corpo. Diferente de 
algumas das formas mesozóicas mais terrestres, os croco
dilos viventes caçam dentro d'agua. As maxilas superior e 
inferior são recobertas por pequenas saliências que são re
ceptores de pressão muito sensíveis. Em escuridão total, os 
aligátores americanos podem direcionar seu ataque para o 
ponto de impacto de uma única gota de água que cai sobre a 
superfície da água (Soares 2002). 

Alguns crocodilianos, tais como o crocodilo do Nilo, espe
ram de tocaia embaixo d'agua na borda da água e atacam 
grandes mamíferos como antílopes e zebras quando esses 
vêm beber água. Na áreas tropicais da Austrália, avisos são 
colocados nas margens dos rios e lagoas alertanto as pessoas 
para o perigo real de ataque de crocodilos. Após capturar um 
animal, um crocodilo puxa-o para dentro d'agua a fim de 
afogá-lo. Quando a presa está morta, corta grandes pedaços 
do animal e engole-os inteiro. Às vezes, pressiona um animal 
morto em um emaranhado de raízes ou galhos submersos para 
prendê-lo enquanto arranca pedaços. Uma outra alternativa é 
o uso da inércia de um grande item alimentar para arrancar 
pedaços: os crocodilos mordem a presa e giram rapidamente 
ao longo de seu próprio eixo longitudinal, rompendo a porção 
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que está sendo segura. Alguns Crocodylia deixam presas 
grandes decompondo-se durante alguns dias até que possam 
ser desmembradas mais facilmente. 

Os crocodilos viventes são ectotérmicos, e indivíduos 
pequenos expõem-se ao sol para elevar a sua temperatura 
corpórea. Um crocodilo aquecendo-se ao sol pode aumentar 
sua taxa de aquecimento usando um desvio de sangue intra-
cardíaco direita-esquerda, para aumentar o fluxo sangüíneo 
na circulação periférica, assim como fazem os lagartos. No 
entanto, a estrutura do coração dos Crocolylia é diferente da 
estmtura do coração dos Squamata e dos Testudines e o des
vio de sangue intracardíaco é obtido de um modo diferente. 

Ao contrário dos Testudines (quelônios) e Squamata, os 
Crocodylia apresentam um coração com quatro câmaras - ou 
seja, o ventrículo é dividido por um septo em lado esquerdo e 
direito. (E a ausência desse septo, no coração dos Squamata 
e dos Testudines, que os permite utilizar os diferenciais de 
pressão para mudar o sangue do lado pulmonar [direito] do 
ventrículo, através da crista muscular, para o lado sistêmico 
[esquerdo]. No coração dos Crocodylia, o arco aórtico di
reito abre-se a partir do ventrículo esquerdo e recebe sangue 
oxigenado (Figura 16-5). O arco aórtico esquerdo e a artéria 
pulmonar abrem-se a partir do ventrículo direito. O fluxo 
de sangue é controlado pela resistência em fluir no circuito 
sistêmico versus circuito pulmonar e as pressões mudam 
dependendo das atividades do aligátor. Pequenos nódulos 
esféricos projetam-se para dentro do fluxo de sangue que 
se dirige para a artéria pulmonar um pouco antes do sangue 
alcançar a válvula pumo-ventricular. Os nódulos de um dos 
lados pareiam com os nódulos do outro lado como dedos 
que se opõem e formam uma válvula que é controlada pelos 
hormônios que ativam os beta-adrenoreceptores (epinefrina 
e norepinefrina). A ativação da válvula aumenta a resitência 
no circuito pulmonar e cria um desvio do sangue não oxi
genado da direita para esquerda dentro da circulação sistê
mica. Embora os beta-receptores se encontrem no músculo 
cardíaco dos vertebrados, onde evoluíram na regulação da 
pressão no interior das artérias coronárias, acredita-se que 
esse modelo é o primeiro exemplo de controle ativo de uma 
válvula cardíaca (Franklin e Axelsson 2000). 

Quando um aligátor está em repouso, sua pressão sangüí
nea é aproximadamente a mesma nos ventrículos direito e 
esquerdo. Nessa situação, o sangue não oxigenado flui do 
ventrículo direito para o arco aórtico esquerdo e, em seguida, 
para trás, em direção às vísceras. O sangue não oxigenado 
contém íons de hidrogênio produzidos quando o dióxido de 
carbono combina-se com o bicarbonato do sistema tampão do 
sangue. Os íons de hidrogênio que entram no arco aórtico es
querdo podem ser usados para a secreção de ácido clorídrico 
no estômago durante a digestão. Note que o arco aórtico di
reito fornece o sangue para a cabeça, assim, mesmo nessa si
tuação, o cérebro recebe apenas sangue oxigenado. 

PARA A CABEÇA E REGIÃO CRANIAL DO CORPO 
ARTÉRIA 

PULMONAR 
AORTA ESQUERDA 

AORTA DIREITA 

FORAME 
DE PANIZZA 

VENTRÍCULO 

DIREITO 

^ 

ÁTRIO 
ESQUERDO 

A PARTIR 
DOS PULMÕES 

PARA AS VÍSCERAS E 
REGIÃO CAUDAL DO CORPO 

A Figura 16-5 A relação entre o coração e os principais vasos 
sangüíneos de um Crocodylia. O arco aórtico direito abre-se a partir 
do ventrículo esquerdo e recebe sangue oxigenado que flui tanto para 
a região cranial, como para a região caudal do corpo. O arco aórtico 
esquerdo abre-se a partir do ventrículo direito. Quando a pressão 
no ventrículo direito se iguala ou excede a pressão no ventrículo 
esquerdo, a válvula atrio-ventricular se abre e sangue sem oxigênio 
flui para a aorta esquerda, que transporta sangue somente para a 
região caudal do corpo. Quando a pressão no ventrículo esquerdo 
excede a pressão no ventrículo direito, a válvula atrio-ventricular 
direita é mantida fechada e o sangue oxigenado flui, via forâme de 
Panizza, para o arco aórtico esquerdo. Legenda: Branco = sangue 
oxigenado; cinza = sangue não oxigenado. 

Um padrão diferente de fluxo sangüíneo ocorre quando 
o aligátor está ativo; nessa condição mais sangue deve ser 
entregue para os músculos e promover que a pressão no 
ventrículo esquerdo aumente, alcançando um nível superior 
ao do ventrículo direito. Os arcos aórticos esquerdo e direito 
estão conectados via Forâme de Panizza. Quando a pressão 
no arco aórtico direito excede à do arco aórtico esquerdo, o 
sangue flui, através dessa passagem, do arco aórtico direito 
para o esquerdo [um desvio da direita para a esquerda]. A 
pressão crescente no arco aórtico esquerdo mantém a vál
vula ventricular fechada impedindo a entrada de sangue sem 
oxigênio do ventrículo direito. Assim, durante a atividade, 
ambos os arcos aórticos recebem sangue oxigenado. 

Um terceiro padrão de fluxo sangüíneo provavelmente 
acontece quando o aligátor mergulha e prende a respiração. 
Nessa situação, os vasos sangüíneos, no circuito pulmonar, 
estão constritos e a pressão no ventrículo direito aumenta a 
fim de igualar-se à pressão no ventrículo esquerdo. Sob essas 
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condições, forma-se um desvio de sangue intracardíaco di
reita-esquerda e um volume considerável de sangue sem 
oxigênio flui para o arco aórtico esquerdo. O mesmo des
vio de sangue intracardíaco direita-esquerda provavelmente 
acontece quando um Crocodylia frio está se aquecendo ao 
sol. Os Crocodylia (pelo menos os indivíduos pequenos -
ninguém testou isso com crocodilos adultos), são capazes de 
aumentar sua taxa de aquecimento através do aumento do 
fluxo de sangue nos membros. As pernas apresentam uma 
grande superfície em relação ao seu volume, sendo que o 
fluxo sangüíneo nas pernas transfere rapidamente calor para 
o centro do corpo. Aumentando a resistência do fluxo no 
circuito pulmonar para produzir um desvio do fluxo sangüí
neo da direita para a esquerda no coração deve ser, prova
velmente, como os Crocodylia aumentam o fluxo de sangue 
sistêmico para aquecer-se rapidamente ao sol. 

Crocodylia e Aves como Modelos para os Dinossau
ros Uma tendência do método cladístico de determinar as 
relações evolutivas é a ênfase que ele coloca nas caracte
rísticas derivadas em comum, apresentadas por organismos 
relacionados. Geralmente, estes são caracteres morfológicos 
utilizados para fazer inferências sobre relações filogenéti
cas, mas o processo pode ser usado de outras maneiras. Por 
exemplo, se uma filogenia pode ser estabelecida através de 
caracteres morfológicos, outras características - ecológica, 
comportamental e fisiológica - podem ser sobrepostas à 
filogenia e sua evolução pode ser interpretada em um con
texto evolutivo. 

Características morfológicas comuns aos Crocodylia e 
às Aves os colocam na linhagem Archosauria e essa relação 
pode ser combinada com informação sobre o comportamento 
social dos dois gmpos possibilitando respostas para as per
guntas sobre o provável comportamento dos dinossauros. Por 
exemplo, que tipo de cuidado parental e comportamento de 
vocalização os dinossauros exibiam? Essa questão pode ser 
abordada através da análise da história filogenética do cui
dado parental e da vocalização na linhagem Archosauria. 

O extensivo cuidado parental demonstrado por muitas 
aves foi sempre bem conhecido, em parte devido ao fato da 
maioria das aves ser de animais conspícuos cujo estudo é rela
tivamente fácil. Vocalizações são importantes no cuidado pa
rental das aves. Os filhotes dos pássaros piam dentro dos ovos 
quando se aproxima o momento da eclosão, piam quando 
pedem comida e piam de forma mais estridente quando se 
sentem ameaçados. Aves adultas de algumas espécies dão gri
tos de aviso que fazem com que seus filhotes parem e perma
neçam imóveis até que o perigo tenha passado. 

Entre os Crocodylia, cuidado parental e comunicação 
vocal com os filhotes são menos conhecidos do que entre 
as Aves, embora pareçam ser igualmente desenvolvidos. 
Provavelmente, todos os Crocodylia protegem seus ninhos, 
sendo que, entre algumas espécies, foi descrito cuidado pa

rental elaborado. A comunicação vocal entre os jovens e os 
adultos começa antes do ovo eclodir, continuando depois 
que os recém-nascidos estão fora do ninho (Lang 1986). 

Os recém-nascidos de Crocodylia começam a vocalizar 
antes mesmo de terem saído totalmente do ovo e essas voca
lizações são altas o suficiente para serem ouvidas a uma boa 
distância. Os sons produzidos pelos recém-nascidos estimu
lam um ou ambos os pais para escavar o ninho, utilizando 
seus membros e maxilas para afastar a vegetação ou o solo 
(Figura 16-6). Por exemplo, a fêmea do aligátor americano 
corta pedaços de vegetação para fora do ninho para libertar 
os jovens quando eles começam a vocalizar. A seguir, ela 
coloca os bebês na boca e leva-os, um ou dois de cada vez, 
para a água onde os solta. Este processo se repete até que 
todos os filhotes tenham sido levados do ninho para a água. 
Os pais de algumas espécies de Crocodylia quebram deli
cadamente a casca dos ovos com seus dentes para ajudar os 
filhotes a se libertarem. É verdadeiramente marcante a visão 
de um crocodilo, cujas maxilas poderiam esmagar a perna 
de uma zebra, quebrando delicadamente a casca de um ovo 
um pouco maior do que o ovo de uma galinha e libertando o 
recém-nascido ileso. 

Os filhotes de Crocodylia permanecem perto da mãe por 
um período considerável - dois anos para o aligátor ameri
cano, três para o jacaretinga da América do Sul - e podem 
se alimentar de pequenos pedaços de comida que a fêmea 
deixa cair enquanto se alimenta. Como muitas aves, os 
recém-nascidos de Crocodylia são capazes de obter seu ali
mento logo após a eclosão não sendo dependentes dos pais 
para se alimentarem. 

Os Crocodylia adultos, assim como as Aves, são Archo
sauria vocalizadores (Lang 1989). Golpes na água, com a 
cabeça e a cauda, e uma variedade de vocalizações são uti
lizados pelos machos de Crocodylia durante a corte e exi
bições de territorialidade. Aligátores americanos vivem em 
pântanos fechados e os machos defendem territórios que 
geralmente não estão ao alcance da vista de outros machos 
e fêmeas. O território do macho está freqüentemente centra
lizado em um buraco profundo que ele cavou e que retém 
água quando o pântano seca e os buracos de aligátor são um 
importante refugio para outros animais no período de seca. 
O rugido de um aligátor macho ressoa através do pântano, 
anunciando sua presença para os outros aligátores a 200 me
tros de distância. As fêmeas também rugem, mas somente os 
machos realizam uma vocalização infrasonora (isto é, numa 
freqüência abaixo do nível da audição humana) que faz com 
que um pequeno volume de água se agite na superfície e se 
desloque, por alguma distância, embaixo d'agua. 

Os filhotes de Crocodylia, quando amedrontados, emi
tem um grito de angústia que estimula os machos e fêmeas 
adultos a virem em sua defesa. Quando os técnicos de uma 
fazenda de crocodilos, na Papua Nova Guiné, resgataram um 
filhote de crocodilo da Nova Guiné que havia, se perdido do 
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A Figura 16-6 Cuidado parental no crocodilo dos pântanos, Crocodylus palustris. A etiqueta numerada na cabeça permitiu que cada 
indivíduo fosse reconhecido: (a) o pai pegando um recém-nascido; (b, c) pai carregando recém-nascidos para a água, há 9 metros de 
distância, onde a mãe estava esperando. 

seu lago, esse grito de angústia atraiu 20 crocodilos adultos 
que foram na direção do filhote (e dos técnicos!). O macho 
dominante golpeou a água com a cabeça repetidamente e 
arremeteu contra a cerca onde os funcionários estavam, 
enquanto as fêmeas nadavam ao redor, emitiam profundos 
sons guturais e batiam com a cabeça na água. 

Os comportamentos de nidificação e cuidado parental 
dos Crocodylia coincidem, em parte, com o de muitas aves. 
Por exemplo, os perus-do-mato da Austrália (Megapodiidae) 
enterram seus ovos em montes de solo e vegetação em de
pressões que escavam no substrato, liberando seus filhotes 
no final da incubação. Os filhotes se dispersam assim que 
emergem do ninho. Os filhotes de várias aves, - incluindo 
espécies familiares como patos, galinhas e codornas - estão 
bem desenvolvidos bem no momento da eclosão (precocial) 
e são capazes de encontrar o seu próprio alimento. Nessas 
aves, como nos Crocodylia, a importante função do cuidado 
parental parece ser proteger os ninhos e os jovens. 

A explicação mais parcimoniosa para a ocorrência de 
vocalizações bem desenvolvidas, de construção elaborada 
e guarda de ninho e de cuidado com os filhotes, em Cro
codylia e Aves, é a de que estes comportamentos estavam 
presentes no ancestral comum desses dois gmpos. Em ou
tras palavras, cuidado parental de filhotes e vocalização 
para comunicação social parecem ser caracteres ancestrais 
da linhagem Archosauria, pelo menos no nível dos Croco
dylia. Nesse caso, os dinossauros teriam herdado cuidado 
parental e comunicação vocal como parte de seu repertório 
comportamental ancestral e deveríamos esperar que eles 
tenham exibido os comportamentos observados nas Aves e 
nos Crocodylia. E difícil decifrar o comportamento através 
do registro fóssil, mas evidências se acumulam no sentido 
de sugerir que os dinossauros, realmente, apresentaram cui
dado parental, comunicação vocal e outras formas de com
portamentos sociais complexos. 
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Pterosauria 

Os Archosauria deram origem a duas irradiações inde
pendentes de animais voadores. As Aves constituem uma 
dessas linhagens e sua similaridade com outros Archosau
ria é tão marcante que, se tivessem desaparecido no final 
da Era Mesozóica, seriam consideradas apenas mais um 
grupo de Archosauria altamente especializado. A outra li
nhagem de Archosauria voadores eram os Pterosauria do 
Triássico Superior e do Cretáceo (Figura 16-7). Variavam 
desde Pterodactylus, do tamanho de um pardal, até Quet-
zalcoatlus, que possuía uma envergadura de 13 metros. A 
estrutura das asas dos Pterosauria era completamente di
ferente daquela das aves. O quarto dedo dos Pterosauria 
era alongado e sustentava uma membrana de pele fixa às 
laterais do corpo e, talvez, aos membros pelvinos. Um pe
queno osso em forma de tala conectava-se à margem distai 
do carpo e, provavelmente, sustentava uma membrana que 
se estendia para a frente até o pescoço. Os primeiros Pte
rosauria Rhamphorhynchoidea possuíam uma cauda longa 
com uma porção expandida na extremidade, presumivel
mente utilizada na navegação, mas os últimos Pterodac-
tyloidea não possuíam cauda. 

As demandas mecânicas para o vôo estão refletidas na 
estrutura dos vertebrados voadores, e não é surpresa que os 
pterosauros e aves motrem um alto grau de evolução para
lela. Os ossos longos dos Pterosauria eram ocos, como nas 
aves e em muitos outros Archosauria, reduzindo o peso com 
pouca perda de resistência. O esterno, ao qual se ligam os 
poderosos músculos do vôo, era bem desenvolvido nos Pte
rosauria, embora não apresentasse a quilha vista nas aves 
(Um esterno quilhado não é essencial para o vôo - os mor
cegos têm um esterno palno). Os olhos eram grandes e mol
des das cavidades encefálicas dos Pterosauria mostram que 
as porções do encéfalo associadas à visão eram grandes e as 
áreas olfatórias, pequenas, como nas aves. O cerebelo, que 
se relaciona ao equilíbrio e à coordenação dos movimentos, 
era grande em proporção às outras partes do encéfalo, assim 
como acontece nas aves (Witmer et al. 2003). 

Alguns Pterosauria perderam os dentes e desenvol
veram um bico semelhante ao das Aves. Outros possuíam 
dentes cónicos e afiados, em um crânio arredondado, que 
recorda o dos morcegos. Alguns Pterosauria com crânios 
alongados e dentes fortes e afiados podem ter capturado 
peixes ou pequenos tetrápodes. Pterodaustro possuía um 
focinho extremamente alongado, dotado de um arranjo de 
dentes finos que lembrava a forma de um pente e que pode 
ter sido utilizado na coleta de pequenos organismos aquáti
cos. Dsungaripterus tinha maxilas longas que se uniam nas 
extremidades como um par de pinças. As extremidades das 
maxilas provavelmente eram cobertas por um bico córneo 
e dentes rombudos ocupavam a porção caudal da maxila. 

Esses animais podem ter retirado caracóis de rochas com o 
bico e os triturado com seus dentes largos. Thallasodromus 
sethi, um pterosauro do Cretáceo Inferior do Brasil, tinha 
maxilas alongadas sem dentes um bico interno com lâmi
nas afiadas na extremidade rostral. Essa forma é similar aos 
bicos de aves vivente conhecidas como peneiradores. Essas 
aves voam próximo à superfície da água e mergulham o 
bico para capturar peixes e crustáceos próximos à superfí
cie; Thallasodromus pode ter tido um estilo de caça seme
lhante (Kellner e Campos 2002). 

A capacidade de vôo dos Pterosauria tem sido deba
tida há muito tempo e a maioria das hipóteses relativas à 
sua ecologia foi baseada na premissa de que eram voadores 
ineficientes. Essa premisssa levou a sugestões de restrições 
de atividades e de habitats dos Pterosauria que parecem im
prováveis para um grupo de animais que foi, claramente, di
versificado e bem sucedido ao longo de grande parte da Era 
Mesozóica. Uma análise aerodinâmica sugere que a capa
cidade de vôo dos Pterosauria foi subestimada (Hazlehurts 
e Rayner 1992). Essa visão sugere que os Pterosauria de 
pequeno porte eram voadores lentos e manejáveis como os 
morcegos. Os Pterosauria de grande porte parecem ter se es
pecializado em planar como as fragatas e alguns abutres. 

Especulações sobre as habilidades de voar dos Ptero
sauria dependem da suposição que se faça sobre a forma de 
suas asas. Ela estendia-se exteriormente até a extremidade 
do quarto dedo, mas onde estava presa ao corpo? Ela ter
minava na cintura ou estendia-se até os membros pelvinos, 
como acontece nos morcegos? A estrutura da asa pode ter 
variado entre os Pterosauria. Um fóssil de Pterodactylus 
mostra que a asa estava ligada, pelo menos, até a coxa en
quanto que um fóssil extremamente bem preservado de 
Sordes pilosus de sedimentos do Jurássico no Casaquis-
tão, mostra que os membros pelvinos estavam envolvidos 
nas estruturas de vôo. A asa dessa espécie estava ligada ao 
longo da face externa do membro pelvino até o tornozelo e 
outra membrana de vôo - o uropatágio - estendia-se entre 
os membros pelvinos e era controlado pelo quinto dedo. 
Esse grau de envolvimento dos membros pelvinos com as 
asas deve ter limitado seu desempenho na locomoção ter
restre (como é o caso dos morcegos) e Sordes deve ter sido 
um caminhador desajeitado, em superfícies planas, mas um 
bom escalador de rochas e árvores. 

Fósseis de Pterosauria não mostraram claramente a es
trutura tridimensional do pé, sendo que as reconstruções 
sobre sua locomoção, no solo, são apenas especulações. 
Um fóssil de Dimorphodon, um Pterosauria primitivo des
coberto no México, mostra detalhes da estrutura do pé que 
eram desconhecidos até então. O modo como os ossos do pé 
se articulam mostra que o Dimorphodon colocava o seu pé 
completamente no solo durante a locomoção, como fazem 
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A Figura 16-7 Pterosauria: (a) Rhamphorhynchus, do Jurássico; (b) Pteranodon, do Cretáceo. Os crânios de Pterosauria sugerem 
dietas especializadas, (c) Anurognathus pode ter sido insetívoro; (d) Eudimorphodon pode ter se alimentado de pequenos vertebrados; (e) 
Dorygnathus pode ter sido piscívoro; (f) Pterodaustro possuía um arranjo de dentes, em forma de pente, que pode ter servido para coletar 
plâncton; (g) Dsungaripterus pode ter arrancado moluscos das rochas, com um bico córneo, para em seguida esmagá-los com seus dentes 
molariformes. 
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as aves, ao invés de caminhar sobre os dedos, como os di
nossauros bípedes (Clark et al. 1998). Essa interpretação 
condiz com os ratros fósseis que se acredita representarem 
os Pterosauria, e que mostram impressões do pé inteiro, bem 
como marcas das mãos. 

16.4 Dinossauros 

Os Archosauria mais conhecidos são, de longe, os Orni-
thischia e os Saurischia. Esses grupos são reunidos, na ter
minologia popular, como dinossauros, mas representam 
irradiações independentes e diferem nas especializações que 
desenvolveram. Os grupos tinham um ancestral comum que 
era bípede e ambos desenvolveram algumas formas secunda
riamente quadrúpedes. Inicialmente, a maior parte da nossa 
informação sobre dinossauros veio da América do Norte e 
da Europa mas, nos últimos 20 anos, novas descobertas na 
América do Sul, Rússia, China, África e Madagascar reve
lam detalhes sobre uma fauna mundial de dinossauros exis
tente durante a Era Mesozóica. O padrão que está emergindo 
sugere que cedo na Era Mesozóica, quando os continentes 
ainda estavam ligados, as faunas de dinossauro eram muito 
similares. No Cretáceo, os continentes moveram-se para po
sições semelhantes às atuais, o que significou uma separa
ção maior entre eles, e diferenças regionais nas faunas de 
dinossauro tornaram-se mais pronunciadas, e os dinosauros 
eram mais diversificados do que tinham sido anteriormente 
(Holtz 1998; Sereno et al. 1998, 1999; Sampson et al. 2001; 
Xu et al. 2002 a, b). 

Muitas das tendências morfológicas que podem ser tra
çadas na evolução dos Archosauria parecem estar associadas 
ao aumento da eficiência locomotora. Os dois desenvolvi
mentos mais importantes foram o deslocamento dos mem
bros para debaixo do corpo e uma tendência generalizada 
em direção ao bipedalismo. Os Archosauromorpha primiti
vos apresentavam uma postura desajeitada semelhante à de 
muitos anfíbios e Squamata atuais. O úmero e o fémur eram 
mantidos horizontalmente ao lado do corpo e o cotovelo e 
o joelho eram dobrados em um ângulo reto. Os Archosau
ria avançados tinham membros que eram mantidos vertical
mente sob o corpo. 

Nos tetrápodes primitivos, os músculos que se origina
vam no púbis e se inseriam no fémur protraíam o membro 
(moviam-no para frente), os músculos que se originavam no 
ísquio realizavam a abdução do fémur (moviam-no na dire
ção da linha mediana do corpo) e os músculos que se ori
ginavam na cauda retraíam o fémur (moviam-no para trás). 
A pelve dos tetrápodes primitivos, pouco modificada desde 
Ichthyostega até os Archosauromorpha primitivos, era lami
nar (Figura 16-8a). O ílio articulava-se com uma ou duas 
vértebras sacrais e o púbis e o ísquio não se estendiam muito 
cranialmente ou caudalmente à cavidade da articulação com 
o fémur (acetábulo). Os músculos pubofemoral e isquiofe-

moral estendiam-se ventralmente desde a pelve, inserindo-se 
no fémur. (A força dirigida para baixo, resultante de sua 
contração, era antagonizada pelos músculos iliofemorais, 
que se estendiam do ílio à superfície dorsal do fémur.) En
quanto o fémur projetava-se horizontalmente do corpo, esse 
sistema era eficiente. Os músculos pubofemoral e caudiofe-
moral eram longos o suficiente para impulsionar o fémur ao 
longo de um grande arco em relação ao solo. Conforme os 
membros foram mantidos mais embaixo do corpo, os mús
culos pubofemorais tornaram-se menos eficientes. À medida 
que o fémur girava mais perto do púbis, os locais de origem 
e inserção muscular aproximaram-se e os próprios músculos 
tornaram-se mais curtos. Uma contração muscular máxima 
atinge cerca de 30 por cento do comprimento de repouso; 
sendo assim, os músculos mais curtos teriam sido incapazes 
de impulsionar o fémur através de um arco grande o sufi
ciente para a locomoção eficaz, não fossem as mudanças na 
pelve associadas com a evolução do bipedalismo. 

Os dinossauros Ornithischia e Saurischia bípedes apre
sentavam os membros completamente sob o corpo e mos
tram modificações associadas na estrutura pelvina. Os dois 
grupos atingiram o mesmo resultado mecanicamente van
tajoso de diferentes maneiras. Nos Saurischia quadrúpe
des, tanto o púbis, como o ísquio, tornaram-se alongados e 
o púbis foi girado cranialmente, de modo que os músculos 
pubofemorais estendiam-se caudalmente do púbis ao fémur, 
sendo capazes de protraí-lo (Figura 16-8b). O púbis dos Or
nithischia primitivos não se projetava cranialmente. Em vez 
disso, o ílio era alongado cranialmente e parece provável 
que os protratores femorais originavam-se na porção cra
nial do ílio, de onde se estendiam caudalmente até o fémur. 
Essa condição é vista na pelve dos Ornithischia, como o 
Scelidosaurus (Figura 16-8c), e parece ter sido mantida nos 
Ankylosauria, um grupo de Ornithischia quadrúpede avan
çado. Outros Ornithischia desenvolveram uma projeção 
cranial do púbis que se estendia paralelamente e projetava-
se além da porção cranial do ílio (Figura 14-9d). Esse de
senvolvimento ocorreu tanto na linhagem bípede, como na 
linhagem quadrúpede, e proporcionou uma origem ainda 
mais cranial aos músculos protratores. 

A tendência ao bipedalismo foi importante em termos da 
abertura de novas zonas adaptativas aos Archosauria. Um 
animal totalmente quadrúpede utiliza seus membros peito
rais para caminhar e quaisquer mudanças na morfologia dos 
membros devem ser compatíveis com essa função. À me
dida que os animais se tornam progressivamente bípedes, 
a importância dos membros peitorais para a locomoção di
minui e o alcance das funções especializadas passíveis de 
evolução aumenta. Muitos dos menores dinossauros carní
voros totalmente bípedes utilizavam os membros peitorais 
para capturar presas. A especialização dos membros peito
rais como asas ocorreu duas vezes entre os Diapsida, uma 
na evolução das Aves e outra nados Pterosauria. 
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A Figura 16-8 Aspectos funcionais da pelve dos Archosauria. Morfologia da pelve de um Archosauria primitivo (a, Euparkeria), de 
um dinossauro Saurischia (b, Ceratosaurus), e de dois dinossauros Omithischia (c, Scelidosaurus; d, Thescelosaurus). A ação presumida 
dos músculos protratores femorais (pr) e dos retratores femorais (re) é mostrada pelas setas. Os detalhes apresentam uma visão cranial da 
articulação do femur com a pelve. A expansão proeminente do final do púbis do terápoda Ceratosauros provavelmente está associada com 
a ventilação couraçada dos pulmões (ver capítulo 11). p, púbis; il, ílio; is, ísquio. 

Os animais bípedes possuem membros pelvinos con
sideravelmente mais longos que os peitorais e o grau de 
desproporção entre os membros pelvinos e peitorais é con
siderado um reflexo da extensão do bipedalismo em uma 
determinada espécie. Os dinosauros quadrúpedes possuíam 
os membros pelvinos mais longos que os peitorais e a maio
ria dos paleontólogos acredita que essa condição indica que 
esses animais evoluíram a partir de ancestrais bípedes e se 
tomaram quadrúpedes secundariamente. 

16.5 Os Dinossauros Omithischia 

Diferenças na estmtura da pelve dos dinossauros Sauris
chia e Omithischia indicam uma separação precoce entre os 

dois gmpos. No entanto, eles mostram paralelos na forma 
do corpo que provavelmente refletem problemas mecânicos 
por serem animais terrestres muito grandes. Os dinossauros 
Omithischia eram herbívoros e irradiaram-se em formas 
morfológicas consideravelmente mais diversificadas do que 
os Saurischia Sauropoda herbívoros. A maioria dos Omithis
chia, provavelmente, tinham maxilas e bicos córneos em vez 
de dentes na proção rostral da boca. Os maiores Omithischia 
não eram bípedes como alguns grandes Saurischia Theropoda 
e os membros peitorais nunca foram muito reduzidos. 

Três gmpos de dinossauros Omithischia podem ser dife
renciados (Figuras 16-9 e 16-10). 

• Thyreophora - Dinossauros encouraçados. Formas 
quadrúpedes incluindo Stegosauria (formas com 
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AFigura 16-9 Relações filogenéticas dos Dinosauria. Esse diagrama mostra as prováveis relações entre os principais grupos de 
dinossauros, incluindo as Aves. Linhas pontilhadas mostram apenas inter-relacionamentos; elas não indicam os períodos de divergência 
nem a presença não registrada de taxa no registro fóssil. Os números indicam os caracteres derivados que distinguem as linhagens. 

Legenda: 1. Dinosauria - Pescoço em forma de S; membros peito
rais com menos da metade do comprimento dos pelvinos; 4 o dedo 
da mão reduzido; outras características do palato, das cinturas es
capular e pelvina, da mão, do membro pelvino e do pé. 2. Ornithis
chia - Dentes pré-molares e molares com coroas subtriangulares 

baixas; abertura rostro-orbital reduzida; osso pré-dentário; extre
midade do focinho áspera e sem dentes; articulação da mandíbula 
posicionada abaixo do nível da fileira superior de dentes; ao menos 
cinco vértebras sacrais; tendões ossificados acima da região sa
cral; pelve com o púbis direcionado para trás; púbis com pequeno 
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processo pré-púbico. 3. Genasauria - Bochechas musculares; re
dução em tamanho do forâme mandibular. 4. Thyreophora - Ca
racteres da órbita ocular; fileiras de escudos providos de quilha na 
superfície dorsal do corpo. 5. Cerapoda - Dentes pré-maxilares em 
número igual ou inferior a cinco; presença de um diastema entre 
os dentes pré-maxilares e maxilares; caracteres da pelve. 6. Orni-
thopoda - Fileira de dentes pré-maxilares destaca-se ventralmente 
quando comparada à fileira de dentes maxilares; extensão ventral 
do osso quadrado deslocando a articulação da mandíbula bem para 
baixo do nível das fileiras de dentes. 7. Euomithopoda - Ausência 
de uma saliência proeminente na região da bochecha. 8. Iguano-
dontia - Ausência de dentes pré-maxilares; narinas externas au
mentadas; ossos do punho fundidos; caracteres das superfícies e do 
esmalte dos dentes, mandíbula e crânio. 9. Marginocephalia - Uma 
saliência formada pelos ossos parietais e esquamosais estende-se 
sobre o occipício; caracteres do focinho e da pelve. 10. Pachyce-
phalosauria - Espessamento do teto do crânio (frontais e parietais); 
outras características do crânio, vértebras dorsais, membros peito
rais e pelve. 11. Ceratopsia - Cabeça triangular quando em vista 
dorsal; bico cranial alto e estreito; os ossos jugais se sobressaem 
além do teto de crânio; palato transversalmente arcado e profundo; 
sínfise mandibular imóvel. 12. Saurischia - Construção do focinho, 
incluindo um forâme sub-nasal; extensão da musculatura temporal 
sobre os ossos frontais; alongamento do pescoço; modificações nas 
articulações entre as vértebras; modificações na mão, incluindo um 
grande polegar. 13. Sauropodomorpha - Crânio relativamente pe

queno; extremidade rostral do osso pré-maxilar dobrada; dentes 
com coroas serrilhadas; pelo menos 10 vértebras cervicais for
mando um pescoço alongado. 14. Prosauropoda - Alongamento da 
garra do dígito 1 da mão. 15. Sauropoda - Quatro ou mais vérte
bras sacrais; fémur reto com trocânter menor reduzido ou ausente. 
16. Theropoda - Articulação no meio da mandíbula; construção 
dos ossos do teto craniano e do palato; fenestra na maxila; carac
teres das vértebras e arcos neurais; processos transversos ausentes 
caudais a um ponto de transição no meio da cauda; mão com dedos 
alongados 1-3 armados com garras muito recurvadas; fibula e tíbia 
intimamente comprimidas; pé alongado e estreito com o 5 o meta
tarsal reduzido a uma tira; ossos longos com paredes finas (ocos). 
17. Tetanurae - Grande fenestra situada caudalmente na maxila; 
ausência de grandes dentes semelhantes a presas no dentário; fi
leira de dentes maxilares termina rostral à órbita ocular; o ponto 
de transição na cauda é mais cranial que em outros Theropoda; 
porção distai do púbis expandida; caracteres do pé. 18. Coelurosau
ria - Abertura no teto da boca; caracteres das vértebras cervicais 
e das costelas; fúrcula (osso da sorte) formada pela fusão das cla
vículas; placas esternais ósseas fundidas; membro peitoral e mão 
alongados; caracteres do pé. 19. Maniraptora - Pré-frontais redu
zidos ou ausentes; caracteres das vértebras; ponto de transição, nas 
vértebras caudais, próximo à base da cauda; características dos pés 
e da pelve. 20. Aves - Perda progressiva de dentes no maxilar e 
dentário; bico bem desenvolvido; penas; características do crânio, 
maxilas, vértebras e esqueleto axial e apendicular. 
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A Figura 16-10 Cladograma simplificado de Dinosauria. Aspas indicam gmpos parafiléticos. A adaga (t) indica um táxon extinto. 
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dupla fileira de placas e espinhos nas costas e cauda) 
e Ankylosauria (formas muito encouraçadas, algu
mas com caudas claviformes). 

• Ornithopoda - Formas bípedes, incluindo os dinos
sauros bico-de-pato. 

• Marginocephalia - Os Pachycephalosauria (dinossau
ros bípedes com crânios extremamente espessos) e os 
Ceratopsia (dinossauros quadrúpedes com cornos). 

Thyreophora - Stegosauria e Ankylosauria Os Stegosau-
ria eram um grupo de Ornithischia herbívoros quadrúpedes 
mais abundantes durante o Jurássico Superior, embora algu
mas formas tenham persistido até o final do Cretáceo. Stego-
saurus, uma forma de grande porte do Jurássico do oeste da 
América do Norte, é o mais familiar desses dinossauros. Al
cançava quase 6 metros de comprimento e membros peitorias 

muito mais curtos do que os pélvicos (Figura 16-11). Uma 
série dupla de placas, em forma de folhas, alternavam-se, pro
vavelmente, nos lados direito e esquerdo da coluna vertebral. 
Dois pares de espinhos na cauda transformavam-na em uma 
arma formidável. 

A função das placas do Stegosaurus constituiu-se em 
objeto de discussão durante décadas. Originalmente, elas 
foram consideradas como forma de proteção contra pre
dadores, sendo que algumas reconstruções mostraram as 
placas deitadas contra os lados do corpo, como se fossem 
escudos. No entanto, uma função defensiva não é muito 
convincente. Estando eretas ou deitadas, as placas deixavam 
grandes áreas desprotegidas nos lados do corpo e no ventre. 
Uma outra idéia é a de que as placas eram usadas para troca 
de calor. Exames demonstram que as placas eram extensa
mente vascularizadas e poderiam ter carregado um grande 

(d) 

A Figura 16-11 Ornithischia quadrúpedes, (a) Stegosaurus (Jurásico Superior, mais de 9 metros) e (b) Kentrosaurus (Jurásico Superior, 
mais de 5 metros) eram Stegosauria. (c) Euoplocephalus, um Ankylosauria Cretáceo Superior, mais de 7 metros), (d) Styracosaurus, um 
Ceratopsia (Cratáceo Superior, mais de 5,5 metros). 
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fluxo de sangue para ser aquecido ou resfriado, de acordo 
com as necessidades do animal. Kentrosaurus, o correspon
dente africano do Stegosaurus, tinha placas dorsais muito 
menores do que as dele; as placas do Kentrosaurus esten
diam-se somente do pescoço até a metade do tronco. Pos
teriormente, uma dupla fileira de espinhos estendia-se ao 
longo da cauda. Estes espinhos parecem ter tido uma fun
ção primariamente defensiva em vez de termoreguladora. 
E frustrante não ser possível comparar os comportamentos 
termoreguladores dos dois tipos de Stegosauria em um ex
perimento controlado. 

Os membros peitorais curtos dos Stegosauria mantinham 
a sua cabeça próxima ao solo e seus corpos pesados não dão 
a impressão de que esses animais fossem capazes de se man
ter eretos, sobre os membros pelvinos, para se alimentar nas 
árvores, como faziam os Ornithopoda e, provavelmente, os 
Sauropoda. Os Stegosauria alimentavam-se, provavelmente, 
de samambaias, cicadáceas e outras plantas de pequeno porte. 
O crânio era surpreendentemente pequeno para um animal 
tão grande e possuía o bico córneo familiar na porção rostral 
das maxilas. Os dentes não apresentam nenhuma das especia
lizações observadas nos Hadrosauria ou nos Ceratopsia e o 
processo coronóide da mandíbula não é bem desenvolvido. 
Ao contrário dos Hadrosauria e Ceratopsia, que parecem ter 
sido capazes de triturar ou cortar matéria vegetal em pedaços 
pequenos que poderiam ser digeridos eficientemente, os Ste
gosauria podem ter comido grandes quantidades de alimento 
sem muita mastigação e utilizado gastrolitos (Grego gastro -
estômago e lito = pedras) no interior de uma moela muscular 
para pulverizar o material vegetal. 

Os Ankylosauria formam um grupo de dinossauros forte
mente encouraçados encontrados nos depósitos do Jurássico 
e Cretáceo na América do Norte e Eurásia. Os Ankylosauria 
eram Ornithischia quadrúpedes cujo tamanho variava de 2 a 
6 metros de comprimento. Tinham membros curtos e corpos 
largos, com osteodermos (ossos embutidos na pele) fundi
dos entre si no pescoço, dorso, quadris e cauda para pro
duzir grandes peças semelhantes a escudos. Placas ósseas 
também cobriam o crânio e as maxilas, e até mesmo as pál
pebras do Euoplocephalus apresentavam couraça óssea. Os 
Ankylosauria possuíam caudas curtas e algumas espécies 
apresentavam uma protuberância óssea na extremidade da 
cauda que podia, aparentemente, ser balançada como uma 
clava. As vértebras caudais mais distais, dessas espécies 
com cauda em forma de clava, tinham arcos neurais e hemá-
ticos alongados, que tocam ou sobrepõem-se aos arcos das 
vértebras adjacentes, e tendões ossificados que se estendem 
em ambos os lados das vértebras. A contração dos múscu
los que se inseriam nestes tendões, provavelmente, puxava 
as vértebras caudais distais conjuntamente para formar um 
bastão rígido para balançar a cabeça da clava na extremi

dade da cauda. A cauda desses animais se assemelhava a 
uma enorme maça medieval. Outras espécies possuíam es
pinhos que se projetavam do dorso e dos lados do corpo, 
sendo que os Ankylosauria devem ter sido animais difíceis 
de serem atacados pelos Tyrannosauridae. Os encéfalos dos 
Ankylosauria parecem ter tido grandes pedúnculos olfató
rios levando a complexas passagens nasais que, provavel
mente, apresentavam lâminas ósseas que sustentavam um 
epitélio com células quimiosensoriais. Se esta interpretação 
estiver correta, os Ankylosauria devem ter tido um olfato 
muito apurado. 

Ornithopoda 

Ornithopoda do Jurássico Inferior, os Heterodontosauridae 
e grupos relacionados eram pequenos (1 a 3 metros de com
primento), na maior parte e bípedes (Figura 16-12). Eles 
possuíam 4 dedos nos membros pelvinos e, ao contrário 
dos Saurischia bípedes, mantiveram 5 dedos nos membros 
peitorais. Seus dentes molares eram especializados na tritu
ração de matéria vegetal. Alguns Heterodontosauridae pos
suíam presas afiadas que devem ter sido mais desenvolvidas 
nos machos do que nas fêmeas. Os Hypsilophodontidae do 
Cretáceo apresentavam bicos córneos com os quais podiam 
coletar matéria vegetal que era em seguida triturada pelos 
dentes molares de coroa alta que deram o nome a essa famí
lia ("dente de crista alta"). 

O primeiro fóssil de dinossauro a ser reconhecido como 
um Ornithopoda, foi Iguanodon, encontrado nos sedimen
tos do Cretáceo na Inglaterra (Figura 14-13a). Subseqüen
temente, outros exemplares foram encontrados na Europa 
e Mongólia e formas relacionadas foram descobertas na 
África e Austrália. Iguanodon alcançou comprimentos de 
10 metros, embora a maioria dos espécimes seja menor. 
Os Iguanodontidae do Cretáceo Inferior possuíam cabeças 
grandes e focinhos alongados que terminavam em bicos lar
gos e sem dentes. Seus dentes, que estavam na parte caudal 
das maxilas, eram achatados lateralmente e possuíam bor
das serrilhadas, muito semelhantes aos dentes laterais dos 
lagartos herbívoros atuais como Iguana. 

O primeiro dígito de cada membro peitoral dos Ornitho
poda derivados foi modificado na forma de um espinho que 
se projetava para cima. Estes espinhos mostram uma notá
vel semelhança com os espinhos dos membros peitorais de 
algumas rãs, que são utilizados como armas de defesa e du
rante encontros intra-específicos. Ouranosaurus, um Orni
thopoda conhecido do início do Cretáceo Médio da África, 
possuía uma grande vela sustentada por espinhos neurais 
alongados nas vértebras do tronco e da cauda. 

Hadrosauria Os Ornithopoda derivados incluem várias 
formas especializadas de Hadrosauria (dinossauros bico de 
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AFigura 16-12 Ornithischia bípedes. (a) Iguanodon (Cratáceo Inferior, acima de 9 metros), (b) Pachycephalosaurus (Cretáceo 
Superior, acima de 4,5 metros), (c) Ouranosaurus (Cretáceo Inferior, acima de 7 metros), (d) Hadrosaurus (Cretáceo Superior, acima de 
10 metros). 

pato). Os Hadrosauria foram o último grupo de Ornithopoda 
a evoluir, surgindo na metade do Cretáceo. Como seu nome 
sugere, alguns dinossauros bico de pato possuíam focinhos 
achatados com um bico semelhante ao dos patos (Figura 
14-13b). Eram animais de grande porte, alguns alcançando 
comprimentos de mais de 10 metros e pesando mais de 10.000 

quilogramas. A região rostral das maxilas não apresentava 
dentes, mas uma notável bateria de dentes ocupava a parte 
caudal destas estruturas. De cada lado das maxilas, superior 
e inferior, haviam 4 fileiras de dentes, cada uma contendo 
cerca de 40 dentes compactamente dispostos lado a lado, 
formando uma placa dentígera maciça. Vários conjuntos de 
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dentes de substituição estavam dispostos abaixo dos que es
tavam em uso, de modo que um Hadrosauria possuía milha
res de dentes na boca, dos quais várias centenas estavam em 
uso simultaneamente. Conteúdos estomacais fossilizados de 
Hadrosauria consistem em folhas aciculares de pinheiros e 
brotos, sementes e frutos de plantas terrestres. 

O avanço dos Hadrosauria coincidiu aproximadamente 
com uma mudança da flora terrestre durante o Cretáceo 
Médio. As coníferas, as Bennettitales e as Cicadofilicales 
("seed ferns") (Gymnosperma), que tinham se difundido du
rante o Triássico, foram, substituídas pelas plantas com flo
res (Angiospermas). Simultaneamente à disseminação das 
Angiospermas e dos dinossauros Hadrosauria, aconteceu o 
declínio dos enormes dinossauros Sauropoda, como Diplo-
docus e Brachiosaurus. Essas linhagens eram mais diversi
ficadas no Jurássico Superior e Cretáceo Inferior e apenas 
umas poucas formas persistiram após a metade do Cretáceo. 

A coincidência do aparecimento das Angiospermas e a 
radiação dos grandes dinosauros herbívoros no mesmo Pe
ríodo tem causado muita especulação sobre a causa-efeito 
relacionada a esses dois eventos. As Angiospermas toma
ram-se as plantas dominantes por que eram mais resistentes 
ao ato de pastar dos dinossauros do que as Gymnospermas? 
Falta uma análise detalhada que dê suporte a essa intrigante 
hipótese (Barret e Wills, 2001). Um exame minucioso sobre 
o período de tempo das radiações dos dinossauros e Angios
permas nos diferentes continentes mostra que eles não eram 
tão intimamente associados. Certamente, os dinossauros 
aparentemente estam ausentes no norte da Gondwana, onde 
as primeiras Angiospermas foram encontradas. Isso mostra 
estar mais associado ao aumento dos nívies de dióxido de 
carbono na atmosfera durante a Era Mesozóica, e um aque
cimento global que resultou no principal fator para o cresci
mento das Angiospermas. 

Três tipos de Hadrosauria são distinguidos: os de cabeça 
achatada, os de crista sólida e os de crista oca (Figura 16-13). 
Nas formas com cabeça achatada (Hadrosaurinae), os ossos 
nasais não são especialmente aumentados, embora a região 
nasal possa ter sido recoberta por dobras carnosas. Nas for
mas com crista sólida (Saurolophinae), os ossos nasais e 
frontais cresciam dorsalmente, reunindo-se num espinho 
que se projetava acima do teto craniano. Nas formas com 
crista oca (Lambeosaurinae), uma projeção similar era for
mada pelos ossos pré-maxilares e nasais. Em Corythosau-
rus, esses ossos formavam uma crista em forma de elmo 
que cobria o topo do crânio, enquanto que, em Parasaurolo-
phus, uma estrutura longa e recurvada estendia-se acima dos 
ombros. Embora as cristas dos Saurolophinae contivessem 
apenas osso, as passagens nasais estendiam-se através das 
cristas dos Lambeosaurinae. O ar inspirado percorria uma 
rota indireta, desde as narinas externas, passando através da 

crista, até as narinas internas, localizadas no palato, imedia
tamente rostrais aos olhos. 

Talvez, essas estruturas bizarras estivessem associadas a 
exibições visuais e vocalizações específicas das espécies. A 
crista pode ter sustentado uma ornamentação conectada ao 
pescoço, que poderia ter sido utilizada em exibições com
portamentais análogas àquelas de muitos lagartos atuais 
dotados de ornamentações similares. Possivelmente, nas 
formas sem crista, as regiões nasais eram recobertas por ex
tensas dobras de tecido carnoso, que poderiam ser infladas 
pelo fechamento das válvulas nasais. Estruturas análogas 
podem ser encontradas nas probóscides infláveis das focas-
elefante e das focas-de-capuz. As estruturas infláveis das 
focas são câmaras de ressonância utilizadas na produção de 
vocalizações. O tamanho e a forma das cavidades nasais dos 
Hadrosauria Lambeosaurinae sugerem que os adultos pro
duziam sons de baixa freqüência, mas os jovens poderiam 
ter produzido vocalizações de freqüências mais elevadas. 

Marginocephalia 

Os Marginocephalia, compondo duas linhagens de herbí
voros altamente especializados, foram os últimos gmpos de 
Omithischia a aparecer. 

Pachycephalosauria Os Pachycephalosauria estão entre 
os mais estranhos Omithischia conhecidos. O esqueleto 
pós-craniano está de acordo com o padrão bípede observado 
nos Omithopoda, mas, sobre a cabeça, uma enorme cúpula 
óssea toma o teto craniano mais espesso. Em um crânio 
com apenas 60 centímetros de comprimento, o osso chega a 
ter até 25 centímetros de espessura. O ângulo do côndilo oc
cipital indica que a cabeça era mantida de forma que o eixo 
do pescoço se estendesse diretamente através da cúpula. As 
vértebras do tronco possuem articulações e tendões ossifica-
dos que parecem ter enrijecido à coluna vertebral e resistido 
à torção. A pelve estava conectada a pelo menos seis e, pos
sivelmente, oito vértebras. 

O teto craniano espessado e as características do esque
leto pós-craniano levaram alguns paleontólogos a sugerir 
que os Pachycephalosauria utilizavam a cabeça como aríe
tes, talvez como defesa contra dinossauros carnívoros ou em 
combates intra-específicos. Foi traçada uma analogia com as 
cabras e, especialmente, com os carneiros-monteses, entre 
os quais os machos e as fêmeas utilizam combates cabeça-
a-cabeça durante as interações sociais. Entretanto, cabras e 
carneiros possuem comos que absorvem parte do impacto 
e sacos aéreos protetores na porção rostral do encéfalo. Os 
Pachycephalosauria não possuíam quaisquer dessas especia
lizações, embora ligamentos elásticos no pescoço pudessem 
ter auxiliado na absorção dos impactos. A iguana marinha 
de Galápagos pode ser um modelo mais adequado para o 
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A Figura 16-13 Hadrosauria. O desenvolvimento bizarro dos ossos nasais e maxilares de alguns Hadrosauria conferiu, às suas cabeças, 
uma aparência superficialmente semelhante à dos antílopes. Nas formas de cabeça achatada e de crista sólida, as passagens nasais iam 
diretamente das narinas externas para a boca. Nas formas de crista oca, os ossos pré-maxilares e nasais contribuíram para a formação das 
cristas e as passagens nasais eram desviadas para cima e para trás através das cristas, antes que alcançassem as narinas internas. 

comportamento dos Pachycephalosauria. Esses lagartos 
possuem cabeças arredondadas, com espinhos muito seme
lhantes a versões miniaturizadas das cabeças dos Pachyce
phalosauria. Durante disputas territoriais, os machos de 
iguana marinha empurram-se com a cabeça, se contorcendo 
e se atracando. Talvez, os Pachycephalosauria utilizassem 
sua cabeça ossificada da mesma maneira. 

Ceratopsia Os Marginocephalia mais diversificados, os 
dinossauros com comos ou Ceratopsia, surgiram no Cre
táceo Inferior. Por essa época, o trânsito fácil de um con
tinente para outro, que tinha caracterizado grande parte 
da Era Mesozóica, estava chegando ao fim. Os Ceratopsia 
primitivos são encontrados no oeste da América do Norte 
e leste da Ásia (que estavam conectados através do Mar de 

Bering), mas, aparentemente, estavam separados do resto do 
Hemisfério Norte por mares epicontinentais rasos que co
briam as regiões centrais, tanto da América do Norte, como 
da Eurásia, durante o Mesozóico Superior. 

As características distintivas dos Ceratopsia são encon
tradas na ornamentação sobre o pescoço, que é formada por 
uma expansão dos ossos parietais e esquamosais, no bico 
semelhante ao dos papagaios e no conjunto de dentes cor
tantes em cada maxila. Os Ceratopsia mais primitivos foram 
os Psittacosauria da Ásia. Esses dinossauros bípedes não 
possuíam vestígios de ornamentação, mas apresentavam um 
bico córneo que recobria um osso rostral, na porção frontal 
da maxila superior. (O osso rostral é uma característica dis
tintiva dos dinossauros Ceratopsia.) Os antigos Ceratopsia 
quadrúpedes, Liaoceratops, Leptoceratops e Protoceratops, 
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tinham ornamentos modestos que se estendiam para trás, 
acima do pescoço, e que constituíam a origem de poderosos 
músculos de fechamento das maxilas, os quais estendiam-se, 
rostralmente, através de fendas da porção caudal do crânio e 
inseriam-se no processo coronóide da mandíbula. Os dentes 
estavam organizados em baterias em cada maxila, de modo 
semelhante ao dos Hadrosauria, mas com uma diferença im
portante. Os dentes dos Ceratopsia formavam uma série de 
margens semelhantes a facas, em vez de uma superfície só
lida, como nos dentes dos Hadracosuria. Parece provável que 
o método de alimentação dos Ceratopsia consistia em cor
tar a vegetação em pedaços pequenos, em vez de triturá-la, 
como faziam os Hadrosauria. 

Os Ceratopsia primitivos possuíam ornamentação sim
ples, sem espinhos, e também não possuíam um corno 
nasal. Os Ceratopsia derivados possuíam ambas as estru
turas. Dois grupos podem ser distinguidos: nos Ceratopsia 
de ornamentação curta (Monoclonius, Styracosaurus e ou
tros), a ornamentação estendia-se para trás, acima do pes
coço, enquanto que, nas formas com ornamentação longa 
(Chasmosaurus, Pentaceratops e outros), ela ultrapassava 
os ombros. Ambas as formas possuíam os cornos nasal e 
frontal desenvolvidos em graus variados. Provavelmente, 
os estágios iniciais da evolução das ornamentações envol
veram mecanismos maxilares e a importância de possuir 
fortes músculos maxilares. Mesmo em Protoceratops, 
contudo, os machos possuíam ornamentações maiores que 
as das fêmeas; esse dimorfismo sexual sugere que as or
namentações desempenharam algum papel no comporta
mento social dos Ceratopsia. Além disso, os cornos nasal 
e frontal teriam sido armas formidáveis utilizadas na de
fesa e em combates intra-específicos. Uma analogia com 
os cornos dos antílopes ou com as galhadas dos cervídeos, 
que funcionam tanto na defesa, como no comportamento 
social, parece apropriada para os Ceratopsia. 

Comportamento Social dos Ornithischia 

A diversidade morfológica dos dinossauros Ornithischia su
gere que eles eram igualmente diversificados em termos de 
comportamento e ecologia. Interações sociais baseadas em 
exibições visuais e vocalizações podem ter sido bem de
senvolvidas entre os Hadrosauria e os Pachycephalosauria 
podem ter se envolvido em disputas cabeça-a-cabeça. In
terações individuais desses tipos podem ter sido integradas 
a comportamentos grupais. Ovos fossilizados de dinossau
ros fornecem informação sobre comportamentos de nidifi
cação (Quadro 16-1). Evidência de cuidado parental pode 
ser revelada por um ninho com 15 filhotes de Hadrosauria 

(Maiasaurà), na formação "Two Medicine", do Cretáceo 
Superior de Montana. Os filhotes tinham quase um metro 
de comprimento, aproximadamente o dobro do tamanho dos 
recém-eclodidos encontrados na mesma área, indicando que 
o grupo havia permanecido unido depois da eclosão. Além 
disso, os dentes dos filhotes de Hadrosauria mostraram que 
eles já haviam se alimentado. Alguns dentes estavam desgas
tados até um quarto do seu comprimento original. O objeto 
tido como ninho consistia em uma elevação com 3 metros 
de diâmetro e 1,5 metros de altura, com uma depressão côn
cava no centro. Uma estrutura tão grande teria tornado os fi
lhotes conspícuos aos predadores e parece provável que um 
dos pais permanecesse com os filhotes. (Maiasaurà pode 
ser traduzido por "boa mãe réptil".) A morfologia da ore
lha interna dos Lambeosauria sugere que os adultos teriam 
sido capazes de ouvir as vocalizações de alta freqüência dos 
filhotes, reforçando a inferência de um cuidado parental. 
A associação entre adultos e filhotes parece ter durado por 
um tempo considerável. Fósseis sugerem que Maiasauria e 
o Lambeosauria Hypacrosaurus cresciam até um quarto do 
tamanho de um adulto, antes de deixarem as áreas de nidifi
cação e uma espécie de Hypsilophodontidae, encontrada no 
mesmo local, cresceu até a metade do tamanho adulto. Tanto 
a comunicação vocal, como a associação prolongada entre 
os pais e seus filhotes, são plausíveis para os dinossauros, à 
luz dos comportamentos conhecidos nos Crocodylia. 

Fósseis adicionais da mesma formação sugerem que 
a área continha locais de nidificação de outras espécies de 
Hadrosauria e de Ceratopsia. Cascas de ovos e filhotes de 
dinossauros são abundantes na Formação "Two Medicine" 
mas raros em sedimentos adjacentes. Uma concentração si
milar de ninhos conspícuos, ovos e juvenis do pequeno Ce
ratopsia Protoceratops, descoberto na Mongólia, sugere a 
ocorrência de cuidado parental também nessa espécie. 

16.6 Os Dinossauros Saurischia 

Dois grupos de dinossauros Saurischia são distinguidos, 
os Sauropodomorpha (Grego sauro = réptil, poda = pé, e 
morfo = forma) os Theropoda (Grego theria = besta sel
vagem). Os extintos Sauropodomorpha eram pricipalmente 
herbívoros quadrúpedes, ao passo que os Theropoda, que 
incluem as aves amais, são carnívoros bípedes. Dez caracte
res derivados compartilhados unem os Saurischia (Gauthier 
1986); o mais óbvio é o alongamento de um pescoço móvel, 
em forma de S. Essa característica distingue as Aves entre 
os Amniota amais. Outros caracteres dos Saurischia, seme
lhantes aos das Aves, são encontrados em modificações da 
mão, crânio e esqueleto pós-craniano. 
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M 
ais de 200 locais com fósseis de ovos de dinossau
ros foram encontrados principalmente em depósitos 
do Cretáceo Superior, mas incluindo alguns tão anti

gos como os do Triássico (Carpenter 1999). A maioria desses 
fósseis são fragmentos de cascas de ovos, mas também foram 
descobertos ovos intactos contendo embriões (Figura 16-14). 

Concentrações de ninhos e ovos atribuídas aos Sau-
ropoda, em depósitos do Cretáceo no sul da França e 
Patagônia, sugerem que esses animais possuíam áreas de ni
dificação bem definidas. Ovos que se supõe pertencerem ao 
grande Sauropoda Hypselosaurus priscus são encontrados 
em associação com vegetação fossilizada, semelhante àquela 
usada pelos aligátores na construção de seus ninhos. A orien
tação dos ninhos sugere que cada fêmea de dinossauro pro
vavelmente depositava cerca de 50 ovos. Os ovos possuíam 
um volume médio de 1,9 litros, cerca de 40 vezes o volume 
de um ovo de galinha. Um total de 50 desses ovos pesariam 
cerca de 100 quilogramas ou 1 por cento da massa corporal 
estimada da mãe. Os Crocodylia e os quelônios de grande 
porte apresentam produções de ovos que variam de 1 a 10 
por cento da massa corporal de um adulto, portanto, uma es
timativa de 1 por cento para Hypselosaurus parece razoável. 
Os ovos devem ter sido depositados em pequenos grupos, 
em vez de todos juntos, porque 50 ovos em uma ninhada te
riam consumido oxigênio mais rápido do que este poderia 
difundir-se através das paredes do ninho (Seymor 1979). 

Dois padrões de desova podem ser distinguidos 
(Mikhailov 1997). Dinossauros Sauropoda punham ovos 

em ninhos escavados no solo, semelhantemente aos dos 
Testudines atuais. Em contraste, dinossauros Ornithischia e 
Theropoda punham ovos em uma escavação que devia ter 
sido preenchida com vegetação em decomposição que teria 
fornecido calor e umidade para os ovos. (Esse método de 
incubação é utilizado por muitos Crocodylia atuais.) Ninhos 
de Protoceratops estão nessa segunda categoria - os 30 a 35 
ovos de cada ninho estão dispostos em círculos concêntri
cos, com suas extremidades rombudas voltadas para cima. 
Os ovos de Orodromeus makelai, um Hypsilophodontidae, 
também estão orientados verticalmente, com a extremidade 
rombuda para cima, mas estão arranjados formando uma es
piral dentro do ninho circular. 

O espaço interno dos ninhos dos sauropsídeos titano-
saurídeos na Patagônia - era de 3 metros em média e em 
alguns casos próximo a um metro - sugere que esses ani
mais não permaneciam junto aos ovos após os depositarem 
no ninho, porque simplesmente não havia espaço suficiente. 
Por outro lado provavelmente algumas pequenas espécies de 
dinossauros, tanto omistísquios como saurísquios, perma
neciam no interior do ninho (Figura 16-15). O fóssil de um 
dinossauro Theropoda, que aparentemente morreu enquanto 
cuidava de um ninho de ovos, foi descoberto no Deserto 
de Gobi, em 1923, mas sua importância só foi reconhecida 
após 70 anos. Supunha-se que os ovos, com cerca de 12 
centímetros de comprimento e 6 centímetros de diâmetro, 
tivessem sido depositados por um pequeno Ceratopsia, o 
Protoceratops andrewsi, porque adultos dessa espécie eram, 

AFigura 16-14 Ovos e ninhos de dinossauros, (à esquerda) Ninho fossilizado de um pequeno coelurosauídeo. (à direita) 
Esqueleto fossilizado de um embrião de um coelurosarídeo não ave (AMNHK17088). Este é o primeiro embrião de um dinossauro 
carnívoro jamais encontrado. 

Continua 
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de longe, os dinossauros mais abundantes no local. Admi
tiu-se que o Theropoda estivesse roubando o ninho e lhe 
foi dado o nome de Oviraptor philoceratops, que significa 
"sequestrador de ovos, amante de Ceratopsia". Em 1993, 
paleontólogos do American Museum of Natural History, da 
Mongolian Academy of Sciences e do Mongolian Museum 

of Natural History, descobriram um embrião fossilizado 
em um ovo idêntico aos ovos tidos como de Protoceratops. 
Para sua surpresa, o embrião era um Oviraptor quase pronto 
para eclodir. Essa descoberta sugere que o Oviraptor adulto 
morreu, provavelmente, enquanto descansava no seu próprio 
ninho. 

A Figura 16-15 Um oviraptor adulto chocando ovos em um ninho. Essa reconstrução está baseada em um fóssil de um 
oviraptor encontrado no Deserto de Gobi. Aparentemente o adulto estava chocando sues ovos quando foi soterrado por uma 
gigantesca tempestade de areia. Os membros peitorais estão estendidos sobre os ovos a mesma postura usada pelas aves atuais 
que nidificam no solo. 

Os Dinossauros Sauropodomorpha 

Os mais antigos dinossauros Sauropodomorpha foram os Pro-
sauropoda, um gmpo abundante e diversificado durante o 
Triássico Superior e o Jurássico Inferior. Três tipos de Pro-
sauropoda são conhecidos, diferindo no tamanho e na es
tmtura dos dentes. Os Anchisauridae variavam em tamanho 
desde Anchisaurus (2,5 metros) até Plateosaurus (6 metros). 
Os anquisaurídeos possuíam o pescoço longo e a cabeça pe
quena (Figura 16-16) e os dentes das formas mais conhecidas 
apresentavam serrilhas grandes. Os lagartos herbívoros amais 
(iguanas) possuem dentes com forma muito semelhante e os 
Anchisauridae, provavelmente, eram herbívoros. A presença 
de gastrólitos associados a alguns fósseis de Prosauropoda 
suporta essa visão. Aparentemente, os Prosauropoda tinham 
bochechas que retinham o alimento na boca enquanto era 
triturado pelos dentes. Os Prosauropoda mais antigos eram 
pequenos e bípedes. As formas que surgiram depois eram 
maiores e mais pesadas e suas proporções corporais sugerem 
que podiam ficar na posição vertical, apoiados nos membros 
pelvinos, mas, provavelmente, mantinham uma postura qua
drúpede durante a maior parte do tempo. 

Os Prosauropoda derivados, como os Melanorosauridae 
eram maiores que os Prosauropoda primitivos (Riojasau-

rus, do Triássico Superior da Argentina, tinha 11 metros de 
comprimento). Nenhum crânio de Melanorosauridae foi en
contrado, portanto, a estmtura de seus dentes é desconhe
cida. O pescoço delgado e longo de Riojasaurus sugere que 
a cabeça era pequena como a dos Prosauropoda primitivos. 
Os Yunnanosauridae, da China, eram menores que os Me
lanorosauridae e de constituição mais leve, diferindo dos 
Prosauropoda primitivos por terem dentes modelados como 
cilindros achatados com uma extremidade em forma de cin
zel. Essa é a estrutura dentária observada nos dinossauros 
Sauropoda gigantes, sendo muito distinta dos dentes serri
lhados e achatados lateralmente dos Prosauropoda primitivos. 

Prosauropoda, como Plateosaurus, tinham 10 vértebras 
cervicais, 15 vértebras torácicas, 3 vértebras sacrais e ao redor 
de 46 vértebras caudais. O longo pescoço de todos os Prosau
ropoda sugere que eram capazes de se alimentar de matéria 
vegetal localizada a vários metros acima do solo. A habili
dade para alcançar as plantas altas poderia ter representado 
uma vantagem significativa, durante a mudança da flora de 
Dicroidium de baixo crescimento, para as Bennettitales e co
níferas, mais altas, que ocorriam no Triássico Superior. 

Os Sauropoda derivados do Jurássico e Cretáceo eram 
enormes herbívoros quadrúpedes. A maior parte dos fósseis 
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A Figura 16-16 Dinosauros Sauropodomorpha. (a) Plateosaurus (Triássico Superior, acima de 12 metros), (b) Camarasaurus (Jurássico 
Superior, acima de 18 metros), (c) Diplodocus (Jurássico Superior, acima de 27 metros). 

consiste de material fragmentário e esqueletos quase com
pletos são conhecidos apenas para cerca de cinco dos quase 
90 gêneros que já foram descritos. Os Sauropoda foram os 
maiores vertebrados terrestres que já existiram. O maior 
deles pode ter alcançado comprimento corpóreo acima de 
30 metros e peso de 100.000 kg. (para comparação, um 
elefante africano de grande porte tem cerca de 5 metros de 
comprimento e pesa até 5.000 kg). 

Vários autores reconhecem diferentes subgrupos de Sau
ropoda derivados. Os seis gmpos listados aqui são reconhe
cidos pela maioria dos autores. 

Vulcanodontidae: Este gmpo é representado por 
uma única forma, Vulcanodon, do Triássico Superior 
ou Jurássico Inferior do Zimbabwe. Apenas os mem
bros e parte das cinturas têm sido encontrados e eles 
combinam caracteres dos prosauropodes e sauropodes. 
Cetiosuridae: Esses foram sauropodes generali
zados do Jurássico Médio com membros traseiros 
apenas um pouco mais compridos que os membros 

dianteiros e espinhos vertebrais simples no pescoço 
e no tronco. O pescoço e cauda eram moderadamente 
longos. Shunosauros é um cetiosaurideo do Jurássico 
Médio da China representado por muitos esqueletos. 
Sua coluna vertebral continha 12 vértebras cervicais, 
13 vértebras no tronco, 4 vértebras sarais e 44 vér
tebras caudais. Outros cetiosaurideos incluindo Ce-
tiosaurus da Inglaterra, Patagosaurus da Argentina, 
Barapasaurus da índia e Bellusaurus da China. 
Brachiosauridae: Essas formas do Jurássico Médio 
e Superior tinham dentes grandes, vértebras cervi
cais muito alongados, e caudas relativamente curtas. 
Os membros dianteiros eram substancialmente mais 
longos que os traseiros. Eles tinham 13 vértebras no 
pescoço, 11 ou 12 no tronco, e 5 no sacro; o número 
total de vértebras da cauda é desconhecido. As faces 
laterais das vértebras do tronco tinham endetenções 
profundas (pleuroceles) que provavelmente em vida 
acomodavam sacos aéreos (veja Figura 16-17). Os 
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brachiosaurídeos eram animais enormes, e porque ti
nham constituição pesada tevem ter pesado mais que 
os diplodocideos que eram mais compridos. Brachio-
saurus da Tanzânia e Colorado é um membro desse 
grupo. Bothriospondylus é conhecido da Inglaterra e 
talvez de Madagascar. 
Camarasauroidea: Esses sauropodes do Jurássico 
Superior possuíam dentes grandes na porção rostral 
de um focinho curto. Os membros traseiros eram 
longos. Tinham pescoço e tronco curtos (com apenas 
12 vértebras em cada um), um sacro que fixava-se 
a 5 vértebras e caudas moderadamente longas (53 
vértebras caudais). Tanto as vértebras cervicais como 
do tronco tinham pleuroceles, e os espinhos neurais 
das vértebras tinham uma fenda profunda em forma 
de U e no centro da qual provavelmente acomodava 
um tendão robusto (Figura 16-17). Camarasaurus é 
o sauropode mais comum da América do Norte e for
mas similares são conhecidas da Europa (Aragosau-
rus) e da China (Euhelopus). 
Diplodocoidea: Diplodocus e Apatosaurus (anterior
mente conhecido como Brontosaurus) do Jurássico 
Superior são os dois sauropodes melhor conheci
dos da América do Norte. Os Diplodocoidea tinham 
pescoços longos (15 vértebras), troncos curtos (10 
vértebras), e caudas extremamente longas (mais de 

80 vértebras) terminando em um chicote. Os arcos 
hemáticos que se posicionam abaixo do centro das 
vértebras caudais estendem-se cranialmente e caudal
mente promovendo, provelmente um enrigecimento 
da cauda, que pode ter sido usada para golpear preda
dores ou em combate com outros da mesma espécie. 
Os espinhos vertebrais tinham uma fenda profunda 
no topo, e as vértebras tinham pleuroceles extensas. 
Os diplodocideos eram muito compridos (talvez 40 
metros), mas muito desse comprimento era devido 
ao pescoço e cauda, deste modo, não eram tão pe
sados como os braquiosauros. Barosaurus (da Amé
rica do Norte e leste da África) e Cetiosauriscus (da 
Inglaterra - não confundir com Cetiosaurus, que é 
um catiosaurídeo também da Inglaterra) são diplodo
cideos assim como as três formas conhecidas a par
tir de registros fragmentados da América do Norete 
- Amphicoelias, Supersaurus, e Seismosaurus. 
Titanosauridae: Esses foram os últimos sauropo
des sobreviventes e tinham uma ampla distribuição 
mundial no Cretáceo Médio e Superior. Os membros 
dianteiros e traseiros tinham praticamente o mesmo 
comprimento e as vértebras cervicias e do tronco 
possuíam pleuroceles. Os titanosaurídeos são conhe
cidos principalmente de fragmentos da índia, Europa, 
África, e América do Sul. 

(a) 

A Figura 16-17 Características estruturais dos Sauropoda. Os esqueletos dos grandes Sauropoda (a) combinavam leveza com resistência. 
As vértebras da região dorsal em vista (b) caudal e (c) lateral. (Os traços negros em [c] indicam a posição das pleuroceles). Os arcos neurais 
da região dorsal (d, vista cranial; e, vista lateral) mostram uma depressão em forma de U que acomoda um grande ligamento. 
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Rapetosaurus, um fóssil de Madasgacar, desscrito 
por Kristiha Rogers e Catherine Foster (2001) é 
primeiro titanosaurus quase completo. Ele tinha 16 
vértebras cervicais e 11 vértebras no tronco com 
pleuroceles profundas. 

Os Camarasauroidea e Brachiosauroidea trinham crânios 
compactos com maxilas fortes e grandes e dentes em forma 
de cinzel. Os dentes de Camarasaurus e Brachiosaurus 
mostram evidências de forte desgaste sugerindo que se ali
mentavam de material abrasivo. O crânio dos diplococídeos 
e titanosaurideos eram alongados, os dentes eram limitados 
a proção rostral da boca, e o desenvolvimento modesto dos 
ossos da maxila inferior sugere que os músculos mandibula
res não deveriam ser muito fortes. 

Os Sauropoda dominaram os habitats terrestres no Ju
rássico Superior e Cretáceo Inferior, evoluindo com a flora 
de coníferas, ginkgoáceas, samambaias, cicadáceas e cava
linhas. Posteriormente, no Cretáceo, os Sauropoda foram 
substituídos, na América do Norte e no oeste de Ásia, por 
Ornithischia derivados. Entretanto, os Sauropoda persisti
ram nos continentes do sul e os titanosaurideos da América 
do Sul aparentemente reinvadiram a região sul da América do 
Norte ao final do Cretáceo. 

Biologia dos Sauropoda 

Tanto Diplodocoidea como Camarasauroidea eram extrema
mente pesados e as suas vértebras mostram características 
que auxiliavam a coluna vertebral a resistir aos esforços a que 
estava sujeita. As próprias vértebras eram maciças e os arcos 
neurais bem desenvolvidos. Ligamentos fortes transmitiam 
força de um arco ao arco adjacente, ajudando a distribuir o 
esforço. A cabeça e a cauda eram mantidas em balanço em 
relação ao corpo, sustentadas por um forte ligamento espi
nhal. Os pés desses animais eram semelhantes aos dos elefan
tes e pegadas fossilizadas indicam que os membros pelvinos 
suportavam cerca de dois terços do peso do corpo. Algumas 
trilhas de pegadas não mostram marcas de cauda, sugerindo 
que esta era carregada no ar e não arrastada pelo chão, como 
é mostrado nas ilustrações antigas desses dinossauros. 

Desde as primeiras descobertas desses fósseis, os paleon
tólogos duvidaram que animais tão massivos pudessem ter 
caminhado em terra, ao contrário, acreditaram que estives
sem limitados a uma vida semi-aquática em pântanos. En
tretanto, análises mecânicas de esqueletos de Sauropoda não 
concordam com essa conclusão. Os esqueletos dos maiores 
Sauropoda revelam, claramente, forças favorecendo uma 
combinação de resistência com leveza. Os arcos das vér
tebras atuavam como arcobotantes em um grande edifício, 
enquanto os espinhos neurais dos Diplodocoidea, em forma 
de V, sustentavam um ligamento massivo e possivelmente 

elástico que auxiliava no suporte à cabeça e à cauda. Em 
sessão transversal, o tronco era profundo, apresentando con
torno semelhante ao do corpo de um animal terrestre, como o 
elefante, em vez de ter contorno arredondado, como o de um 
hipopótamo aquático. A cauda dos Sauropoda não é achatada 
lateralmente, como uma cauda que é utilizada para a natação. 
Ao contrário, ela é arredondada em sessão transversal e, nos 
Diplodocoidea, termina em um longo e fino chicote. Essas 
estruturas parecem contrapesos e armas defensivas. 

Trilhas fósseis de Sauropoda indicam que os membros 
eram posicionados abaixo do corpo. As pegadas dos pés es
querdo e direito estão separadas por uma largura de apenas 
um pé (30 centímetros, aproximadamente). As análises dos 
ossos dos membros sugerem que eles eram mantidos eretos, 
em uma postura semelhante a de um elefante, e se moviam 
para a frente e para trás, paralelamente à linha mediana do 
corpo. Isso é o que deveria ser esperado em termos mecâni
cos, porque nenhuma outra morfologia dos membros seria 
possível para um animal tão grande. O osso é muito menos 
resistente às forças de arqueação exercidas através do seu 
maior eixo do que, às forças de compressão exercidas para
lelamente ao eixo. Enquanto o corpo de um animal aumenta 
em tamanho, a sua massa cresce com o cubo das suas di
mensões lineares; mas a área óssea, em seção transversal, 
aumenta como o quadrado das suas dimensões lineares. A 
resistência do osso é, aproximadamente, proporcional a sua 
área em seção transversal. Como resultado, quando o tama
nho de um animal aumenta, a resistência do esqueleto au
menta mais vagarosamente do que o estresse ao qual está 
sendo submetido. Uma resposta evolutiva a essa relação é 
um aumento desproporcional no diâmetro dos ossos; um es
queleto de elefante é proporcionalmente maior do que um 
esqueleto de camundongo. Outra resposta é transformar 
forças de arqueação em forças de compressão, trazendo os 
membros mais verticalmente sob o corpo. Em um animal 
de grande porte, como um elefante ou um dinossauro Sau
ropoda, não apenas os membros são mantidos sob o corpo, 
mas ajunta dos joelhos tende a travar conforme o animal de 
locomove. Essa morfologia produz a locomoção com pas
sadas em linha reta, familiar nos elefantes. Provavelmente, 
os Sauropoda caminhavam com uma andadura semelhante a 
dos elefantes, mantendo suas cabeças e caudas no ar. 

Os dentes dos Sauropoda são, muitas vezes, descritos como 
sendo pequenos e fracos. Certamente, em proporção ao ta
manho do seu corpo, eles são pequenos, assim como todo 
o crânio. Em termos absolutos, entretanto, eles não são pe
quenos ou fracos. Eles são maiores que os dentes dos ma
míferos pastadores e não há qualquer razão para acreditar 
que o material vegetal fosse mais duro na Era Mesozóica do 
que hoje. Não havia dentes achatados (molariformes) para 
triturar a matéria vegetal ingerida. Essa função deve ter sido 
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executada por gastrólitos e a quebra da matéria vegetal deve 
ter sido auxiliada por microorganismos simbióticos, como 
ocorre nos répteis, aves e mamíferos herbívoros viventes. 

O conteúdo estomacal fossilizado de um dinossauro Sau
ropoda encontrado em sedimentos do Jurássico, em Utah, 
incluíam pedaços de brotos e pequenos ramos com cerca de 
2,5 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâme
tro. O caráter fragmentado e retalhado do material lenhoso 
indica que, mesmo sem dentes molariformes, os Sauropoda 
podiam triturar o seu alimento. Essa descoberta parece con
firmar a visão da ecologia dos Sauropoda desenvolvida atra
vés do estudo do esqueleto e da análise dos fósseis de plantas 
encontradas em associação com os fósseis dos Sauropoda. 
Eles ocupavam, provavelmente, terrenos abertos, com a for
mação, no extrato herbáceo, de samambaias e cicadáceas, e 
no extrato superior, de coniferas. Eles eram predados pelos 
grandes carnívoros Theropoda e procuravam escapar fugindo 
ou se defendendo usando suas caudas como chicote. 

Os longos pescoços dos Sauropoda representam um mis
tério. A visão convencional é a de que eles se alimentavam 
das copas das árvores, talvez se apoiando nos membros pel
vinos, usando a cauda como contrapeso. Parece significativo 
que as coníferas da Era Mesozóica tinham galhos apenas 
próximo à copa, bem longe do alcance, exceto para um di
nossauro com pescoço muito longo. Por outro lado, duas li
nhas de pensamento vão contra a idéia de que os Sauropoda 
possuíam hábitos alimentares semelhantes aos das girafas. 
Uma análise das junções entre as vértebras nos pescoços 
de Diplodocus e Apatosaurus sugere que os pescoços eram 
menos flexíveis do que se pensava (Stevens e Parrish 1999). 
Se esta interpretação estiver correta, os Sauropoda devem 
ter estendido a cabeça horizontalmente ou verticalmente, 
através de arcos limitados, explorando um grande volume 
de área de alimentação sem precisar se mover, uma vez que 
os seus pescoços eram tão longos. 

Um outro problema mecânico que os Sauropoda teriam 
enfrentado, enquanto estivessem se alimentando das copas 
das árvores, seria a dificuldade em bombear sangue até uma 
cabeça localizada, às vezes, a 20 metros acima do solo e a 
6 ou 7 metros acima do nível do coração (Lillywhite 1991, 
Seymour e Lillywhite 2000). O sangue é composto princi
palmente por água e a água é pesada. Quando a cabeça des
ses animais estivesse erguida para se alimentar nas árvores, 
os Sauropoda mais altos teriam requerido pressões sangü
íneas ventriculares acima de 500 milímetros de mercúrio 
para superar a pressão hidrostática de 7 metros de coluna de 
sangue, entre o coração e o encéfalo. Uma coluna de sangue 
estendendo-se até uma cabeça localizada 20 metros acima 
do chão poderia ter produzido pressões sangüíneas tão altas 
quanto 1000 milímetros de mercúrio nos vasos dos membros 
de um grande Sauropoda. Pressões tão altas teriam tendido a 
forçar a água através das paredes dos capilares, causando o 

inchaço dos membros. Esses problemas não teriam ocorrido 
se os Sauropoda se alimentassem com as cabeças próximas 
ao nível de seus corações. 

Os Sauropoda devem ter representado uma importante 
força na modelagem da paisagem e na prevenção de que 
a sucessão ecológica transformasse um terreno aberto em 
uma densa floresta. Como tal, a sua presença deve ter sido 
importante na criação e preservação de habitats adequados 
para outras espécies, de forma semelhante ao que os elefan
tes fazem atualmente nas savanas africanas. Como muitos 
lagartos herbívoros, os Sauropoda devem ter sido onívoros 
e oportunistas no seu modo alimentar, aceitando tudo o que 
estivesse disponível, incluindo carniça. Os conteúdos do 
estômago fossilizado mencionado previamente contém tra
ços de osso e um dente de Allosaurus, dinossauro carnívoro 
contemporâneo. 

Os Sauropoda não possuíam ornamentos ou outras es
truturas de exibição sexualmente dimórficas, do tipo obser
vado entre os dinossuaros Omithischia, o que não significa 
que os comportamentos sociais estivessem ausentes. Afinal, 
os crocodilianos modernos não são sexualmente dimórficos 
ou ornamentados e mostram elaborados comportamentos 
sociais. 

Rastros fósseis revelam uns poucos detalhes através dos 
quais traços do comportamento dos Sauropoda podem ser 
reconstruídos (Thulborn 1990). Um rastro famoso encon
trado no Texas (partes dos quais estão em exibição na Uni
versidade do Texas, em Austin e no American Museum of 
Natural History na cidade de New York) mostra as pegadas 
de um Sauropoda que, aparentemente, estava sendo seguido 
por um grande Theropoda que se encontrava alguns passos 
atrás e ligeiramente para a esquerda. As pegadas do Thero
poda acompanham diversas pequenas alterações de direção 
realizadas pelo Sauropoda e o ritmo das passadas do The
ropoda foi ajustado para igualar ao do Sauropoda. Mamífe
ros predadores, como os leões, fazem ajustes similares para 
igualar as passadas às de suas presas antes de atacarem. Uma 
marca de arrastamento feita pelo pé direito do Sauropoda e 
duas marcas consecutivas do pé direito do Theropoda (isto 
é, um pulo) podem até marcar o local de um ataque (Tho
mas e Farlow 1997). 

Evidência de um possível comportamento em manada 
apresentado pelos Sauropoda pode ser revelada por uma 
série de rastros encontrados em sedimentos do Cretáceo In
ferior, no Rancho Davenport, Texas. Eles revelam a passa
gem de 23 dinossauros semelhantes aos Apatosaurus a cerca 
de 120 milhões de anos atrás. Um gmpo de espécimens mo-
vendo-se na mesma direção, ao mesmo tempo, seria notável 
para muitos Diapsida atuais, mas o rastro do Apatosaurus 
sugere que foi isso que aconteceu. Além disso, os rastros pa
recem mostrar que a manada deslocava-se de forma organi
zada, com os jovens no meio, circundados pelos adultos. 
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(a) 

A Figura 16-18 Dinossauros Theropoda. (a) Coelophysis (Triássico Superior, acima de 3 metros), (b) Struthiomimus (Cretáceo 
Superior, acima de 3,5 metros), (c) Tyrannosaurus (Cretáceo Superior, acima de 12 metros), (d) Deinonychus, (Cretáceo Inferior, acima 
de 4 metros). 

Dinossauros Theropoda 

Os dinossauros Theropoda incluem três tipos gerais de ani
mais: predadores de grande porte que, provavelmente, ataca
vam presas de grande porte usando as maxilas como armas 
(Ceratosauria, Allosauria e Tyrannosauria); predadores ve
lozes que caçavam presas pequenas, com seus membros 
peitorais (Ornithomimidae); e predadores velozes que ataca
vam presas maiores que o seu próprio corpo, utilizando uma 
enorme garra presente nos pés (Dromeosauria) (Figura 16-18). 

Os Grandes Theropoda Os impressionantes dinossauros 
que formam as peças centrais das exposições paleontoló-
gicas em muitos museus são os grandes carnívoros. O au
mento no tamanho corpóreo dos Theropoda através da Era 
Mesozóica se equipara a um aumento similar de tamanho 
nos Saurischia e Omithischia herbívoros que eram as suas 
presas. Dilophosaurus, do Jurássico Inferior e Médio da 

América do Norte, foi denominado pela crista óssea par pre
sente na cabeça (Grego di — duplo, loph = crista e saurus = 
lagarto). As suas maxilas eram delgadas e pareciam muito 
fracas para suportar o violento esforço do ataque a uma 
presa de grande porte. Embora seja um animal grande (com
primento = 6 metros), Dilophosaurus pode ter sido um car
niceiro. Ceratosaurus, do Jurássico Superior, também media 
6 metros de comprimento, mas apresentava crânio e maxilas 
mais pesados que Dilophosaurus. A cabeça era grande em 
proporção ao corpo e os longos dentes eram armas temíveis. 
As mãos tinham quatro dedos com grandes garras. Os Allo
sauria, contemporâneos dos Ceratosauria, eram maiores, 
alcançando até 12 metros de comprimento. Tinham ape
nas três garras nas mãos. Os Tyrannosauridae do Cretáceo 
Superior, como Tarbosaurus e Tyrannosaurus, eram ainda 
maiores, alcançando até 15 metros de comprimento e cerca 
de 6 metros de altura. As mãos da forma mais especializada 
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desses gigantes parecem absurdamente pequenas, não ser
vindo nem mesmo para alcançar a boca, e possuíam apenas 
dois pequenos dedos cada. Em vez de depender das mãos 
para capturar a presa, como os Ornithomimidae provavel
mente faziam, os grandes Theropoda parecem ter concen
trado as suas armas no crânio. O tamanho da cabeça crescia 
de forma relativa ao corpo, enquanto o pescoço encurtava. A 
cabeça tornou-se mais leve pela elaboração de uma fenestra 
rostro-orbital e outra mandibular, reduzindo o crânio a uma 
série de arcos ósseos e proporcionando a máxima força para 
um dado peso. 

Os Tyrannosauridae eram animais terríveis, mas a per
seguição de um jeep em velocidade por um Tyrannosaurus 
rex, representada no filme Jurassic Park, é ficção em mais de 
um sentido, porque os tiranosauros não podiam correr muito 
rápido (Hutchison e Garcia 2002). Comparações dos mús
culos dos membros traseiros de crocodilos e galinhas foram 
utilizadas para determinar o peso dos músculos das pernas 
de um tiranosauro para que fosse um corredor rápido. Esse 
cáculo mostrou que os músculos das pernas deveriam com
preender a uma porcentagem impossível de 80 por cento da 
massa corpórea do animal. Felizmente, para os tiranosauros 
o mesmo cálculo se aplica para os gransdes dinossauros her
bívoros predados por eles. 

Os dentes dos grandes Theropoda chegavam a 15 cen
tímetros de comprimento, tinham forma de adaga, com 
bordas serrilhadas e eram impelidos por poderosos múscu
los maxilares. Marcas dos dentes de dinossauros predado
res são encontradas, algumas vezes, em ossos fossilizados 
de dinossauros e esses registros de predação pré-histórica 
fornecem uma maneira para se estimar a força da mordida 
de um dinossauro. A pelvis de um Triceratops encontrada 
em Montana apresentava dúzias de marcas da mordida de 
Tyrannosaurus rex, algumas tão profundas quanto 11,5 mi
límetros. Um dente fossilizado de Tyrannosaurus foi usado 
para fazer uma marca tão profunda na pelve de uma vaca 
(Erickson et al. 1996). A força necessária para a realização 
das marcas na pelve do Triceratops foi estimada entre 6.410 
até 14.400 N. Esses valores estão além da força que pode 
ser exercida por vários predadores viventes (cachorro, lobo, 
leão e tubarão). E interesante notar que o único predador 
testado que conseguiu produzir uma mordida tão poderosa 
como a de Tyrannosaurus foi o aligátor, cujas maxilas e 
dentes apresentam muitos caracteres estruturais em comum 
com as maxilas e dentes de Tyrannosaurus. Uma análise 
mecânica do crânio de outro grande Therapoda, o Allosau-
rus, sugere que essa espécie usava uma mordida corta-e-
rasga que devia matar a presa por hemorragia mais do que 
uma mordida esmagadora (Rayfield et al. 2001). O lagarto 
vivente de maior porte, o dragão de Komodo, ataca grandes 
presas (cervos e búfalos) desta maneira. 

Outros estudos experimentais que utilisaram dentes fos
silizados de Tyrannosauria para morder carne mostraram 
que os serrilhados aumentaram pouco o efeito cortante mas 
arrancaram e retiveram fibras de carne. Esses restos teriam 

suportado o crescimento de bactérias e a mordida de um 
Tyrannosauria, quase certamente, deveria ser infectada. Tal
vez os Tyrannosauria não matassem grandes presas, como 
os Sauropoda, necessariamente durante o ataque inicial, mas 
dependiam da infecção para enfraquecer a vítima e torná-la 
suceptível a um ataque subseqüente. Acredita-se que as bac
térias presentes nos dentes e garras do maior lagarto vivo, o 
dragão-de-komodo, tenham exatamente esse papel quando 
os lagartos caçam cervos. 

Acredita-se que um coprólito (fezes fossilizada) em 
Saskatchewan, Canada, do tamanho de um filão de pão, 
tenha sido eliminado por um Tyrannosaurus rex. Contém 
fragmentos ósseos de um Ornithischia jovem, possivel
mente, o ornamento da cabeça de um Triceratops (Chin et 
al. 1998). Os ossos despedaçados presentes no coprólito 
sugerem que o Tyrannosauria mordiam repetidamente a co
mida antes de engolí-la. Esse comportamento alimentar é 
diferente do apresentado pelos crocodilianos atuais, que in
gerem grandes bocados de comida sem processá-la. 

Pequenos Theropoda Muitos dos menores Theropoda 
são encontrados entre os Coelurosauria, um grupo principal
mente do Cretáceo que inclui as Aves e todos os Theropoda 
relacionados mais de perto com as Aves do que com Allo-
sauria. Muitos caracteres das aves atuais são observados nos 
Coelurossauria (Gauthier 1986). Os mais interessantes des
tes, do ponto de vista da origem das Aves, incluem carac
terísticas usualmente consideradas como estando associadas 
ao vôo vigoroso, especialmente um esterno ósseo fundido 
e uma fúrcula (osso da sorte) formada pela fusão das cla
vículas. A ocorrência freqüente de uma fúrcula entre os pa
rentes não voadores das Aves mostra que a função original 
da fúrcula não envolvia o vôo. Assim, o importante papel 
desempenhado pela fúrcula durante o vôo, nas Aves atuais, 
evoluiu secundariamente. 

Pequenos Theropoda também foram encontrados entre 
outras linhagens. Coelophysis (Figura 16-18a), uma forma 
do Triássico Superior, é um Ceratosauria de cerca de 3 me
tros de comprimento total. Os Coelophysis eram, provavel
mente, ativos predadores cursores de pequenos dinossauros, 
lagartos e insetos. Uma linhagem de dinossauros semelhan
tes a avestruzes ocorreu no Cretáceo Superior. Ornithomi-
mus, do Cretáceo Superior, assemelhava-se a uma avestruz 
no tamanho, na forma e, provavelmente, também na ecolo
gia. Possuía um crânio pequeno sobre um pescoço longo e 
suas maxilas sem dentes eram recobertas por um bico cór
neo. Os membros peitorais eram mais longos que os de Coe
lophysis e apenas três dígitos estavam desenvolvidos nas 
mãos. O dígito interno era oponível e o punho era flexível, 
tornando a mão um órgão eficiente na captura de pequenas 
presas. Como as avestruzes, Ornithomimus era, provavel
mente, onívoro, alimentando-se de frutas, insetos, pequenos 
vertebrados e ovos. Muito possivelmente, viviam em bandos, 
como as avestruzes, e os seus longos membros pelvinos su
gerem que habitavam regiões abertas, em vez de florestas. 
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Aparentemente, nem todos os Omithomimidae predavam 
animais pequenos. Deinocheiros (mão terrível), um fossil do 
Deserto de Gobi, possuía dedos com mais de 60 centímetros 
de comprimento, que parecem ter sido utilizadas para segu
rar e desmembrar grandes presas. As proporções das mãos e 
dos braços são semelhantes àquelas dos Coelurosauria e, se 
esse Theropoda possuísse as mesmas proporções corpóreas 
dos outros Coelurosauria, pode ter tido mais de 7,5 metros 
de altura, excedendo Tyrannosaurus rex, anteriormente o 
mais alto Theropoda conhecido. 

Dromeosauria Deinonychus foi desenterrado por uma 
expedição da Universidade de Yale, em sedimentos do Cre
táceo Inferior de Montana (Figura 16-18d). Trata-se de um 
pequeno Theropoda, com pouco mais de 2 metros de com
primento. Suas características distintivas são a garra no se
gundo dedo do pé e a cauda. Em outros Theropoda, os pés 
são claramente especializados para a locomoção bípede, 
sendo muito similares aos pés das aves. Nessas formas, o 
terceiro dedo é o maior, o segundo e o quarto são menores 
e o quinto, algumas vezes, desapareceu completamente. O 
primeiro dedo está voltado para trás, como nas aves, para 
fornecer suporte atrás do eixo do membro pelvino. O se
gundo dedo dos Dromeosauria, especialmente a sua garra, 

estão aumentados (Figura 16-19). Na sua posição normal, a 
garra era, aparentemente, mantida fora do chão e podia ser 
dobrada ainda mais para cima. 

Parece provável que os Dromeosauria utilizavam essas 
garras na caça, eviscerando sua presa com um golpe. A 
estrutura da cauda era igualmente notável. As vértebras 
caudais eram circundadas por bastões ósseos que represen
tavam extensões das pré-zigapófises (dorsalmente) e dos 
arcos hemáticos (ventralmente), que se estendiam para a 
região craniana, por cerca de 10 vértebras, a partir de seu 
local de origem. A contração dos músculos da base da cauda 
seria transmitida através desses bastões ósseos, mantendo 
as vértebras unidas e tomando a cauda uma estrutura rígida 
que poderia ser usada como um contrapeso ou impulsionada 
como uma vara pesada. Possivelmente, a cauda fazia parte 
do arsenal que Deinonychus utilizava para derrubar a presa 
no chão, onde esta poderia ser golpeada e pode ter servido 
como contrapeso no equilíbrio, quando o animal fazia cur
vas fechadas. Provavelmente, os Dromeosauria dependiam 
da agilidade do pé para capturar presas ativas. A descoberta 
de cinco esqueletos de Deinonychus intimamente associados 
com o esqueleto de um Tenontosaurus, um Omithischia com 
três vezes o seu tamanho, poderia indicar que Deinonychus 
caçava em gmpo (Maxwell 1999). Os Deinonychosauria, 

< Figura 16-19 O pé de Deinonychus, mostrando a garra 
aumentada. 
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A F i g u r a 16 -20 Dois grandes Deinonychosauria ("super-slashers") atacando um Brachiosauridae. 

provavelmente, usavam as suas mãos com garras para captu
rar a presa e então cortá-la com as garras dos pés, em forma 
de foice. Essa tática parece ser ilustrada por uma notável 
descoberta feita na Mongólia de um Dromeosauria denomi
nado Velociraptor. Ele foi preservado em combate com um 
Protoceratops as suas mão agarrando a cabeça da sua presa 
e a sua enorme garra cravada na seção mediana do corpo do 
Protoceratops. 

A descoberta de Deinonychus estimulou um reexame 
dos fósseis de vários outros gêneros de pequenos dinos
sauros Theropoda do Cretáceo, incluindo Dromeosaurus e 
Velociraptor. Todas essas formas possuem uma garra au
mentada no segundo dedo do pé, sendo, atualmente, agru
padas com Deinonychus e com as Aves nos Maniraptora. 
Garras semelhantes às dos Deinonychus, com 35 centíme
tros de comprimento, descobertas em sedimentos de Utah, 
do Cretáceo Inferior, no outono de 1991, provavelmente são 
provenientes de um Theropoda desconhecido anteriormente 
(apelidado pelos paleontologistas de "Super-Slasher") que 
era quase tão grande quanto um Tyrannosaurus rex e pos
suía a velocidade, a agilidade e o comportamento predatório 
do Deinonychus (Figura 16-20). 

16.7 A Temperatura Corpórea dos 
Dinossauros 

A abordagem cladística, que foi útil para as inferências sobre 
o comportamento social dos dinossauros, é menos eficiente na 
decisão de quais mecanismos de termorregulação poderiam ter 
sido empregados. A ectotermia é uma característica ancestral 
na linhagem dos Archosauria e os Crocodylia são ectotérmi-
cos. A endotermia observada nas Aves é claramente derivada, 
mas quando surgiu? Poderia ter sido em qualquer ponto entre 
os Crocodylia e as Aves, ou seja, a endotermia poderia ser ca
racterística dos Pterosauria + dinossauros + Aves, ou de dinos
sauros + Aves ou poderia estar limitada aos Therapoda + Aves. 
Todas as linhagens entre os Crocodylia e as Aves estão extintas 
e, portanto, não podemos extrair nenhuma evidência direta a 
partir delas - a paleofisiologia é uma disciplina especulativa. 

Muito da controvérsia a respeito das relações de tem
peratura dos dinossauros origina-se da falha em distinguir 
homeotermia e endotermia. Homeotermia * significa, ape
nas, que a temperatura corporal de um organismo é razoa
velmente estável, ao passo que endotermia e ectotermia 
são mecanismos de regulação da temperatura. Ectotermia 
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O s Archosaura dominaram a terra e os céus da Era 
Mesozóica, mas os lepidosauromorfos foram os 
Diapsida que se tomaram secundaraimente aquá

ticos e exploraram os recursos dos oceanos, especialmente 
nas regiões costeiras e nos rasos mares epicontinentais que 
se estendiam tanto pelo continente da América do Norte o 
da Eurásia na Era Mesozóica. Embora todas as formas ma
rinhas fossem carnívoras, elas se especializaram em presas 
variadas de moluscos sésseis à peixes e moluscos cefalópo-
des livre-natantes. 

Placodontia 
Os Placodontia do Triássico alimentavam-se de moluscos 
e eram mais especializados na trituração de alimentos com 
conchas duras do que na perseguição veloz das presas Figura 
16-2 la). Placodus tinha dentes maxilares grandes e achatados 
e um palato pesado, dotado de enormes dentes nos ossos pala
tinos. Os dentes rostrais projetavam-se para frente e devem ter 
sido utilizados para arrancar mexilhões e ostras das rochas. Al
guns Placodontia, - como Henodus e Placochelys - possuíam 
uma forma corpórea convergente a das tartarugas, com um bico 
córneo e um corpo recoberto com osso. 

Plesiosauria 
Os Plesiosauria surgiram no Triássico Superior e persistiram 
até o Cretáceo. Formas primitivas tinham pescoço longo e 
cabeça proporcional em relação ao comprimento do corpo 
(Figura 16-21b). Duas especializações ecológicas estão re
presentadas entre os plesiosauros derivados; Pliosauroideos 
que tinham crânio longo (mais de 3 metros em algumas for
mas) e pescoço curto (com 13 vértebras cervicais), enquanto 
os plesiosauroideos tinham crânio pequeno e pescoço 
extraordinariamente longo (com 32 a 76 vértebras). Esses 
dois gmpos possuíam o tronco rígido e pesado e parecem 
ter se deslocado pela água com membros que funcionavam 
como remos e que também podem ter atuado como hidrofó-
lios, aumentando a eficiência da natação. A hiperfalangia, a 
adição de ossos aos dedos, aumentava o tamanho dos remos 
e alguns Plesiosauria apresentavam até 17 falanges por dígito. 
Em ambos os tipos de Plesiosauria, as narinas estavam locali
zadas no alto da cabeça, imediatamente em frente aos olhos. 

Os Pliosauria desenvolveram cada vez mais um corpo 
hidrodinâmico ao longo de sua evolução, deste modo o 
pescoço tomou-se curto e os membros mais alargados, en
quanto os plesiosauroides tomaram-se menos hidrodinâmi-
cos com pescoços longos e membros menores em relação ao 
comprimento do corpo. Pliosaorideos eram provavelmente 
nadadores rápidos que podem ter capturado moluscos cefa-

A Figura 14-21 Répteis aquáticos da Era Mesozóica, (a) 
Placodontia Placodus, do Triássico Médio (aproximadamente 1 
metro de comprimento), (b) Um Plesiosauria do Jurássico Supe
rior, Cryptoclidu, (aproximadamente 3 metros de comprimento). 
(c) Um Ichthyosauria do Jurássico Superior, Opthalamosaurus 
(aproximadamente 2,5 metros de comprimento). 

lópodes nadadores e peixes perseguindo-os, à maneira das 
focas e leões marinhos. Os Plesiosauroideos podem ter sido 
caçadores de tocaia, embora não está claro como deveriam 
capturar a presa porque seus pescoços parecem ter sido 
muito rígidos. 

Ichthyosauria 
Os Ichthyosauria foram os tetrápodes aquáticos mais es
pecializados da Era Mesozóica. Em muitos aspectos a sua 
forma corpórea lembra a dos atuns, tubarões e golfinhos 
(Figura 16-21c). Os Ichthyosauria possuíam uma nadadeira 
dorsal sustentada apenas por tecido rijo, e não por osso, e 
o lobo superior da nadadeira caudal, da mesma forma, não 
apresentava suporte esquelético (a coluna vertebral dos 
Ichthyosauria derivados curvava-se acentuadamente para 
baixo, dentro do lobo ventral da nadadeira caudal). Sabemos 
da presença desses tecidos moles porque muitos fósseis de 
Ichthyosauria, de sedimentos finos próximos a Holzmoden, 

Continua 
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no sul da Alemanha, contêm um contorno de todo o corpo, 
preservado como uma película de carbono. 

Os Ichthyosauria retiveram tanto os membros peitorais 
como os pelvinos (ao contrário dos cetáceos, que retêm ape
nas os peitorais). Os membros dos Ichthyosauria eram mo
dificados em remos por meio de hiperfalangia (como nos 
Plesiosauria) e hiperdactilia (a adição de dígitos extras). 
Fósseis de Ichthyosauria com embriões na cavidade cor
pórea indicam que esses animais eram vivíparos. U m dos 
fósseis parece ser um indivíduo que morreu no processo de 
parto, com um jovem emergindo com a cauda em primeiro 
lugar, como nos filhotes de golfinhos. 

O conteúdo estomacal de Ichthyosauria, preservados em 
alguns espécimes, inclui cefalópodes, peixes e u m Ptero
sauria ocasional. Os Ichthyosauria possuíam cabeça grande 
com maxilas longas e afiladas, armadas com dentes agudos, 
na maioria das formas, embora alguns poucos não apresen
tassem dentes. Os grandes olhos eram sustentados por um 
anel de ossos escleróticos. Acredita-se que Ophthalmosau-
rus, que possuía os maiores olhos dentre os Vertebrata, tenha 

caçado a grandes profundidades - 500 metros ou mais - e 
detectado a luz emitida pelos fotóforos da sua presa. Os ani
mais que mergulham a grandes profundidades se arriscam a 
sofrer do mal-dos-mergulhadores se uma emergência, como 
a necessidade de evitar um predador, os força a subir rapida
mente para a superfície. Os dois Ichthyosauria que possuíam 
os maiores olhos (o que sugere que eram as formas que mer
gulhavam a maiores profundidades) também foram os dois 
que mostraram a maior incidência da doença-dos-mergulha-
dores (Montani et al. 1998). 

Os Ichthyosauria do Triássico eram alongados e pouco 
hidrodinâmicos e podem ter utilizado uma locomoção an-
guiliforme. A hidrodinâmica mais desenvolvida das formas 
posteriores pode estar associada ao desenvolvimento da 
locomoção carangiforme e da perseguição veloz da presa, 
como nos atuns viventes (Motani 2000, 2002). O Jurás
sico foi o Período de maior diversidade dos Ichthyosauria. 
Eles foram menos abundantes no Cretáceo Inferior e apenas 
um único gênero persistiu durante o Cretáceo Superior. Os 
Ichthyosauria tomaram-se extintos antes do final do período. 

significa que a fonte primária de calor para elevar a tempe
ratura vem de fora do corpo, enquanto endotermia significa 
que a fonte primária de calor situa-se dentro do corpo - o 
próprio metabolismo do animal. Tanto a ectotermia quanto a 
endotermia podem produzir homeotermia. Além disso, ecto
termia e endotermia estão no final de um espectro e muitos 
animais atuais ocupam posições intermediárias entre esses 
dois extremos. 

A diversidade dos dinossauros e o imenso tamanho de 
muitas espécies dificultam discussões sobre os seus meca
nismos de termorregulação. A enorme diversidade ecológica 
e filogenética dos dinossauros tem sido, em grande parte, 
desconsiderada no debate sobre seus mecanismos de termor
regulação. Nem todos os tipos de evidências aplicam-se a 
todas as espécies e é provável que houvesse diferenças sig
nificativas na biologia de diferentes linhagens. Além de qual
quer outra consideração, a diferença no tamanho corporal 
entre um Microraptorzhaoianus (com um tronco medindo 
pouco menos de 5 centímetros) e um Diplodocus (com tronco 
medindo ao redor de 10 metros) teria feito deles tipos muito 
diferentes de animais. 

Outro fator a se considerar é que não temos nenhum ani
mal terrestre para comparar com os dinossauros. Até mesmo 
os elefantes (que pesam até 5000 quilogramas) são menores 
do que qualquer Sauropoda e os maiores répteis atuais (tar
tarugas-de-couro e crocodilos de água salgada) pesam cerca 
de 1000 quilogramas. Assim sendo, não temos modelos de 
dinossauros para trabalhar e precisamos extrapolar obser
vações de animais atuais muito além dos tamanhos para os 
quais temos medidas. 

Gigantotermia 

O que os elefantes e as tartarugas-de-couro podem nos dizer 
sobre o metabolismo dos dinossauros? Primeiramente, eles 
nos informam que quando comparamos animais de grande 
porte há muito pouca diferença entre as taxas metabólicas 
dos endotermos e ectotermos. A taxa metabólica de um ele
fante de 4000 quilogramas equivale a 0,07 litros de oxigênio 
por quilograma por hora, enquanto que a taxa metabólica de 
uma tartaruga-de-couro de 400 quilogramas é de 0,06 litros 
de oxigênio por quilograma por hora. Portanto, a distinção 
metabólica entre endotermos e ectotermos desaparece em 
animais de grande porte e discussões sobre a possibilidade 
dos grandes dinossauros terem sido endotermos ou ectoter
mos não têm sentido. 

Animais de grande porte apresentam temperaturas cor
póreas estáveis simplesmente porque são grandes. As tarta
rugas-de-couro empregam uma forma de termorregulação 
que foi chamada de gigantotermia (Paladino et al. 1990). 
A grande massa corporal desses animais tem duas impor
tantes conseqüências para a regulação da temperatura. Em 
primeiro lugar, ela produz uma enorme inércia térmica, de 
modo que a temperatura corporal muda lentamente. Em se
gundo, ela permite ao animal mudar a espessura efetiva do 
seu isolamento, através da mudança na distribuição do fluxo 
sangüíneo para a superfície versus interior do corpo. Quando 
uma tartaruga-de-couro está na água fria, ela pode reter em 
seu corpo o calor produzido pela atividade muscular, limi
tando o fluxo sangüíneo que flui para a superfície do corpo 
e empregando mecanismos de troca de calor por contracor
rente nos seus membros. Em águas mais aquecidas, quando 
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precisa dissipar o calor metabólico para evitar super aqueci
mento, ela pode aumentar o fluxo sangüíneo para a super
fície e desviar o sistema contracorrente nos seus membros. 
Esses mecanismos, que permitem às tartarugas-de-couro 
fazerem jornadas migratórias de 10.000 quilômetros entre 
os oceanos árticos e os trópicos, foram, certamente, usados 
pelos dinossauros para estabilizar a temperatura corpórea. 

As taxas metabólicas das tartarugas-de-couro foram 
usadas como base para simulações, em computador, das 
temperaturas corporais de dinossauros (Spotila et al. 1991). 
Três taxas metabólicas foram comparadas: (1) a taxa meta
bólica de repouso padrão para os répteis vivos; (2) a taxa 
de repouso medida para as tartarugas-de-couro, que é três 
vezes a taxa padrão dos répteis; (3) a taxa metabólica das 
tartarugas-de-couro enquanto elas estão escavando ninhos. 
Esse é um trabalho árduo e eleva a taxa metabólica cerca 
de 10 vezes a taxa padrão dos répteis. O modelo também 
incorporou duas taxas de fluxo sangüíneo (baixa = taxa em 
repouso, alta = cinco vezes a de repouso) e dois padrões de 
fluxo sangüíneo (baixo = fluxo para a superfície corporal 
ínfimo, alto = fluxo para a superfície corporal três vezes o 
fluxo para o interior do corpo). 

Mesmo um animal relativamente pequeno, como o Dei
nonychus (que media cerca de 1,5 m de altura), teria uma 
temperatura corporal de 10 a 11°C acima da temperatura do 
ar se tivesse a mesma taxa metabólica de uma tartaruga-de-
couro em nidificação, uma baixa taxa de fluxo sangüíneo e 
baixa circulação sangüínea para a superfície do seu corpo. 
Portanto, as taxas metabólicas observadas nos grandes rép
teis parecem ser suficientes para permitir que, mesmo um 
dinossauro de pequeno porte, tenha uma temperatura corpo
ral bem acima da temperatura do ar e animais maiores com 
taxas metabólicas mais altas do que as dos répteis atuais te
riam morrido de super aquecimento. 

16.8 A Evolução das Aves e do Vôo 

Poucas transições evolutivas são tão claramente registradas 
no registro fóssil como o aparecimento das aves na linha
gem dos dinossauros Therapoda. Nas décadas de 1860 e 
1870 Thomas Henry Huxley foi um ardente defensor desse 
parentesco, escrevendo que as aves nada mais são do que 
"répteis glorificados". De fato, Huxley estava tão impressio
nado com tantas similaridades que, em seu esquema de clas
sificação, juntou as aves e os répteis na classe Sauropsida. 
Na maior parte do século seguinte, os sistematas tradicio
nais, com ênfase em categorias hierárquicas estritas, obs
cureceu as relações evolutivas pelo fato de colocar as aves 
e os répteis no mesmo nível taxonômico (classe Reptilia e 
classe Aves). A sistemática cladística enfatiza as linhagens 
evolutivas monofiléticas e, atualmente, as aves são vistas, 
outra vez, como dinossauros terópodos mais derivados. As 
similaridades entre as Aves e os Theropoda incluem os se
guintes caracteres derivados: 

• Pescoço alongado e móvel em forma de S. 
• Um pé com três dedos voltados para frente e um di

recionado para trás (denominado de pé tridátilo). 
• Postura digitígrada (isto é, com os dedos suportanto 

o peso do corpo). 
• A junta do tornozelo forma-se entre os ossos tarsais 

(uma junta intertarsal) no lugar de uma junta entre os 
tarsos e a tíbia+fíbula. 

• Ossos ocos, ossos pneumáticos. 

Estes são caracteres gerais dos Therapoda. Quando olha
mos especificamente para os coelurosauros aparecem mais 
caracteres derivados: 

• Uma fúrcula (osso da sorte) formada pela fusão das 
clavículas. 

• Fusão do osso esterno. 

Dromeosauros com Caracteres Semelhantes aos 
das Aves 

Os dromedosauros, um grupo ainda mais derivado de coe-
lurosaurus que incluem o Velociraptor do famoso "Jurassic 
Park", tinha caracteres adicionais semelhantes aos das Aves, 
incluindo a estrutura do punho que lhes permitia flexioná-lo 
lateralmente enquanto o movimentava em giros. Tal mobi
lidade provavelmente possibilitou aos coelurosauros usar 
suas mãos para agarrar a presa, e isto é reconhecido na li
nhagem que inclui os dromeosaurus e as Aves: Maniraptora 
(Latim manus = mãos e rapto = capturar). As Aves usam o 
mesmo movimento do punho para produzir um fluxo de ar 
sobre as penas primárias das asas para gerar ascenção du
rante o vôo batido. Alguns dromeosaurus mais derivados 
ainda - tais como Unenlagia, predador terrestre de 2 metros 
de comprimento, da Patagônia - tinha uma modificação na 
articulação do ombro que permitia maior liberdade do mo
vimento dos membros peitorais. A fossa glenóide (onde o 
úmero se articila com a cintura peitoral) é orientada lateral
mente em vez de ventralmente nesses animais, permitindo 
movimentar seus membros peitorais para cima e para baixo 
e golpear para cima e para baixo para capturar a presa. Essa 
mudança anatômica, que provavelmente fez dos dromeo
saurus os predadores terrestres mais eficientes, é a origem 
dos movimentos para cima e para baixo que as aves utilizam 
para bater suas asas no vôo. 

A descoberta mais dramática no estudo da evolução das 
aves ocorreu com o registro, no início de 1996, de dinossau
ros não aves com penas (Padian et al. 2001). Eslruturas seme
lhantes a penas têm sido encontradas em pelo menos cinco 
linhagens de coelosaurus, e isso dá a impressão que mais 
exemplos serão descobertos. As menores estruturas derivadas 
consideradas semelhantes a penas são filamentos simples de 
1 a 5 centímetros de comprimento em Sinosauropteryx. Fi
lamentos similares foram identificados em fósseis de Beipia-
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osaurus e Sinornithosaurus. Esses filamentos exibem pouca 
semelhança com as penas mais derivadas observadas em di-
nosauros não aves ou com as penas das Aves.Alguns paleon
tólogos não aceitam essas estmturas como sendo semelhantes 
a penas, alegando que são artefatos que se formam durante 
o processo de fossilização. Uma interpretação diferente pro
põem que essas estmturas são percurssoras das penas e que as 
pequenas penas do Caudipteryx e Protoarcheopteryx repre
sentam filamentos aglomerados em tufos (Padian 2001). 

Penas com vexilo - isto é, penas com superfície nos 
dois lados de um eixo central semelhante as penas das aves 
viventes - são preservadas com fósseis de Caudipteryx e 
Photoarchaeopteryx. Como notificado no Capítulo 11, Cau
dipteryx tinha penas com vexilo no segundo dedo da mão, 
onde remiges (principais penas do vôo) são encontradas nas 
aves modernas, e em um tufo de penas com vexilo na cauda. 
Protoarchaeopteryx tinha penas, do tipo plúmulas, no corpo 
e na cauda, além de uma fileira de penas com vexilos simé
tricos, com a forma de um leque, na cauda. A ocorrência de 
dinossauros não aves emplumados sugere que as penas eram 
presentes em muitas linhagens de dinossauros não aves. É 
possível que alguns dos dinossauros emplumados do Cretá
ceo Inferior eram aves secundariamente não-voadoras (leia 
Paul 2002 sobre uma discussão dessa hipótese). 

Pode-se pensar que a descoberta dos dinossauros emplu
mados não aves com características anatômicas semelhantes a 
das aves, tais como fúrcula, um esterno quilhado, e membros 
capazes de movimentos para cima e para baixo, pode levar ao 
esclarecimento da origem do vôo, mas isso não é o caso. 

As penas apareceram sem dúvida antes do vôo: não até 
chegarmos ao Archaeopteryx que declaramos um animal 
com membros peitorais grandes recobertos por penas o su
ficiente para voar. Também não há indícios que as penas 
apareceram para fornecer isolamento para reter o calor me
tabólico, porque a ausência de ossos turbinados na passagem 
nasal, tanto dos dinossauros não aves como das aves primi
tivas, sugere que esses animais não eram endotérmicos (veja 
Capítulo 11 sobre essa discussão). Os dinossauros não aves 
podem ter usado as penas em combinação com posturas do 
corpo para gerar movimentos relacionados a interações so
ciais, assim como as aves atuais fazem, e esta hipótese pode 
explicar a origem das penas. Em um último estágio, as penas 
bem desenvolvidas, como aquelas do membro peitoral do 
Caudipteryx, podem ter sido usadas para cobrir os ovos no 
ninho, protegendo-os do sol durante o dia e guardando calor 
no ninho durante a noite. (Compare a distribuição de penas 
sobre os membros peitorais de Caudipteryx apresentada na 
Figura 11-13 com a posição dos membros peitorais no di
nossauro chocando mostrada na Figura 16-15). 

Como as Aves Ficaram Livres do Solo? 
Podemos ter absoluta certeza que os dromeossaurus tinham 
penas, e essas certamente tomaram os dromeossaurus preda

dores terrestres mais eficientes. Como, então, os ancestrais 
das aves (dromeossauros pró-aves) mudaram a função de 
seus membros peitorais e penas em asas e aerofólios? Quais 
foram as forças seletivas para a evolução das asas e do vôo? 
Como ocorreu a transição dos dinossauros emplumados ter
restres, como Caudipteryx, para voadores como Archaeop
teryx? Duas hipóteses coexistem por um século - a teoria 
arbórea ("das-árvores-para-baixo") e a teoria terrestre ("do-
chão-para-cima") (Figura 16-22). 

Das-Arvores-Para Baixo 

A teoria arborícola dominou o meio científico por muito 
tempo (ver Rayner 1988). De acordo com essa visão, os an
cestrais do Archaeopteryx eram trepadores arborícolas, que 
pulavam de galho em galho e de árvore em árvore, de modo 
muito semelhante ao utilizado por alguns esquilos, lagartos 
e macacos. Sob pressões seletivas que favoreceriam o au
mento da distância e da precisão do deslocamento entre as 
árvores, estruturas que fornecessem alguma superfície para 
a força de ascensão deveriam ser vantajosas. Draco é um 
gênero de lagartos arborícolas, das índias Orientais, com 
costelas extremamente alongadas, que sustentam asas de 
pele aos lados do corpo. Eles utilizam suas asas para planar 
de uma árvore a outra. O vôo tem início com um mergulho 
a partir de um poleiro elevado. O lagarto desce a um ângulo 
de cerca de 45°, então nivela o vôo utilizando a energia ci
nética desenvolvida durante o mergulho para planar quase 
horizontalmente. Logo após, um breve planeio ascendente 
precede o pouso em outro galho. Foram registrados planeios 
de até 60 metros de extensão, com uma perda de altitude 
inferior a 2 metros. De acordo com essa hipótese, a evolu
ção de formas voadoras passou de estágios planadores, se
guidos de estágios intermediários - tal como Archaeopteryx, 
no qual o planeio era auxiliado por um débil vôo batido -
até os voadores com vôo batido totalmente desenvolvido. A 
hipótese arbórea recebe um impulso a partir de descrição 
de um novo dromeosauro da China, Microraptor gui, com 
penas sobre os membros dianteiros e traseiros e um tufo de 
penas na extremidade da cauda (Xu et al. 2003). O fato mais 
marcante é que as penas eram assimétricas semelhantes às 
penas das aves viventes. Xu propôs que Microraptor tinha 
uma cintura e que as penas dos membros traseiros eram um 
caráter ancestral dos dromeossauros proto-aves e que foram 
perdidas posteriormente na evolução das aves. (As aves vi
ventes têm as extremidades das patas traseiras recobertas 
por escamas.) 

Do-Chão-Para-Cima 

Por outro lado, dado que a linhagem dos dromeossauros 
consistia de predadores terrestres, bípedes e cursores, é plau
sível invocar pressões de seleção arborícolas para a evolução 
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A F i g u r a 1 6 - 2 2 Duas reconstruções de Archaeopteryx. (a) A hipótese das-árvores-para-baixo, mostrando Archaeopteryx como um trepador 
arborícola e (ao fundo) planador, (b) A hipótese do-chão-para-cima, mostrando Archaeopteryx como um caçador arborícola e cursor. 

do vôo nas aves? A teoria do-chão-para-cima postula que o 
vôo batido evoluiu diretamente a partir de corredores bípe
des terrícolas (Ostrom 1974). 

De acordo com a primeira versão desta hipótese (a teo
ria cursora), os ancestrais das aves eram corredores bípe
des, velozes, que utilizavam suas asas como planadores, 
para aumentar a força de ascensão e aliviar o peso durante 
a corrida. Em um desenvolvimento posterior, as asas eram 
batidas enquanto o animal corria, fornecendo uma propul
são adicional para frente, à semelhança de uma galinha que 
se desloca através de um terreiro, batendo as asas para fugir 
de um cão. Finalmente, os músculos peitorais e as penas de 
vôo tornaram-se, suficientemente, desenvolvidos para o vôo 
potente e pleno através do ar. 

A teoria cursora em sua forma original falhou como ex
plicação para a origem do vôo porque o batimento das asas 
não teria sido um mecanismo eficiente para os dinossauros 
proto-aves aumentarem a velocidade de corrida. Para obter 
aceleração, é necessária uma tração máxima sobre o solo 
e, essa tração, só pode ser fornecida pelo contato firme dos 
pés com um substrato sólido. Estendendo as asas empluma
das para criar ascenção deve ter diminuído o peso do corpo 
sobre os pés e reduzido a tração, diminuindo a velocidade 
do animal em vez de aumentá-la. O pequeno acréscimo na 
arremetida que pode ser conseguido com as asas pequenas 
e penas curtas, dos dromeossauros semelhantes aos Caudip
teryx, pode não ter compensado a perda da força de veloci
dade dos membros traseiros e, muito menos, incrementado 
a aceleração. 

Um espécime de Archaeopteryx, que foi erroneamente 
identificado como um Coelurosauria proto-ave, por mais 
de 100 anos, revelou alguns detalhes da mão e do pé, des
conhecidos anteriormente, o que levou a uma modificação 
da teoria cursora. Alguns elementos da mão estão extrema
mente bem preservados nesse espécime e mostram as garras 
córneas nos dedos 1 e 3. Essas garras assemelham-se às de 
uma ave de rapina. 

As similaridades na morfologia de mão, metacarpo, an
tebraço, úmero e aparelho peitoral de Archaeopteryx e de 
vários dromeossauros podem mostrar que ambos usavam 
os membros dianteiros para capturar as presas. O membro 
dianteiro e o ombro de Archaeopteryx não foram muito mo
dificados estruturalmente em relação à condição esquelética 
dos dromeossauros, e Archaeopteryx difere de todas as ou
tras aves conhecidas pela ausência de diversas característi
cas críticas para o vôo batido - carpometacarpo fundidos, 
articulações do punho e do cotovelo limitadas, coracóides 
modificados e um esterno laminar com quilha (Jenkins 
1993). Na verdade, as únicas características esqueléticas do 
Archaeopteryx que sugere o vôo é a fúrcula bem desenvol
vida (osso da sorte) e a posição lateral da fossa glenóide que 
permite os movimentos para-cima e para-baixo dos mem
bros peitorais. Essas duas características estão presentes nos 
dromeossauros proto-aves, e os Archaeopteryx parecem ter 
sido melhor adaptados para a predação do que para o vôo. A 
partir dessas considerações, Ostrom postulou que as asas in
cipientes dos ancestrais proto-aves de Archaeopteryx evoluí
ram primeiramente como armadilhas para capturar insetos 
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ou outras presas contra o solo, ou para derrubá-los no chão, 
facilitando a apreensão pelas garras e dentes. Em seguida, 
as asas tomaram-se ainda mais modificadas em apêndices 
vibráteis capazes de subjugar presas maiores. 

Modelos aerodinâmicos sugeriram outro refinamento na 
hipótese do-chão-para-cima. Por exemplo, a asa poderia ter 
auxiliado nos saltos horizontais sobre a presa. Estendendo, 
ou movimentando, os membros dianteiros durante um salto, 
um dromeossauro proto-ave poderia não só controlar a arfa-
gem, o balanço e a guinada, enquanto saltava para capturar 
um inseto voando, mas também manter seu equilíbrio du
rante o pouso (Rayner 1988). O fato das perdizes baterem as 
asas quando correm elevado-se em inclinações quase verti
cais levou Kenneth Dial (2003) a sugerir que a "assistência 
das asas inclinadas durante o vôo" (Wing Assisted Inclined 
Running - WAIR) pode ter desempenhado um papel na ori
gem do vôo. Nos experimentos laboratoriais Dial encontrou 
que as perdizes batem suas asas quando correm para cima 
(ascendem) em inclinações vertidas de 45°. Já os filhotes 
recém nascidos de galinha podem ascender em inclina
ções de 50°. Usando WAIR, quator dias após o nascimento 
(quando têm penas das asas mais longas) esses filhotes são 
capazes de ascender em uma inclinação de 60°. e os adultos 
podem se elevar a 90°. A contribuição das asas para a habili
dade de aves trepadoras foi testada pela forma das penas do 
vôo. Durante a primeira semana após o nascimento as penas 
são muito curtas e sua forma não afeta a performace do mo
vimento de subida, mas para aves mais velhas, a remoção de 
metade da superfície das penas reduziu o ângulo máximo de 
ascensão para 10°. a 20°. Quando removiam totalmente as 
penas do vôo as aves não eram capazes de subir em ângu
los maiores que 60°. Talvez Caidipteryx e outros dromeos
saurus proto-ave utilizavam inicialmente seus membros-asa 
para aumentar sua habilidade de ascenção. 

Pelo apresentado uma origem terrestre do vôo mostra ser 
consistente com múltiplas linhas de evidência dando suporte 
a origem do vôo (Padian 2001). Os complexos movimentos 
das asas e do punho que as aves utilizam para gerar ascen
ção e resistência parecem ser consistentes com os movimen
tos "pega-presa" dos predadores terrestres mais do que com 
movimentos de impulsão e arranque e usados para trepar por 
meio dos ramos das árvores. Realmente, membros peitorais 
emplumados semelhantes aqueles dos Caudipteryx e Archaeop
teryx mostram poucas adaptações para a vida arborícola. 

16.9 Archaeopteryx e as Outras Aves 

Archaeopteryx é a ave mais primitiva que se conhece, sendo 
as aves (Aviale) definidas como Archaeopteryx mais as aves 
atuais (Neornithes), e todas descendem do ancestral comum 
mais recente. Os fósseis de Archaeopteryx, provenientes de 

sedimentos de granulometria fina, mostram impressões de 
penas muito mais diferenciadas que as penas de Caudipteryx 
e Protoarchaeopteryx. Entretanto, esses fósseis não formam 
uma série mostrando uma sucessão progressiva ao longo do 
tempo. Archaeopteryx, que é mais antigo que Caudipteryx 
e Protoarchaeopteryx, também é mais semelhante as aves. 
Devido a essas discordâncias, poucos paleontogistas ainda 
insistem que as aves derivaram de linhagens arcossaurias 
que se separeram do estoque dos saurísquios, mais antigo 
que os Therapoda (Feduccia e Wild 1993, Feduccia 1996). 
O mais provável é que Archaeopteryx, Caudipteryx e Pro
toarchaeopteryx eram fósseis vivos em seus tempos, exis
tindo lado a lado com formas mais derivadas - como são os 
celacantos, peixes pulmonados e mamíferos monotremados 
(ornitorrinco e equidna) nos dias de hoje. 

Em adição a uma provável cobertura de penas de con
torno, Archaeopteryx tinha as penas da asa diferenciadas em 
uma série distai de rêmiges primárias, nos ossos da mão, e 
uma série interior de rêmiges secundárias ao longo do an
tebraço (Figura 16-23). Esse arranjo das penas de vôo é, 
essencialmente, o mesmo observado nas aves atuais. Além 
disso, as penas de vôo nas asas de Archaeopteryx têm ve-
xilos assimétricos, como aqueles das aves voadoras, suge
rindo que elas foram modeladas pelas forças aerodinâmicas 
associadas ao vôo batido. As rectrizes (penas da cauda) de 
Archaeopteryx eram arranjadas em 15 pares, ao longo dos 
lados da 6 a até a 20 a vértebra caudal. 

Qual a Capacidade de Vôo de Archaeopteryx? 

Provavelmente, Archaeopteryx foi o último sobrevivente re-
licto que era contemporâneo de muitas espécies típicas de 
aves, e se a fina granulometria da argila da formação Sol-
nhofen não tivesse preservado de modo fidedigno a impres
são das penas de Archaeopteryx esse poderia realmente ser 
confundido com um pequeno dinossauro (Figura 16-24). No 
entanto, muitas evidências sugerem que Archaeopteryx era 
capaz de voar: as proporções do seu esqueleto eram seme
lhantes às de algumas aves amais que voam; o número de 
rêmiges primárias e secundárias era idêntico ao das aves 
atuais; a assimetria de suas rêmiges é como aquela obser
vada nas aves voadoras amais; e a fúrcula era grande. O sé
timo espécime de Archaeopteryx revela uma característica, 
não visível nos fósseis conhecidos anteriormente - um es
terno retangular que era associado, provavelmente, a fortes 
músculos de vôo. Resumindo, estas características são con
sistentes com a idéia de que Archaeopteryx era uma ave voa
dora (Martin 1983; Rayner 1988). 

Ao contrário dos ancestrais proto-ave das aves, Archaeop
teryx tinha asas suficientemente grandes para contribuir na 
aceleração quando corria. Provavelmente, Archaeopteryx 
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decolava correndo e batendo as asas, como fazem muitas 
aves grandes atualmente. Uma vez que o animal tivesse deco
lado, os cálculos de sua capacidade metabólica sugerem que 
Archaeopteryx podia voar no mínimo 1,5 quilômetros a uma 
velocidade de 40 quilômetros por hora (Ruben 1991,1993). 

Um animal que podia decolar do solo e voar rapida
mente, por várias centenas de metros, seria capaz de escapar 
de predadores ou voar para as árvores. Muitas aves atoais, 
incluindo predadores cursores, tais como Geococcyx califor-
nianus ("roadrunner") da América do Norte e o serpentário 
africano, utilizam o vôo exatamente dessa maneira. Assim, 
Archaeopteryx pode ser interpretado, plausivelmente, como 
um predador cursor-terrícola, que podia saltar no ar para 
capturar insetos voadores, e voar rapidamente para escapar 

de seus próprios predadores. Archaeopteryx, provavelmente, 
não podia pousar em árvores, pois ele reteve a estrutura pri
mitiva do pé, que não permitia se agarrar a um galho. Parece 
provável que Archaeopteryx aterrissava correndo, como 
fazem as galinhas, as codornas e os faisões. 

16.10 Aves Primitivas 

Mais fósseis de aves tem sido descobertos desde 1990 do 
que em todo o século anterior o que tem ampliado muito 
nosso conhecimento quanto à evolução das aves, após Ar
chaeopteryx (Chiappe e Dyke 2002, Chiappe e Witmer 
2002). Temos agora uma visão clara da seqüência de apa
recimentos dos caracteres derivados das aves dos dromeos-
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A Figura 16-24 Similaridades estruturais de dinossauros não aves, Archaeopteryx, e aves. Uma reconstrução do esqueleto de 
Archaeopteryx (b) comparado ao de um dromeosauro primitivo (Ornitholestes, a) e ao de uma ave moderna (c). 

sauros não aves até as aves primitivas (Figura 16-25). Os 
sítios chineses apresentam fósseis preservados de modo ex
celente, e descobertas importantes têm sido feitas no sítio de 
Las Hoyas, do Cretáceo Inferior, na Espanha. Iberomesor-
nis tinha uma cintura peitoral mais derivada do que aquela 
de Archaeopteryx, com coracóide mais desenvolvido, uma 
apófise da fúrcula e uma ulna mais longa do que o úmero. 

Além disso, a cauda era reduzida a uma série de vértebras 
livres e várias vértebras fundidas (o pigóstilo). O pé tinha 
garras curvas e o hálux oponível (isto é, o artelho voltado 
para trás). Esta estmtura do pé permite às aves modernas 
empoleirar-se, porque as pernas curvam um ligamento que 
envolve, firmemente, os artelhos em tomo do galho. A pre
sença de garras curvas e um hálux reversível em aves do 
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Dromeossauros emplumados 

P r e d a d o r e s 
c u r s o r i a i s 
te r res t res 

B a s i c a m e n t e te r res t res , 
c o m v õ o p l a n a d o 

Arborícola A p l i c a ç ã o d e vôo d e 
b a i x a v e l o c i d a d e 

E s s e n c i a l m e n t e 
v o a d o r e s 
m o d e r n o s 

A v e s v i v e n t e s 

D r o m e o s a u r s Caudipteryx Archaeopteryx Iberomesornis E n a n t i o r n i t h e s I c h t h y o r n i t h i f o r m e s N e o r n i t h e s 

M e m b r o s p e i t o r a i s 
v o r a z e s 

A r t i c u l a ç ã o d o 
p u n h o giratória 

P u b i s d i r e c i o n a d o 
c a u d a l m e n t e 

V e x i l o s d a s 
p e n a s simétricos, 
n a s a s a s e c a u d a 

P e n a s d o c o r p o 
c o m o plúmulas 

C a u d a l o n g a 

P e n a s assimétricas 
n a s a s a s e c a u d a 

M e m b r a n a s p e i t o r a i s 
m a i s l o n g a s 

Cauda reduzida 

Caracóide e m 
f o r m a d e b a s t ã o 

P e l v e f u n d i d a 
Pigóstilo 
G a r r a s r e d u z i d a s 

n o s pés 

A u m e n t o d a f u s ã o 
d o e s q u e l e t o 

E s t e r n o d e s e n v o l v i d o 
Alula 
C a u d a cur ta 

D o r s o e c a u d a m a i s c u r t o s 
Q u i l h a d e s e n v o l v i d a n o e s t e r n o 
D o r s o e b a c i a m a i s c o m p a c t o s 

AFigura 16-25 Evolução dos caracteres derivados das aves. 

Cretáceo Inferior, tal como Iberomesornis, sugere que elas 
eram capazes de pousar em árvores. 

Um grupo de aves, conhecidas como Enantiornithes 
("aves opostas", por causa dos metatarsos serem fusionados 
de forma distinta daqueles das aves modernas), foi desco
berto, inicialmente, na Argentina e hoje é conhecido de seis 
continentes surgiu entre 141 e 70 milhões de anos atrás. A 
irradiação dos enantiornitíneos, que inclui a maioria das 
aves conhecidas do Cretáceo, é uma linhagem separada da
quela das aves modernas. Sinornis (Figura 16-26) do Cre
táceo Inferior, da China, era do tamanho de um pardal e o 
menor enantiornitíneo descoberto até hoje. Enatiomis, da 
Argentina, era do tamanho de um urubu-de-cabeça-verme-
lha. A maioria dos Enantiornithes era de tamanho pequeno 
a médio e viviam em árvores, mas alguns tinham pernas 
longas e foram, provavelmente, aves paludícolas, e outros 
tinham garras potentes como as dos gaviões atuais. 

Os Enantiornithes continuaram as tendências observa
das em Iberomesornis. Sinornis tinha uma coluna vertebral 
com apenas 11 vértebras dorsais, comparadas às 14 de Ar
chaeopteryx. O tronco curto e a cauda deslocavam o centro 

de massa próximo aos membros dianteiros, como nas aves 
atuais, em vez de próximo aos membros traseiros como 
nos arcossauros cursores terrestres. Muitos dos caracteres 
derivados dos Enantiornithes estão associados com o vôo. 
Por exemplo, o punho podia curvar-se fortemente para trás, 
como nas aves modernas, de tal forma que a asa podia ser 
dobrada contra o corpo. O esterno tinha quilha desenvol
vida. A álula (um penacho de penas sobre o primeiro dígito 
da asa de uma ave que aumenta a capacidade de manobra 
em vôo de baixa velocidade) é vista pela primeira vez em 
um enantiornitíneo de Las Hoyas, Eoavulavis ("ave recém-
nascida com álula"). 

Gobipteryx é um enantiornitíneo conhecido através de 
crânios encontrados em depósitos do Cretáceo Superior, 
na Mongólia, e a única entre as aves do Cretáceo por não 
ter dentes. Nos mesmos depósitos, onde foram encontrados 
os fósseis de Gobipteryx adultos, a expedição Polonesa-
Mongoliana encontrou ovos fossilizados, alguns dos quais 
continham esqueletos bem preservados, com crânios muito 
semelhantes aos de Gobipteryx adulto. Os esqueletos destes 
embriões estavam bem desenvolvidos, sendo provável que 



428 CAPÍTULO 16 Os Diapsida da Era Mesozóica: Dinosauria, Crocodylia e Aves 

> Figura 16-26 Sinornis, do depósito de regiões lacustres do 
Cretáceo Inferior na China. 

os filhotes fossem precoces no momento da eclosão (isto é, 
capazes de caminhar e encontrar seu próprio alimento). 

Além desses fósseis, abundantes impressões de penas e 
pegadas fossilizadas indicam que as aves habitavam os He
misférios Norte e Sul, já no Cretáceo Inferior. As diferen
ças entre as espécies fósseis conhecidas - aves voadoras e 
não-voadoras, além de uma mergulhadora com pé-própul-
sor - combinadas com a ampla distribuição geográfica das 
aves no Cretáceo, sugerem que muito da evolução das aves 
ocorreu mais no Jurássico do que se pensava. Infelizmente, 
o registro fóssil de aves do Jurássico é pobre. A evolução 
das aves é uma área de vivas controvérsias e os pontos de 
vista sobre as relações filogenéticas das aves correm o risco 
de mudar, substancialmente, à medida que novos materiais 
forem estudados. 

Representantes da linhagem que inclui as aves moder
nas (Omithurae) também são conhecidos do Cretáceo. Os 
Ichthyornithiformes eram aves voadoras com uma quilha 
bem desenvolvida no esterno e cauda e dorso curtos, mas 
possuíam dentes. Várias espécies de Ichthyomis foram de
terminadas com base, principalmente, nas diferenças de ta
manho. Em geral, os Ichthyornithiformes eram do tamanho 
de gaivotas e trinta-réis e devem ter tido hábitos semelhantes. 

Outro gmpo de aves do Cretáceo Superior, que está na 
linhagem das aves modernas, os Hesperomithiformes, eram 
aves que não voavam, nadadoras e mergulhadoras de pés-
propulsores. Enaliornis, um fóssil da Inglaterra, estabelece 

a presença dos Hesperomithiformes no Cretáceo Inferior e 
foram um gmpo bem diversificado no Cretáceo Superior. 
Os Hesperomithiformes eram de tamanho médio a grande, 
e especializados para o mergulho através de pés-propulso-
res (Figura 16-27). O corpo e o pescoço eram alongados, 
o esterno não tinha quilha e os ossos não eram pneumáti
cos. Os dentes persistiam nos ossos maxilar e dentário. As 
penas, preservadas em dois espécimes de Parahesperornis, 
eram plumáceas (plúmulas) e as aves podem ter tido um 
aspecto "peludo", algo semelhante ao dos kiwis atuais. Os 
pés eram localizados mais caudalmente no corpo (uma posi
ção que é característica de muitas aves mergulhadoras com 
pés-propulsores), e os artelhos tinham lobos como aqueles 
encontrados nos mergulhões atuais. O femur e o tibiotarso 
eram travados no lugar e não podiam girar sob o corpo. 
Conseqüentemente, os Hesperomithiformes não teriam sido 
capazes de andar em terra e, provavelmente, deslocavam-se 
para frente deslizando sobre seus ventres. Os Hesperomithi
formes eram desprovidos de asas, diferentemente das aves 
mergulhadoras modernas. A localização lateral dos pés teria 
tomado possível, aos Hesperomithiformes, exercer uma 
força diretamente para trás durante a natação e o mergulho, 
sem um componente para cima que tenderia a levá-los para 
a superfície. Um aumento na densidade dos ossos dava um 
alto peso específico aos Hesperomithiformes, o que teria 
facilitado o mergulho. Os coprólitos encontrados junto com 
Hesperornis contêm restos de pequenos peixes. 
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< Figura 16-27 Os Hesperornithiformes 
eram aves não-voadoras e com dentes, (a) 
Reconstrução de Hesperornis. (b) Crânio 
de Parahesperornis; observe os dentes nos 
ossos maxilar e dentário. 

16.11 A Evolução das Ordens e Famílias 
Derivadas de Aves 

As aves modernas, os Neornithes, provavelmente come
çaram a se diversificar durante a última parte do Cretáceo, 
substituindo os Enantiornithes como as formas de aves 
predominantes. O momento da origem das aves é constan
temente o assunto de debates acalorados porque os estudos 
moleculares sugerem que a origem das modernas ordens das 
aves pode ser traçada no Cretáceo, possivelmente há 90 e 
100 milhões de anos, e localizada na Gondwana (Cracaft, 
2002). Em contraste, as evidências fósseis das aves moder
nas do Cretáceo são esparsas e consistem de ossos isolados 
e nenhum esqueleto completo. Os fósseis incompletos tor
nam sua permanenceia dentro de Neorhites controversa, e 
muitos paleontologistas duvidam que as aves modernas te
nham se originado tão cedo no Cretáceo Inferior (Chiappe 
e Dyke 2002). 

Certamente a principal irradiação das famílias de aves 
ocorreu durante a Era Canozóica. O Eoceno foi o Período de 
maior diversificação das aves. Naquele Período originaram-se 
mais famílias atuais do que em qualquer outro. A maioria des
sas famílias consiste de aves aquáticas adicionais e não-Pas-
seriformes habitantes de florestas. No Mioceno ocorreu uma 
segunda irradiação e incluiu poucas famílias adicionais de 
aves aquáticas, mas, principalmente, pássaros terrícolas que 
eram adaptados a ambientes mais secos e menos florestados. 
Muitas das famílias de aves já tinham evoluído no final do 
Mioceno, e muitos gêneros e algumas espécies, ainda exis
tentes, estavam presentes no Plioceno. As aves, formaram, 
aparentemente, comunidades ecológicas complexas na me
tade da Era Cenozóica. 

Aves são animais móveis, capazes de ultrapassar barrei
ras, tais como, cadeias de montanhas e corpos d'agua que 
limitam o deslocamento de animais terrestres, e como resul
tado disso muitas ordens de aves têm uma ampla distribui
ção geográfica mundial (Tabela 16.1). 

Filogenia das Aves Atuais 

As relações filogenéticas entre as aves atuais são pouco 
conhecidas e são objetos de contínuas controvérsias. Dife
rentes pontos de vista, sobre estas relações e as dificuldades 
inerentes ao estudo delas, podem ser encontrados nas revi
sões feitas por Cracraft (1986), Olson (1985), Sibley et al. 
(1988), Raikow (1985a), Houde (1986, 1987), Sibley e Ahl-
quist (1990) e Norell e Clarke (2000). Uma hipótese cor
rente é apresentada na Figura 16-28. 

A falta de consenso sobre a filogenia das aves atuais 
torna impossível fornecer um cladograma que represente 
uma hipótese, amplamente, aceita das relações evolutivas. 
Charles Sibley e seus colaboradores (Sibley et al. 1988, 
Sibley e Ahlquist 1990) apresentaram uma análise cladís
tica baseada em comparações de DNA. Sua classificação 
dos pássaros tem sido bem aceita, mas sua análise das rela
ções entre as aves não-Passeriformes é mais controvertida. 
Ela fornece um bom exemplo de algumas das dificuldades 
na reconstrução da filogenia, baseada apenas em métodos 
moleculares. 

Uma das principais controvérsias na filogenia das aves 
centraliza-se nas relações de um grupo de aves que não voam, 
conhecidas como ratitas. As ratitas atuais incluem avestru
zes (Struthioniformes, África), emas (Rheiformes, América 
do Sul), emus e casuares (Casuriiformes, Austrália) e kiwis 
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TABELA 16.1 

Classificação 

Classificação das aves atuais ao nível de ordens. As regiões geográficas representam a distribuição da 
ordem como um todo; as famílias dentro destas ordens, freqüentemente, têm distribuições mais restritas. 

Número aproximado de 

Famílias Espécies 
Paleognathae 
Tinamiformes (macucos, inambus, codornas) 
Casuariiformes (emus e casuares) 
Rheiformes (emas e nandus) 
Struthioniformes (avestruz) 

Região geográfica 

Dinornithiformes (kiwis) 

Neognathae 

Galliformes (mutuns, jacus, aracuãs, Megapodiidae, galinha-d'angola, 
faisões, perus, codornizes, perdizes, Tetraonidae ["grouse"]) 
Anseriformes (anhumas, tachãs, patos) 

Passeriformes (pássaros, incluindo as aves canoras) 
Tyranni (Eurilaimidae ["broadbills"], Pittidae ["pittas"], Philepittidae 

["asities"], Acantisittidae ["New Zealand wrens"], Tyrannidae 
[bem-te-vis], Cotingidae [cotingas], Pipridae [dançarinos], 

Dendrocolaptidae [arapaçus], Furnariidae [joão-de-barro], 
Formicariidae [choca-da-mata], Rhynocriptidae [tapaculos]) 
Passeres 

Corvos e formas relacionadas 
Sabiás e formas relacionadas 
Sittidae [ "nuthatches"], Troglodytidae[corruíras] e formas 

relacionadas 
Alaudidae ("larks"), pardais, tentilhões, Paruiidae, cambacicas, 

saís.saíras, sanhaços, pássaros-pretos, melros e formas relacionadas 
Piciformes (arirambas, capitães-de-bigode, Indicatoridae 

["honeyguides"], tucanos e pica-paus) 
Coraciiformes (martins-pescadores, Todidae ["todies"], juruvas, 

Meropidae ["bee-eaters"], Coraciidae ["rollers"], Upupidae 
["hoopoes"], Bucerotidae ["hornbil]) 

Trogoniformes (surucuás, "quetzal") 
Coliiformes ("mousebirds") 
Apodiformes (andorinhões, beija-flores) 
Caprimulgiformes (bacuraus, curiangos, urutaus, guácharo) 
Strigiformes (corujas) 
Cuculiformes (cucos, cigana) 
Psittaciformes (papagaios) 
Gruiformes (saracuras, carquejas, patinhos-d'agua, Rhynochetidae 

["kagu"], Mesiornitídade ["roatelos"], pavãzinho-do-pará, Turnicidae 
["buttonquail"], grous, carão, jacamins, seriemas, abetardas) 

Charadriiformes (aves limícolas, batuíras, maçaricos, gaivotas, 
gaivotas-rapineiras, trinta-réis, Alcidae ["auks", "murres", "puffins"], 
Pteroclidae ["sandgrouse"]) 

Columbiformes (rolas, pombos) 
Falconiformes (condores, gaviões, águias, falcões, caracarás) 
Ciconiiformes (garças, socos, bico-de-sapato [Balaeniceps], cegonhas, 

curicacas, colhereiros) 
Pelecaniformes (rabos-de-palha, atobás, biguás, pelicanos, fragatas) 
Procellariiformes (albatrozes, bobos, pardelas) 
Podicipediformes (mergulhões) 
Sphenisciformes (pingüins) 
Gaviiformes ("Icons") 
Phoenicopteriformes (flamingos) 

1 
2 
1 
6 

15 

47 
2 
2 
9 

258 

161 

1138 

Neotropical 
Austrália, Nova Guiné 
Neotropical 
Neotropical, África, Austrália, Nova 
Zelândia, Nova Guiné 
Nova Zelândia 

Ampla distribuição 

Ampla distribuição 

Pantropical 

31 1113 Ampla distribuição 
7 611 Ampla distribuição 

14 1168 Ampla distribuição 

17 1651 Ampla distribuição 

8 410 Ampla distribuição 

10 218 Ampla distribuição 

1 39 Pantropical, exceto Austrália 
1 6 África 
3 422 Ampla distribuição 
5 113 Ampla distribuição 
2 186 Ampla distribuição 
6 143 Ampla distribuição 
3 358 Pantropical e Austrália 

11 213 Ampla distribuição 

19 366 Ampla distribuição 

1 310 Ampla distribuição 
5 311 Ampla distribuição 
5 120 Ampla distribuição 

6 67 Ampla distribuição 
4 115 Ampla distribuição 
1 21 Ampla distribuição 
1 17 Hemisfério Sul 
1 5 Novo Mundo, Eurásia 
1 5 Ampla distribuição, exceto Ai 
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(Dinornithiformes, Nova Zelândia). Essas massas continen
tais faziam parte do supercontinente do Sul, a Gondwana, 
e sugeriu-se que as ratitas originaram-se de um único an
cestral que não voava e que era, amplamente, distribuído na 
Gondwana. Por esta hipótese as ratitas formariam um grupo 
monofilético e sua distribuição geográfica atual reflete o 
ffacionamento da Gondwana no Mesozóico Superior e no 
Cenozóico Inferior. 

Uma hipótese alternativa propõe que as similaridades 
das ratitas viventes são caracteres ancestrais encontrados 
em muitas linhagens de aves. As ratitas e um outro grupo 
de aves, os tinamídeos (macucos, inambus) das Américas 
Central e do Sul, compartilham a estrutura paleognata do 
palato. Esse palato é caracterizado pelos pré-vômeres que 
estendem-se caudalmente para se articularem com os pala
tinos e pterigóides, e os grandes processos basipterigóides 
que se articulam com os pterigóides. O palato paleognato 
é distinto do palato neognato, característico de outras aves. 
Os caracteres palatais paleognatos são vistos em aves com 
dentes, tais como Hesperornis e na ave primitiva sem den
tes do Cretáceo, Gobipteryx. Esses caracteres também estão 
presentes nos estágios iniciais do desenvolvimento embrio
nário das aves neognatas. Assim, a condição paleognata dos 
ratitas e tinamídeos pode ter evoluído independentemente 
por neotenia a partir de uma forma neognata. Essa possi
bilidade significa que as aves paleognatas não formam, ne
cessariamente, uma linhagem monofilética. Além do mais, 
a descoberta de aves relacionadas com as avestruzes, nos 
depósitos do Paleoceno e do Eoceno, na América do Norte 
e na Europa, põe em dúvida a hipótese de que a distribuição 
atual das ratitas seja o resultado de eventos associados com 
o fracionamento da Gondwana (Houde 1986). 

A filogenia e a zoogeografia das ratitas têm uma impor
tância considerável nos estudos bioquímicos atuais da filo
genia das aves. Sibley e Ahlquist basearam a calibração do 
seu relógio molecular de DNA na hipótese de que a separa
ção das linhagens de ratitas foi causada pela quebra da Gon
dwana. Se isso for verdadeiro - se as ratitas representam de 
fato duas ou mais origens independentes, ou se a origem de 
algumas ratitas foi no Hemisfério Norte, ao invés da Gon
dwana, então a calibração do relógio de DNA está errada. 
Desta forma, as conclusões sobre o tempo de divergência 
dos outros grupos de aves que estão baseadas nessa calibra
ção ficam comprometidas. 

AFigura 16-28 Relações filogenéticas das ordens viventes de Aves. 
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Resumo 

Os principais grupos de Tetrapoda na Era Mesozóica eram 
membros da linhagem dos Diapsida (dois arcos). Esse grupo 
é distinguido, particularmente, pela presença de duas abertu
ras na região temporal do crânio, definidas por arcos ósseos. 
A linhagem dos Archosauromorpha dos Diapsida contém os 
tetrápodes mais familiares da Era Mesozóica, os dinossau
ros. Dois grupos principais de dinossauros são distinguidos: 
Ornithischia e Saurischia. 

Os dinossauros Ornithischia eram herbívoros e podiam 
ter bicos córneos no focinho e grupos de dentes especializa
dos na porção caudal da mandíbula. Os Ornithopoda (dinos
sauros bico-de-pato) e os Pachycephalosauria (dinossauros 
de crânio espessado) eram bípedes e os Stegosauria (dinos
sauros com placas), Ceratopsia (dinossauros com cornos) e 
Ankylosauria (dinossauros com armadura) eram quadrúpedes. 

Os Saurischia incluíam os dinossauros Sauropoda - enor
mes formas herbívoras quadrúpedes, como Apatosaurus (an
tigamente Brontosaurus), Diplodocus e Brachiosaurus - e os 
Theropoda, que eram carnívoros bípedes. Os grandes Thero
poda (dos quais Tyrannosaurus rex é o exemplo mais fami
liar) provavelmente predavam grandes Sauropoda. Outros 
Theropoda eram menores: os Ornithomimidae eram, prova-

Leituras Adicionais 

Alexander, R. M. 1989. Dynamics of Dinosaurs and Other Ex
tinct Giants. New York, NY: Columbia University Press. 

Barrett, P. M. and K. J. Willis. 2001. Did dinosaurs invent flo
wers? Dinosaur-angiosperm coevolution revisited. Biologi
cal Reviews 76:411-447. 

Brochu, C. A. 2001. Crocodylian snouts in space and time: 
Phylogenetic approaches toward adaptive radiation. Ameri
can Zoologist 41:564-585 

Buckley, G. A. et al. 2000. A pug-nosed crocodyliform from the 
Late Cretaceous of Madagascar. Nature 405:941-944. 

Carpenter, K. 1999. Eggs, Nest, and Baby Dinosaurs: A Look 
at-Dinosaur Reproduction. Bloomington, IN: Indiana Uni
versity Press. 

Charig, A. 1972. The evolution of the archosaur pelvis and hin-
dlimb: An explanation in functional terms. In K. A. Joysey 
and T. S. Kemp (Eds.), Studies in Vertebrate Evolution. Pis-
cataway, NJ: Winchester. 

Chiappe, L. M. et al. 1998. Sauropod dinosaur embryos from 
the Late Cretaceous of Patagagonia. Nature 396:258-261. 

Chiappe, L. M. and G. J. Dyke. 2002. The Mesozoic radiation of 
birds. Annual Review of Ecology and Systematics 33:91-124. 

Chiappe, L. M. and L. M. Witmer. (Eds.) 2002. Mesozoic Birds: 
Above the Heads of Dinosaurs. Berkeley, CA: University of 
California Press. 

velmente, muito semelhantes às avestruzes e alguns possuíam 
bicos córneos e não tinham dentes. Os Dromeosauria eram 
predadores velozes. Os Ornithomimidae provavelmente cap
turavam presas pequenas, com mãos dotadas de três dedos 
com garras, enquanto os Dromeosauria, provavelmente, eram 
capazes de predar dinossauros maiores do que eles próprios. 
Eles devem ter caçado em bandos e utilizado a enorme garra 
do segundo dedo para retalhar sua presa. As aves evoluíram 
por volta do Jurássico: Archaeopteryx, a mais antiga ave co
nhecida, é muito semelhante aos pequenos Theropoda e a 
seqüência de caracteres derivados das aves pode ter ser acom
panhada nos dromeosauros não aves. 

A relação filogenética entre os Crocodylia e as Aves per
mite-nos fazer inferências sobre alguns aspectos da biologia 
dos dinossauros. Os caracteres que são compartilhados pelos 
Crocodylia e pelas Aves, provavelmente, são ancestrais para 
os dinossauros. Comportamento social, vocalização e cui
dado parental representam a regra entre os Crocodylia e as 
Aves e evidências crescentes sugerem que os dinossauros 
também apresentavam comportamento social elaborado e 
vocalização e, pelo menos algumas espécies, cuidavam dos 
jovens. 

Chin, K., et al. 1998. A king-size theropod coprolite. Nature 
393: 680-682. 

Clark, J. M., et al. 1998. Foot posture in a primitive pterosaur. 
Nature 391:886-889. 

Cracraft, J. A. 1986. The origin and early diversification of 
birds. Paleobiology 12:383-399. 

Cracraft, J. A. 2002. Gondwana Genesis. Natural History, De
cember 2001/January 2002, pages 64-73. 

Currie, P. J. and K. Padian. (Eds.) Encyclopedia of Dinosaurs. 
San Diego, CA: Academic Press. 

Dial, K. P. 2003. Wing-assisted incline running and the evolu
tion of flight. Science 299:402-404. 

Dodson, P. 1993. Comparative craniology of the Ceratopsia. 
American Journal of Science 293-A:200-234. 

Erickson, G. M., et al. 1996. Bite-force estimation for Tyranno
saurus rex from tooth marks on bones. Nature 382:706-708. 

Fastovsky, D. E., and D. B. Weishampel. 1996. The Evolution 
and Extinction of the Dinosaurs. Cambridge, UK: Cam
bridge University Press. 

Feduccia, A. 1996. The Origin and Evolution of Birds. New 
Haven, CT: Yale University Press. 

Feduccia, A., and R. Wild. 1993. Birdlike characters in the 
Triassic archosaur Megalancosaurus. Naturwissenshaften 
80:564-566. 



Leituras Adicionais 433 

Flynn, J. J., et al. 1999. A Triassic fauna from Madagascar, in
cluding early dinosaurs. Science 286:763-765. 

Franklin, C. E. and M. Axelsson. 2000. An actively controlled 
heart valve. Nature 406:847-848. 

Flynn, J. J. and A. R. Wyss. 2002. Madagascar's Secrets. Scien
tific American. February 2002, pp. 54-63. 

Gauthier, J. 1986. Saurischian monophyly and the origin of 
birds. In K. Padian (Ed.), The Origin of Birds and the Evo
lution of Flight, Memoirs of the California Academy of 
Sciences, no. 8, pp. 1-55. 

Hazlehurst, G. A., and J. M. V. Rayner. 1992. Flight charac
teristics of Triassic and Jurassic Pterosauria: An appraisal 
based on wing shape. Paleobiology 18:447-463. 

Holtz, T. R., Jr. 1998. Spinosaurs as crocodile mimics. Science 
282:1276-1277. 

Horner, J. R. 1984. The nesting behavior of dinosaurs. Scienti
fic American 241 (4):130-137. 

Houde, P. 1986. Ostrich ancestors found in the Northern He
misphere suggest new hypothesis of ratite origins. Nature 
324:563-565. 

Houde, P. 1987. Critical evaluation of DNA hybridization stu
dies in avian systematics. Auk 104:17-32. 

Huber, B. T. 1998. Tropical paradise at the Cretaceous poles? 
Science 282:2199-2200. 

Hutchison, J. R. and M. Garcia. 2001. Tyrannosaurus was not a 
fast runner. Nature 415:1018-1021. (See also Erratum Na
ture 447:349.) 

Jenkins, F. A., Jr. 1993. The evolution of the avian shoulder 
joint. American Journal of Science 293-A:253-267. 

Jones, D. R., and G. Shelton. 1993. The physiology of the 
alligator heart: Left aortic flow patterns and right-to-left 
shunts. Journal of Experimental Biology 176:247-269. 

Jones, T. D., et al. 2000. Cursoriality in bipedal archosaurs. Na
ture 406:7T6-7'18. 

Kellner, A. W. and D. A. Campos. 2002. The function of the 
cranial crest and jaws of a unique pterosaur from the Early 
Cretaceous of Brazil. Science 297:389-392. 

Kirkland, J. I . 1994. Predation of dinosaur nests by terrestrial 
crocodilians. In K. Carpenter, et al. (Eds.), Dinosaur Eggs 
and Babies, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
pp. 124-133. 

Lang, J. W. 1986. Male parental care in mugger crocodiles. Na-
tional Geographic Research 2:519-525. 

Lang, J. W. 1989. Social behavior. In C. A. Ross (Ed.), Cro
codiles and Alligators, New York, NY: Facts on File, pp. 
102-117 

Lillywhite, H. B. 1991. Sauropods and gravity. Natural History 
December 1991, p. 33. 

Martin, L. D. 1983. The origin of birds and of avian flight. 
In Richard F. Johnston (Ed.). Current Ornithology, vol. 1, 
New York, NY: Plenum, 105-129. 

Massare, J. A. 1988. Swimming capabilities of Mesozic marine 
reptiles: Implications for methods of predation. Paleobio
logy 14:187-205. 

Maxwell, D. 1999. Days of the deinos. Natural History 108 
(10):60-65. 

Mikhailov, K. E. 1997. Eggs, eggshells, and nests. In P. J. Cur-
rie and K. Padian (Eds.), Encyclopedia of Dinosaurs, San 
Diego, CA: Academic Press, pp. 205-209. 

Motani, R. et al. 1998. Large eyeballs in diving ichthyosaurs. 
Nature 402:747. 

Motani, R. 2000. Rulers of the Jurassic seas. Scientific Ameri
can 283:52-59. 

Motani, R. 2002. Scaling effects in caudal fin propulsion and 
the speed of ichthyosaurs. Nature 415:309-312. 

Norell, M. A. and J. A. Clarke. 2001. Fossil that fills a critical 
gap in avian evolution. Nature 409:181-184. 

Olson, S. L. 1985. The fossil record of birds. In D. S. Famer, 
J. R. King, and K. C. Parkes (Eds.). Avian Biology, vol. 8. 
Orlando, FL: Academic. 

Ostrom, J. H. 1974. Archaeopteryx and the evolution of flight. 
Quarterly Review of Biology 49:27-47. 

Padian, K. 2001. Cross-testing adaptive hypotheses: Phyloge
netic analysis and the origin of bird flight. American Zoolo
gist 41:598-607. 

Padian, K , et al. 2001. Feathered dinosaurs and the origin of 
flight. Pages 117-134 in Mesozoic Vertebrate Life, edited 
by D.-H. Tanke and K , Carpenter, Bloomington, IN: In
diana University Press. 

Paladino, F. V., et al. 1990. Metabolism of leatherback turtles, 
gigantothermy, and thermoregulation of dinosaurs. Nature 
344:858-860. 

Paul, G. S. 2002. Dinosaurs of the Air: The Evolution and Loss 
of Flight in Dinosaurs and Birds. Baltimore, MD: Johns 
Hopkins University Press. 

Pearson, P. N., et al. 2001. Warm tropical sea surface tempe
ratures in the Late Cretaceous and Eocene epochs. Nature 
413:481^185. (See also Erratum Nature 414:470) 

Raikow, R. J. 1985. Problems in avian classification. In Ri
chard F. Johnston (Ed.). Current Ornithology, vol. 2, New 
York, NY: Plenum. 

Rayfield, E. J., et al. 2001. Cranial design and function in a 
large theropod dinosaur. Nature 409:1033-1037. 

Rayner, J. M. V. 1988. The evolution of vertebrate flight. Bio
logical Journal of the Linnean Society 34:269-287. 

Rich, T. H., et al. 2002. Polar dinosaurs. Science 295:979-980. 
Rogers, K. C. and C. A. Forster. 2001. The last of the dino

saur titans: A new sauropod from Madagascar. Nature 412: 
530-534. 

Ruben, J. 1991. Reptilian physiology and the flight capacity of 
Archaeopteryx. Evolution 45:1-17. 

Ruben, J. 1993. Powered flight in Archaeopteryx: Response to 
Speakman. Evolution 47:935-938. 



434 CAPÍTULO 16 Os Diapsida da Era Mesozóica: Dinosauria, Crocodylia e Aves 

Sampson, S. D., et al. 2001. Bizarre predatory dinosaur from 
the Late Cretaceous of Madagascar. Nature 2001:504-506. 

Schwimmer, D. R. 2002. King of the Crocodylians: The Paleo
biology of Deinosuchus. Indiana University Press, Bloo-
mington, IN. 

Sereno, P. C , et al. 1998. A long-snouted predatory dinosaur 
from Africa and the evolution of the spinosaurids. Science 
282:1298-1302. 

Sereno, P. C , et al. 1999. Cretaceous sauropods from the 
Sahara and the uneven rate of skeletal evolution among di
nosaurs. Science 286:1342-1347. 

Sereno, P. C , et al. 2001. The giant crocodyliform Sarcosuchus 
from the Cretaceous of Africa. Science 294:1516-1519. 

Seymour, R. S. 1979. Dinosaur eggs: Gas conductance through 
the shell, water loss during incubation and clutch size. Pa
leobiology 5:1-11. 

Seymour, R. S. and H. B. Lillywhite. 2000. Hearts, neck posture 
and metabolic intensity of sauropod dinosaurs. Proceedings 
of the Royal Society of London, Series B. 267:1883-1887. 

Sibley, C. G , and J. E. Ahlquist. 1990. Phylogerty and Classifi
cation of Birds. New Haven, CT: Yale University Press. 

Sibley, C. G., et al. 1988. A classification of the living birds of 
the world, based on DNA-DNA hybridization studies. Auk 
105:409^123. 

Soares, D. 2002. An ancient sensory organ in crocodilians. Na
ture 417:241-242. 

Spotila, J. R., et al. 1991. Hot and cold running dinosaurs: 
Body size, metabolism and migration. Modern Geology 
16:203-227. 

Stevens, K. A. and J. M. Parrish. 1999. Neck posture and fee
ding habits of two Jurassic sauropod dinosaurs. Science 
284:798-800. 

Thomas, D. A., and J. O. Farlow. 1997. Tracking a dinosaur at
tack. Scientific American 277 (6):74-79. 

Thulbom, T. 1990. Dinosaur Tracks. London. UK: Chapman 
& Hall. 

Troyer, K. 1984. Microbes, herbivory and the evolution 
of-social behavior. Journal of Theoretical Biology 106: 
157-169. 

Weishampel, et al. 1990. The Dinosauria. Berkeley, CA: Uni
versity of California Press. 

Witmer, L. M. et al. 2003. Neuroanatomy of flying reptiles 
and implications for flight, posture, and behavior. Nature 
425:950-953. 

Xu, X., et al. 2002a. A basal troodontid from the Early Creta
ceous of-China. Nature 415:780-783. 

Xu, X., et al. 2002b. An unusual oviraptoraurian dinosaur from 
China. Nature 419:291-293. 

Xu, X., et al. 2003. Four-winged dinosaurs from China. Nature 
421:335-340. 

Zhou, Z., et al. 2003. An exceptionally preserved Lower Creta
ceous ecosystem. Nature 421:807-814. 



Especializações das Aves 1 7 

O vôo é a característica principal das aves. Ao nível estrutural, os requisitos mecânicos do vôo moldam mui
tos aspectos da anatomia das aves. Sob os aspectos do comportamento e da ecologia o vôo prove opções para 
as aves que os animais terrestres não têm. A habilidade das aves realizarem deslocamentos a grandes distân
cias é observada de modo mais contundente nas migrações. Até pequenas espécies como beija-flores viajam 
milhares de quilômetros entre seus territórios de verão e inverno. As aves utilizam uma variedade de métodos 
de navegação em seus deslocamentos, incluindo orientação pelo Sol e estrelas e provavelmente utilizando 
uma percepção magnética. 

Os movimentos das asas são utilizados durante a natação para impulsionar as aves aquáticas, tais como 
os pingüins enquanto outros (patos são os exemplos mais familiares) usam seus pés para nadar. Nem todas as 
aves voam - aves são derivadas dos dromeossauros terrestres e algumas espécies de aves (como as avestruzes, 
emus e kiwi, assim como muitas linhagens de aves predadoras extintas) são secundariamente não voadoras. 
Muitas espécies (dos tetrazes e outros galináceos a predadores como os "roadrunners" e abetarda) gastam 
muito de seu tempo no solo e voam apenas por curtas distâncias para escapar de predadores. 

Uma segunda característica das aves é a diuturnidade; a maioria das espécies é ativa apenas durante o dia. 
Somando-se a isso a maioria das aves tem excelente visão e as cores têm um significado importante em suas 
vidas. Porque os seres humanos também são diurnos e orientam-se visualmente, as aves tem sido submetidas 
a estudos ecológicos e comportamentais e importantes áreas da biologia moderna têm se fundamentado nos 
estudos das aves cujos dados podem ser generalizados para outros vertebrados. 

17.1 A Estrutura das Aves 

Em muitos aspectos as aves são variáveis: os bicos e os pés 
são especializados para diferentes modos de alimentação e 
locomoção, a morfologia do trato digestório está relacio
nada com os hábitos alimentares, e a forma da asa reflete 
características do vôo. Entretanto, apesar desta variação, a 
morfologia das aves é mais uniforme que a dos mamíferos. 
Muito desta uniformidade é o resultado da especialização 
das aves para o vôo. 

Considerando-se o tamanho do corpo como um exem
plo: o vôo impõe um limite máximo ao tamanho das aves. 
A potência muscular exigida para a decolagem aumenta 
por um fator de 2,25 para cada vez que a massa corpórea 
dobra. Isto é, se a espécie B pesa o dobro que a espécie A, 
ela necessitará 2,25 vezes mais potência para voar na sua 
velocidade mínima. Se a proporção da massa corpórea total 

atribuída aos músculos de vôo é constante, os músculos de 
uma ave grande precisam trabalhar mais do que os de uma 
ave pequena. Na realidade, a situação é ainda mais compli
cada porque a potência gerada é uma função não só da força 
muscular como também da freqüência de batida de asas. 
Por razões mecânicas e aerodinâmicas as aves grandes têm 
uma menor freqüência de batida de asa do que as pequenas. 
Logo, se a espécie B pesa o dobro da espécie A, ela desen
volverá só 1,59 vezes de tal potência com os seus músculos 
de vôo, embora ela precise de 2,25 vezes de potência para 
voar. Por esta razão, as aves grandes necessitam de corridas 
mais longas para decolar do que as aves pequenas e, uma 
ave pode em última análise atingir uma massa corpórea tal 
que qualquer aumento em seu tamanho a colocaria numa si
tuação na qual as pernas e os músculos de vôo não seriam 
capazes de gerar a potência necessária para a decolagem. 
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Os cálculos deste tamanho máximo, baseados em princí
pios aerodinâmicos, sugerem que ele se situa próximo de 12 
quilogramas e esta estimativa corresponde, razoavelmente, 
bem às massas corpóreas das aves observadas. O cisne Cyg
nus olor ("mute swan") pesa cerca de 12 quilogramas e o 
cisne Cygnus cygnus ("trumpeter swan") em torno de 17 
quilogramas. A maior ave voadora conhecida foi um con
dor extinto que tinha uma envergadura de asa estimada em 
7 metros e uma possível massa corpórea de 20 quilogramas. 
Os maiores pterossauros também tinham massas corpóreas 
estimadas em torno de 20 quilogramas. 

As aves que não voam possuem restrições mecânicas 
associadas à produção de potência para o vôo, mas mesmo 
assim o tamanho de seus corpos não se aproxima ao dos 
mamíferos. A maior ave atual que não voa é a avestruz, que 
pesa cerca de 150 quilogramas; já a maior ave conhecida, 
uma das extintas aves-elefante, estima-se que pesava 450 
quilogramas. Contrastando, o maior mamífero terrestre, o 
elefante africano, pesa cerca de 5000 quilogramas. 

A uniformidade estrutural das aves é mais claramente visível 
se as formas de seus corpos forem comparadas àquelas de outros 
sauropsídeos. Por exemplo, não existem aves quadrúpedes com 
armaduras córnea ou óssea. Mesmo aquelas espécies de aves que 
se tornaram secundariamente sem capacidade de vôo, conservam 
muitos caracteres ancestrais - e as restrições a eles associadas. 

Penas e Vôo 

As penas desenvolvem-se de reentrâncias ou folículos na 
pele, geralmente arranjados em regiões ou pterilas, que são 
separadas por áreas de pele sem penas ou aptérias (Figura 
17-1). Em algumas espécies - tais como as ratitas, os pin
güins e os Coliidae ("mousebirds") - não existem pterilas e 
as penas distribuem-se uniformemente sobre a pele. 

Apesar de toda a sua complexidade estrutural, as penas 
são notavelmente simples e uniformes quanto à composição 
química. Mais que 90 por cento de uma pena consiste de beta-
queratina, uma proteína relacionada com a queratina, a qual 
forma as escamas dos lepidossauros. Cerca de 1 por cento 

da pena consiste de lipídeos, cerca de 8 por cento é água e a 
fração restante é composta de pequenas quantidades de ou
tras proteínas e pigmentos, tal como a melanina. As cores das 
penas são produzidas por caracteres estruturais e pigmentos. 

Tipos de Penas 

As penas estão fixas à pele por uma base curta e tubular, 
o cálamo, que permanece firmemente implantado no folí-
culo até que ocorra a muda (Figura 17-2). Uma longa raque 
afilada estende-se do cálamo e possui ramificações laterais 
muito próximas entre si denominadas de barbas. As bárbu
las são ramificações das barbas, e ramos distais e proximais 
das bárbulas dispõem-se nos lados opostos das barbas. As 
terminações das bárbulas distais têm a forma de ganchos 
que se prendem em fendas das bárbulas proximais da barba 
adjacente. Os ganchos e fendas atuam como velcro fixando 
barbas adjacentes entre si, formando uma pena flexível. 

As penas de contorno, que revestem o corpo, possuem 
muitas regiões que refletem diferenças na sua estrutura: as 
barbas e bárbulas próximas à base da raque são flexíveis e 
as bárbulas não possuem ganchos. Essa porção da pena tem 
textura macia, solta e fofa denominada de penugem ou plu-
mácea. Isto confere à plumagem de uma ave as propriedades 
de isolante térmico. Mais distantes da base, as barbas for
mam uma superfície firme denominada vexilo, que possui 
uma textura penácea (semelhante a uma folha). Essa parte 
da pena é que fica exposta na superfície externa da pluma
gem e serve como um aerofólio, que protege a penugem que 
fica embaixo, repele a água, reflete ou absorve a radiação 
solar. As bárbulas são estruturas que mantêm o caráter pená-
ceo dos vexilos da pena. Elas são organizadas de tal modo 
que qualquer desarranjo físico do vexilo é facilmente corri
gido pelo hábito, que as aves têm, de alisar as penas com o 
bico, deste modo as aves realinham as bárbulas, deslizando 
sobre elas seu bico levemente entreaberto. 

Os ornitologistas distinguem usualmente cinco tipos de 
penas: (1) penas de contorno, incluindo a penas típicas do 
corpo e as penas do vôo (rêmiges e rectrizes); (2) semi-
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AFigura 17-2 Típica pena com vexilos (a) uma pena da asa mostrando suas principais características estruturais, (b) pena de contorno. 
O detalhe e a micrografia mostram detalhes do mecanismo de enganche das bárbulas proximal e distai. 
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plumas; (3) plúmulas de diversos tipos; (4) cerdas; e (5) 
filoplumas. 

As rêmiges (penas das asas) e as rectrizes (penas da 
cauda) são grandes e rijas, em geral, penas de contorno pe-
náceas modificadas para o vôo. Por exemplo, a partes distai 
das rêmiges primárias externas, de muitas espécies de aves, 
são afiladas abruptamente ou chanfradas de tal forma que, 
quando as asas estão abertas, as pontas destas rêmiges pri
márias são separadas por espaços ou fendas conspícuos (Fi
gura 17-3). Esta condição reduz o arrasto exercido sobre a 
asa e, associada à marcante assimetria dos vexilos externo 
e interno, permite girar as pontas das penas quando as asas 
batem, agindo como pás individuais propulsoras. 

As semiplumas são penas com estmtura intermediária 
entre as penas de contorno e as plúmulas. Elas combinam 
uma raque longa com vexilos inteiramente plumáceos e 
podem ser distinguidas das plúmulas pelo fato da raque ser 
mais longa do que a maior barba (Figura 17-4a). Em geral, 
as semiplumas estão escondidas sob as penas de contorno. 
Elas fornecem isolamento térmico e ajudam a preencher o 
contorno do corpo da ave. 

As plúmulas, de vários tipos, são penas inteiramente 
plumáceas na quais a raque é mais curta do que a maior 
barba ou está ausente. As plúmulas provêem isolamento 
térmico para as aves adultas de todas as espécies. Além do 
mais, a plúmula do recém-nascido, que é estmturalmente 
mais simples que a plúmula do adulto, fornece uma cober
tura isolante térmica em muitas aves, na eclosão ou logo 
depois. As plúmulas do recém-nascido antecedem, usual
mente, o desenvolvimento das primeiras penas de con
torno e as plúmulas estão associadas com regiões aptérias. 
As plúmulas definitivas são aquelas que se desenvolvem 
com a plumagem total do corpo. As plúmulas da glândula 
uropigial estão associadas à grande glândula sebácea, que 
é encontrada na base da cauda na maioria das aves. A pa
pila da glândula possui, normalmente, um tufo de plúmulas 
modificadas, em forma de pincel, que ajudam a transferir a 
secreção oleosa da glândula para o bico, a fim de fornecer à 
plumagem uma cobertura à prova d'agua. 

As plúmulas de pó, que são difíceis de classificar quanto 
ao tipo estrutural, produzem um pó branco, extremamente 

fino, composto por grânulos de queratina. O pó, que é espa
lhado por toda a plumagem, é hidrófobo; por isto supõe-se 
que ele também forneça uma outra espécie de cobertura à 
prova d'agua para as penas de contorno. Todas as aves pos
suem plúmulas de pó, mas elas são mais bem desenvolvidas 
nas garças. 

As cerdas são penas especializadas, com uma raque rí
gida e as barbas, quando existem, localizam-se apenas na 
parte proximal (Figura 17-4b). As cerdas ocorrem mais co-
mumente em tomo da base do bico, ao redor dos olhos como 
pestanas, na cabeça ou mesmo nos artelhos de algumas aves. 
Na maioria das cerdas a parte distai da raque é colorida, de 
marrom-escuro ou preto, por grânulos de melanina. A me
lanina não só colore as cerdas como as toma mais fortes, 
resistentes ao uso e aos danos fotoquímicos. As cerdas e as 
penas estmturalmente intermediárias, chamadas semi-cer-
das, repelem partículas estranhas, protegendo as narinas e 
os olhos de muitas aves; atuam como órgãos sensoriais tác
teis e, possivelmente, auxiliam na captura aérea de insetos 
voadores como, por exemplo, as longas cerdas presentes nas 
margens das maxilas de bacuraus e tiranídeos. 

As filoplumas são penas finas, capilares, com umas pou
cas barbas curtas ou bárbulas na extremidade distai (Figura 
17-4c). Em algumas aves, tais como os biguás e os Pycno-
notidae ("bulbuls"), as filoplumas crescem sobre as penas 
de contorno e contribuem para a aparência externa da plu
magem, mas normalmente elas não são expostas. As filoplu
mas são estmturas sensoriais que ajudam na ação das outras 
penas. As filoplumas têm numerosas terminações nervosas 
livres nas paredes de seus folículos e estes nervos conectam-se 
a receptores de pressão e de vibração ao redor dos folícu
los. Aparentemente, as filoplumas transmitem informações 
sobre a posição e o movimento das penas de contorno, por 
meio destes receptores. Esse sistema sensorial tem, prova
velmente, o papel de manter as penas de contorno no lugar, 
ajustando-as adequadamente para o vôo, isolamento tér
mico, banho ou exibição. 

Informações sobre a evolução das penas e estruturas 
semelhantes à penas nos dinossauros não ave tem se acu
mulado rapidamente nos últimos anos, particularmente 
com a descoberta dos fósseis nos depósitos de Liaoning do 
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<Figura 17-4 Tipos de penas, (a) Semipluma. (b) Cerda. (C) 
Filopluma. 

Cerda, Filopluma 

Raque 

Raque • 
Umbílico superior • 

Medula • 

Resto da bainha • 

Capuz interno • 
da polpa 

(b) 

Umbílico 
superior 

Capuz interno 
da polpa 

Cálamo 

Cretáceo na China, e essa evidência da ocorrência de penas 
tem sido suplementada com estudos sobre o crescimento e 
desenvolvimento das penas nas aves atoais (Quadro 17-1). 

17.2 Forma do Corpo e Esqueleto 

Muitos detalhes da morfologia das aves parecem que foram 
moldados por forças aerodinâmicas. (Veja Raikow 1985 e 
Rayner 1988 para revisões.) As penas, por exemplo, garan
tem a força de ascensão e o contorno aerodinâmico durante 
o vôo. As penas são leves, não obstante elas sejam fortes 

e elásticas para o seu peso. É claro que voar não é a única 
função das penas - elas também são responsáveis pelo iso
lamento térmico necessário à endotermia, e suas cores e for
mas funcionam na camuflagem e na exibição. 

Modificações estruturais podem ser observadas em vá
rios aspectos da anatomia das aves. O seu esqueleto não 
é mais leve, em relação à massa corpórea total, que o es
queleto de um mamífero de tamanho semelhante, mas a 
distribuição da massa é diferente. Muitos ossos são pneuma-
tizados (cheios de ar) e o crânio é especialmente leve, mas 
os ossos dos membros traseiros das aves são mais pesados 
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U m a união da biologia evolutiva com nosso crescente 
e rápido conhecimento dos mecanismos genéticos, 
que controlam o crescimento e desenvolvimento, 

deu origem a uma nova especialidade biológica - biologia 
do desenvolvimento evolutivo - que é conhecida pela abre
viatura em inglês, Evo-Devo. A evolução das penas tem 
sido esclarecida pelos estudos, Evo-Devo, das ações de dois 
genes que são cruciais para o desenvolvimento dos mem
bros dos vertebrados: Um gene chamado "sonic hedgehog" 
que produz uma proteína que induz a proliferação das célu
las; e o gene "bone morphogenetic protein 2 " que regula a 
proliferação celular e promove a diferenciação celular. Esses 
dois genes estão envolvidos no desenvolvimento das penas, 
e a ativação e desativação dos mesmo controla a duração e o 
padrão de desenvolvimento dessas estruturas (Prum 1999). 
Uma perspectiva Evo-Devo, baseada na ação dos genes du
rante a evolução das penas, pode ser comparada com o cres
cente corpo de informação sobre o a ocorrência de penas nos 
dinossauros fósseis (Figura 17-5). 

O desenvolvimento embrionário das penas inicia-se com a 
formação de um placode, que é produzido quando a epiderme 
se espessa devido a uma condensação de células na região 
abaixo da derme. O mesmo processo dá início a formação de 
escamas, deste modo, deve ser um caráter ancestral para ar-
cossauros emplumados. O estágio 1 representa uma nova ca
racterística evolutiva e de desenvolvimento no momento em 
que o placode forma um tubo alongado que é o germe da pena. 
A proliferação de células ao redor da base do germe da pena 
cria um folículo, órgão que produz penas nas aves atuais. No 
estágio 2 o folículo diferencia-se produzindo duas camadas; a 
externa é a bainha da pena e protege o crescimento da pena. 
Assim que, os genes controladores da proliferação e diferen

ciação são ativados e desativados, a camada interna produz 
uma série de estruturas separadas entre si, que serão as barbas. 
Duas mudanças ocorrem no estágio 3: As barbas cresceram 
até o fim formando a raques, e ramificaram-se produzindo as 
bárbulas. A seqüência na qual essas mudanças ocorreram não 
podem ser determinadas, mas a combinação dessas produziu 
a pena com um vexilo penáceo. No estágio 4 o desenvolvi
mento distai das bárbulas, com ganchos e fendas permitiu que 
barbas adjacentes se prendam umas as outras, produzindo um 
vexilo penáceo resistente. No estágio 5 adicionam-se novas 
propriedades funcionais à superfície do vexilo da pena dando 
origem a modificações de desenvolvimento adicional, tais 
como, a assimetria das penas de vôo. 

Penas fossilizadas são impressões na rocha ao redor dos 
ossos fósseis, assim como nos fósseis de Archaeopteryx. 
Apenas sedimentos de granulometria muito fina preservam 
traços de estruturas tão delicadas como as penas, e a posi
ção dessas estruturas no corpo do animal só pode ser deter
minada se a carcaça estiver praticamente intacta quando foi 
fossilizada. Os fósseis não revelam todos os detalhes dos 
diversos passos da evolução das penas, que são previstas 
pelo modelo Evo-Devo, mais as duas propostas mostram 
um nível substancial de concordância. Fósseis de Sinosau
ropteryx são rodeados por traços que muitos paleontólogos 
interpretam como simples filamentos, correspondentes ao 
estágio 1 do modelo Evo-Devo, e Caudipteryx tem penas 
com vexilo sobre suas asas e caudas e tufos de barbas sobre 
o corpo. Archaeopteryx é o primeiro registro de vexilos as
simétricos, e esse tipo de pena também é encontrado em 
formas posteriores. A especialização posterior para o vôo 
efetivo é observada quando do aparecimento de uma álula 
nos Enantiomithiformes. 

> Figura 17-5 Duas perspectivas da evolução das penas. As predições Evo-Demo, baseadas nos estudos do desenvolvimento e 
crescimento das penas das aves atuais, têm uma boa correspondência com a presença de penas associadas aos fósseis de dinossauros não 
aves e de aves. As primeiras estruturas semelhantes a penas fossilizadas, assemelham-se ao que é prognosticado pelo estágio 1 do modelo 
Evo-Devo. A próxima evidência clara de penas inclui tanto os tufos de penas como penas com vexilo simétrico, que correspondem ao 
estágio 3 desse modelo. As características das penas no estágio 4 são ulteriores a análise de fósseis disponíveis atualmente, mas penas 
assimétricas do estágio 5 podem ser identificadas no registro fóssil, e são seguidas pelo aparecimento da álula, que é a última especialização 
para o vôo semelhante ao previsto pelo modelo Evo-Devo. (fontes: Modificado de diversas fontes, incluindo Prum 1999, Brush 2000, 
Padian et al. 2001, Chiappe e Dyke 2002, e Prum e Brush 2003). 

Continua 
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Continuação 

Predições do modelo Evo-Devo Evidências da presença de penas nos fósseis 

— Allosauros 

Estágio 1: Alongamento do precursor 
do folículo da pena (estrutura a partir da 
qual desenvolve-se a escama) produz -
um filamento oco e não ramificado. 

Estágio 2: Diferenciação do tecido ao 
redor do folículo produziu uma camada 
interna de projeções longitudinais as 
barbas e uma camada externa protetora 
formando um tufo de barbas fundidas no 
furo do cálamo. 

Estágio 3: Tanto um tufo de barbas com 
ramificações as bárbulas ou um vexilo penáceo 
consistindo de uma raque com barbas simples. 

Estágio 4: Diferenciação das bárbulas distais 
com ganchos e bárbulas proximais com fendas 
produzindo um vexilo penáceo firme. 

Estágio 5: Especializações adicionais, incluindo 
a assimetria das penas do vôo. 

Chave para os fósseis 

Filamentos individuais 

Tufos de filamentos 
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ft 
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do que aqueles dos mamíferos. Assim, a massa total do es
queleto de uma ave é semelhante àquela de um mamífero, 
mas a maior parte da massa de uma ave concentra-se em 
seus membros traseiros. 

As características de alguns órgãos das aves reduzem a 
massa corpórea. Por exemplo, as aves não têm bexiga uri
nária e a maioria das espécies tem somente um ovário (o 
esquerdo). As gônadas dos machos e das fêmeas são, nor
malmente, pequenas; elas se hipertrofiam durante a estação 
reprodutiva e regridem quando a reprodução termina. 

As características responsáveis pela produção de potên
cia são componentes igualmente importantes da habilidade 
das aves para voar. Os músculos peitorais de voadores for
tes podem atingir 20 por cento da massa corpórea total. A 
potência gerada por unidade de massa do músculo grande 
peitoral de uma rola (Streptopelia spp.), durante o vôo ni
velado, estima-se que seja de 10 a 20 vezes maior do que a 
maioria dos músculos dos mamíferos. As aves têm corações 
grandes, alta velocidade de fluxo sangüíneo e pulmões com
plexos, que usam fluxos de corrente-cruzada, de ar e sangue, 
para maximizar a troca de gases e dissipar o calor produzido 
pelos altos níveis de atividade muscular durante o vôo. 

Aerodinâmica 

As aves são os únicos vertebrados que se deslocam rapida
mente no ar, a tal ponto que a resistência ao vento e a forma 
aerodinâmica tomam-se fatores importantes nas suas vidas. 
Provavelmente, muitos pássaros são capazes de voar 50 qui
lômetros por hora, ou mesmo mais rapidamente, quando pre
cisam, apesar de suas velocidades normais de cruzeiro serem 
mais baixas. Os patos e gansos podem voar a 80 ou 90 quilô
metros por hora e os falcões peregrinos atingem velocidades 
de até mesmo 200 quilômetros por hora quando "mergulham" 
sobre a presa. As aves de vôo rápido têm muitas daquelas ca
racterísticas observadas em uma aeronave de alta velocidade. 
As penas de contorno criam junções regulares entre as asas e 
o corpo e às vezes também entre a cabeça e o corpo, elimi
nando fontes de turbulência, que aumentariam a resistência 
ao vento. Os pés são dobrados junto ao corpo, durante o vôo, 
melhorando ainda mais a aerodinâmica. 

No extremo oposto, algumas aves são voadores lentos. 
Nesta categoria estão muitas aves paludícolas de pernas e 
pescoço longos, tais como colhereiros e flamingos. Quando 
voam, suas pernas longas dobram-se para trás e seus pesco
ços ficam estendidos. Eles estão longe de ter uma boa aero
dinâmica, apesar de poderem ser voadores potentes. 

Esqueleto 

Os ossos das aves, ocos e cheios de ar (pneumáticos) (Fi
gura 17-6), provavelmente, são um caráter ancestral da li
nhagem dos arcossauros e não um caráter derivado de aves. 

A Figura 17-6 Corte longitudinal do úmero de uma ave, mostrando 
o ceme oco e reforçado por trabéculas. 

No entanto, nem todas as aves têm ossos pneumáticos. Em 
geral, a pneumatização dos ossos é mais desenvolvida nas 
aves grandes que nas pequenas. As aves mergulhadoras 
(pingüins, mergulhões e Gaviidae) têm pouca pneumatiza
ção e os ossos dos patos mergulhadores são menos pneumá
ticos do que daqueles não mergulhadores. 

A distribuição da pneumatização entre os ossos do esque
leto também varia. Em quase todas as aves o crânio é pneu
mático, embora o kiwi, uma ave que não voa e encontrada na 
Nova Zelândia, não possua espaços aéreos no crânio. O es
terno, a cintura escapular e o úmero são pneumáticos e fazem 
parte de um sistema interconectado de sacos aéreos, que per
mite um fluxo de ar em uma direção, através dos pulmões 
(Capítulo 11). A pneumatização estende-se pelo resto do es
queleto apendicular de algumas aves, mesmo nas falanges. 

Exceto pelas especializações associadas com o vôo, o 
esqueleto de uma ave é muito semelhante ao de um pequeno 
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AFigura 17 -7 Esqueleto de uma águia. 1, artelhos; 2, tarsome-
tatarso, formado pela parte distai dos ossos do tarso fundidos aos 
metatarsos; 3, tibiotarso, formado pelo calcâneo e astrágalo fundidos 
à parte distai da tíbia; 4, fibula; 5, fémur; 6, púbis; 7, ísquio; 8, 
íleo; 9, pigóstilo; 10, vértebras caudais; 11, vértebras torácicas; 12, 
vértebras cervicais; 13, processo uncinado da costela; 14, costela 
estemal; 15, esterno; 16, coracóide; 17, fúrcula; 18, escápula; 19, 
úmero; 20, rádio; 21, ulna; 22, ossos carpais; 23, l 2 dígito; 24, 
metacarpo; 25, 2 a dígito; 26, 3 2 dígito; 27, maxila superior; 28, 
maxila inferior. 

dromeossauro (Figura 17-7). A cintura pélvica (pelvina) das 
aves é alongada, e o ísquio e o íleo alargam-se em lâminas 
finas que são firmemente unidas ao sinsacro, formado pela 
fusão de 10 a 23 vértebras. A longa cauda do ancestral Diap-
sídeo encurtou-se, nas aves, para cerca de cinco vértebras 
caudais livres e um pigóstilo, formado pela fusão das outras 
vértebras. O pigóstilo sustenta as penas da cauda (rectrizes). 
As vértebras torácicas são mantidas juntas por fortes liga
mentos que muitas vezes são ossificados. As vértebras torá
cicas, que são relativamente imóveis, o sinsacro e o pigóstilo 

combinados com a cintara pelvina alongada, produzem uma 
coluna vertebral quase rígida. A flexão é possível somente 
no pescoço, na articulação entre as vértebras torácicas e o 
sinsacro, bem como na base da cauda. O tronco rígido equi
libra-se nas pernas. O femur projeta-se rostralmente e sua 
articulação com o tibiotarso e a fibula é próxima ao centro 
de gravidade da ave. 

As asas são posicionadas acima do centro de gravidade. 
O esterno é muito expandido, comparado com o de outros 
vertebrados e possui uma quilha (exceto nas aves que não 
voam) a partir da qual se originam os músculos, grande 
peitoral e supracoracóideo. As aves que são voadoras for
tes têm quilhas bem desenvolvidas e músculos de vôo gran
des. A escápula estende-se caudalmente sobre as costelas e 
é sustentada pelo coracóide que se funde, ventralmente, no 
esterno. Uma proteção adicional é fornecida pelas clavículas 
que, na maioria das aves, são fundidas na sua parte distai, 
formando a fúrcula (osso da sorte). 

Os membros traseiros das aves são muito alongados e 
a articulação do tornozelo com os tarsos (a articulação me-
sotarsal) é semelhante àquela dos Therapoda da Era Meso
zóica. O quinto dedo é perdido e os metatarsos dos dedos 
remanescentes são fundidos com a região distai dos tarsos 
formando um osso denominado, tarsometatarso. Em outras 
palavras, as aves caminham com os dedos (falanges) apoia
dos no chão e os tarsometatarsos projetando-se para cima 
até o tornozelo. A verdadeira articulação do joelho fica es
condida pelo contorno das penas do corpo, e o que se vi
sualiza como a parte de baixo das pernas é na realidade o 
tarsometatarso. Esse é o motivo das aves aparentarem ter 
o joelho voltado para trás; o verdadeiro joelho encontra-se 
entre o fémur e a parte distal da perna (isto é, entre a ante-
coxa e coxa). A porção distal da tíbia funde-se com a por
ção proximal dos ossos tarsais formando um osso composto 
denominado tibiotarso que forma a maior parte da coxa. A 
fibula é reduzida a um osso delgado e fino. 

Músculos 

O volume relativo dos músculos das pernas e do vôo das aves 
está relacionado com a sua maneira primária de locomoção. 
Os músculos de vôo compreendem de 25 a 35 por cento da 
massa corpórea total nos voadores fortes, tais como beija-
flores e andorinhas. Estas espécies têm pernas pequenas; os 
músculos associados a elas correspondem somente a 2 por 
cento da massa corpórea. As aves predadoras, tais como gavi
ões e corujas, usam suas pernas para capturar a presa. Nessas 
espécies os músculos de vôo chegam a 20 por cento da massa 
corpórea e os músculos dos membros traseiros representam 
10 por cento. As aves nadadoras - por exemplo, patos e mer
gulhões - têm uma mesma proporção entre os músculos dos 
membros traseiros e os de vôo; a soma de suas massas pode 
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ser de 30 por cento a 60 por cento da massa corpórea. Aves, 
tais como saracuras, que são principalmente terrestres e cor
rem para escapar dos predadores, têm os músculos dos mem
bros traseiros mais desenvolvidos do que os de vôo. 

Os tipos de fibras musculares e as rotas metabólicas tam
bém distinguem as aves corredoras das voadoras. A distin
ção popular entre as carnes clara e escura da galinha reflete 
estas diferenças. Um galináceo, especialmente o de criação 
doméstica, raramente voa, mas é capaz de andar e correr 
por longos períodos. A cor escura dos músculos das pernas 
revela a presença de mioglobina nos tecidos e indica uma 
alta capacidade para o metabolismo aeróbio nos músculos 
dos membros traseiros destas aves. Os músculos brancos do 
peito não possuem mioglobina e têm pouca capacidade para 
o metabolismo aeróbio. Os vôos dos Galliformes (incluindo 
espécies selvagens tais como faisões, Tetraonidae e outros 
Phasianidae) são de curta duração e usados principalmente 
para fugir de predadores. A ave usa uma decolagem explo
siva, alimentada pelas rotas metabólicas anaeróbias, seguida 

por um planeio longo de volta ao solo. As aves que são ca
pazes de sustentar um vôo forte têm músculos do peito es
curos com alta capacidade metabólica aeróbia. 

1 7 . 3 A Asa das A v e s 

Diferente das asas fixas de um avião as de uma ave funcio
nam, não só como um aerofólio (superfície de ascensão), 
bem como um propulsor de movimento para frente. As rêmi
ges primárias, inseridas nos ossos da mão, executam a maior 
parte da propulsão quando a ave bate suas asas e as secundá
rias, ao longo do antebraço, fornecem a força de ascensão 
(Figura 17-8). A remoção de penas de vôo das asas, de rolas 
e pombos, mostra que a habilidade da ave para voar é muito 
reduzida, quando apenas poucas rêmiges primárias são reti
radas, mas uma ave ainda pode voar quando se remove até 
mesmo 55 por cento da área total de rêmiges secundárias. 

A ave também tem a habilidade de alterar a área e a 
forma de suas asas, bem como suas posições com relação ao 
corpo. Estas mudanças, na área e na forma, causam mudanças 

Coberteiras maiores 

Rêmiges primárias 

Álula 

Primárias 

Secundárias 
—Rêmiges 

(a) 

Rêmiges secundárias 

A Figura 17-8 A asa no vôo. (a, b) Desenhos a partir de fotografias em alta velocidade, mostrando a torção e a abertura das rêmiges 
primárias durante o vôo batido, (c-e) Fluxo de ar em tomo de um aerofólio arqueado. Em um ângulo de ataque pequeno (c) o ar flui 
suavemente sobre a superfície superior da asa e gera uma força de ascensão. Quando o ângulo de ataque toma-se mais acentuado (d), o ar 
que passa sobre a asa toma-se turbulento, diminuindo a força de ascensão a tal ponto que leva ao estol. Uma fenda na asa formada pela álula 
(e) auxilia a evitar turbulência, direcionando o fluxo de ar que se move rapidamente junto à superfície superior da asa. 
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correspondentes na velocidade e na força de ascensão, que 
permitem uma ave manobrar, mudar de direção, aterrissar e 
decolar. Além disso, uma asa de ave não é uma estmtura só
lida como um aerofólio convencional como a asa de avião, 
mas permite que alguma quantidade de ar flua entre as penas 
e através delas. 

Obviamente, as propriedades aerodinâmicas da asa de 
uma ave em vôo - mesmo em vôo não-batido - são muito 
mais complexas do que as funções de uma asa fixa em um 
avião ou um planador. Todavia, é instrutivo considerar a asa 
de uma ave em termos do desempenho básico de um aero
fólio fixo. (Ver Norberg 1985 e Rayner 1988 para revisões.) 
Embora a asa de uma ave mova-se para frente no ar, é mais 
fácil imaginá-la parada com o fluxo de ar passando. O fluxo 
de ar produz uma força que é, usualmente, denominada de 
reação. Ela pode ser decomposta em duas componentes: a 
força de ascensão que é uma força vertical igual ou maior 
do que o peso da ave, e o arrasto que é uma força para trás, 
oposta ao deslocamento da ave para frente e ao movimento 
de suas asas no ar. 

Quando o bordo de ataque de um corpo simetricamente 
aerodinâmico corta o ar, ele empurra o ar igualmente para 
cima e para baixo, reduzindo de maneira idêntica a pres
são do ar nas superfícies dorsal e ventral. Nenhuma força 
de ascensão resulta de tal condição. Existem dois modos de 
alterar este sistema para gerar ascensão. Um é aumentar o 
ângulo de ataque do aerofólio e o outro é modificar a con
figuração da sua superfície. Qualquer um deles aumenta a 
ascensão, com o custo de aumentar o arrasto. 

Quando o contorno da superfície dorsal da asa é convexo 
e a superfície ventral é côncava (um aerofólio arqueado) a 
pressão do ar nas duas superfícies é desigual, porque tem 
que se deslocar mais ar e mais rapidamente sobre a superfí
cie ventral côncava (Figura 17-8c). O resultado é redução da 
pressão sobre a asa, ou força de ascensão. Quando a força de 
ascensão se iguala ou excede a massa corpórea da ave, a ave 
começa a voar. A curvatura da asa nas aves varia com as di
ferentes características de vôo; e também se altera ao longo 
do comprimento da asa. A maior curvatura é próxima ao 
corpo e decresce em direção à ponta da asa. Esta mudança 
na curvatura é uma das razões pela qual a parte proximal da 
asa gera maior força de ascensão do que a parte distai. 

Se o bordo de ataque da asa é inclinado para cima, au
mentando o ângulo de ataque (Figura 17-8d), o resultado é 
uma força de ascensão maior - até um ângulo de cerca de 
15°, denominado ângulo de estol. Esta força de ascensão é 
mais uma conseqüência da diminuição da pressão sobre a 
superfície dorsal do que um aumento de pressão sob o aero
fólio. Se o fluxo regular de ar sobre a asa é perturbado, ele 
começa a separar-se da asa, devido ao aumento da turbulên
cia de ar sobre a mesma. A asa, então, perde a sustentação. 

O estol pode ser evitado ou retardado pelo uso de fendas 
ou aerofólios auxiliares no bordo de ataque da asa. As fen
das auxiliam a restaurar um fluxo de ar regular sobre a asa, 
quando o ângulo de ataque é grande e a velocidade é baixa. 
A álula da ave tem esta propriedade, particularmente, du
rante a aterrissagem ou decolagem (Figura 17-8e). As rêmi
ges primárias também atuam como uma série de aerofólios 
independentes e sobrepostos, cada um deles tendendo a sua
vizar o fluxo de ar que vem atrás. 

Outra característica de um aerofólio está relacionada 
com os vórtices na ponta da asa - turbilhões de ar resultan
tes do fluxo de ar para fora vindo de baixo da asa, e o fluxo 
de ar para dentro vindo de cima dela. Isto é denominado de 
arrasto induzido. Uma maneira de reduzir o efeito destes 
turbilhões na ponta da asa e seu arrasto é alongar a asa de tal 
forma que as perturbações da ponta do vórtice fiquem bem 
separadas e haja, proporcionalmente, mais área de asa onde 
o ar possa fluir suavemente. Outra solução é afilar a asa re
duzindo sua área na ponta, onde o arrasto induzido é maior. 
A relação entre o comprimento e a largura é denominada 
coeficiente de proporcionalidade. As asas longas e estrei
tas têm um alto coeficiente de proporcionalidade e uma alta 
relação sustentação/arrasto (S/A). Os planadores de grande 
desempenho e os albatrozes, por exemplo, têm coeficiente 
de proporcionalidade de 18:1 e uma relação S/A em tomo 
de 40:1. 

A carga que a asa suporta é outro parâmetro importante. 
Isto é, a massa da ave dividida pela área da asa. Quanto 
mais leve for a carga, menor é a força necessária para sus
tentar o vôo. Normalmente, as aves pequenas suportam uma 
carga menor na asa do que as grandes. Porém, esta carga 
está também relacionada com especializações para um vôo 
de esforço versus o planeio de altitude. As comparações na 
Tabela 17.1 ilustram estas duas tendências. As espécies pe
quenas, tais como beija-flores, andorinhas e rolas suportam 
uma carga na asa mais leve do que as espécies grandes, tais 
como o falcão peregrino, a águia e o cisne; não obstante, 
o beija-flor de 3 gramas, um voador possante, suporta uma 
carga na asa maior do que a andorinha. Esta última é mais 
do que cinco vezes mais pesada do que o beija-flor é mais 
flutuante e, às vezes, plana em altitude. Similarmente, o fal
cão peregrino, de rápidas batidas de asa, suporta uma carga 
na asa mais expressiva do que a águia, que é maior e, comu-
mente, plana em altitude. 

Vôo Batido 

O vôo batido é notável pelo seu desempenho automático, 
isto é, não aprendido. Uma ave jovem, no seu primeiro 
vôo, usa uma forma de locomoção tão complexa que desa
fia uma análise precisa em termos físicos e aerodinâmicos. 
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Carga na Asa de Algumas Aves da América do Norte. 

Espécies corpórea (g) (cm2) 
Carga na asa 

(g/cm2) 
Beija-flor (Archilochus colubris) 3,0 12,4 0,24 

Andorinha (Hirundo rústica) 17,0 118,5 0,14 

Rola (Zenaida macroura) 130,0 357,0 0,36 

Falcão peregrino [Falco peregrinus) 1.225,5 1.342,0 0,91 

Águia (Áquila chrysaetos) 4.664,0 6.520,0 0,71 

Cisne (Cygnus olor) 11.602,0 6.808,0 1,70 

Os ninhegos de algumas espécies de aves desenvolvem-se 
em espaços confinados, como buracos no solo ou cavidades 
em troncos de árvores; nestes locais eles não podem esti
car suas asas e praticar o bater de asas, antes de deixarem o 
ninho. Apesar desta aparente limitação, muitos deles são ca
pazes de voar distâncias consideráveis no seu primeiro vôo. 
Certos Pelecanoididae (Pelecanoides spp.) podem voar cerca 
de 10 quilômetros na primeira vez que saem dos seus ninhos. 
Por outro lado, aves jovens criadas em ninhos abertos, fre
qüentemente, batem suas asas vigorosamente no ar, durante 
vários dias antes de voar - especialmente aves grandes como 
albatrozes, cegonhas, abutres e águias. Este bater de asas 
pode auxiliar a desenvolver a musculatura, mas deixa dúvida 
se estas aves estão aprendendo a voar ou não; contudo, as 
habilidades de vôo de uma ave, realmente, melhoram com a 
prática, durante um certo período após ter deixado o ninho. 

Existem tantas variáveis envolvidas no vôo batido que se 
torna difícil entender exatamente como ele funciona. Uma asa 
batendo é flexível e porosa, gerando uma pressão de ar, ao 
contrário da asa fixa de um avião. Sua forma, carga que su
porta, curvatura, movimento para trás e a posição individual 
das penas, alteram-se bastante à medida que a asa percorre o 
seu ciclo de locomoção. Esta é uma lista enorme de variáveis 
e, portanto, não é sem razão que o vôo batido ainda não está 
completamente explicado em termos aerc<iinâmicos. Contudo, 
pode-se descrever as propriedades gerais de uma asa que bate. 

Comecemos considerando o ciclo de batimento para uma 
ave pequena, em vôo. Uma ave não pode continuar voando 
em linha reta e nivelada a menos que possa desenvolver 
uma força ou propulsão que contrabalance o arrasto ofere
cido ao seu movimento na direção do vôo. O batimento das 
asas, especialmente das pontas (rêmiges primárias), produz 
esta propulsão, enquanto que as asas internas (rêmiges se
cundárias) são mantidas quase estacionárias, em relação ao 
corpo, e geram uma força de ascensão. É mais fácil consi
derar separadamente as forças que operando internamente e 
externamente à asa. 

As forças nas pontas das asas resultam da soma de dois 
movimentos. As pontas movem-se para frente com a ave e 
ao mesmo tempo movem-se também para baixo em rela
ção à ave. A ponta da asa teria um ângulo de ataque muito 
grande e provocaria estol se ela não fosse flexível. Assim 
sendo, as forças na ponta provocam a torção de cada rêmige 
primária quando a asa bate para baixo (ver Figura 17-8) e 
dão origem às forças diagramadas na Figura 17-9. 

As forças que agem nas duas partes da asa combinam-se 
produzindo as condições mostradas para o vôo equilibrado. 
As posições das regiões interna e externa das asas (asa in
terna e asa externa), durante as batidas para cima (linhas tra
cejadas) e para baixo, mostram que o movimento vertical é 
aplicado, principalmente, nas pontas das asas (Figura 17-9a). 
Assim, a asa interna (as rêmiges secundárias) age como se 
a ave estivesse planando para gerar as forças mostradas na 
Figura 17-9b, enquanto a asa externa gera a força mostrada 
na parte c. A maior parte da força de ascensão, que se con
trapõe à força da gravidade (M), é gerada pela asa interna 
e pelo corpo. A inclinação da ponta da asa (as rêmiges pri
márias) durante a batida de asa para baixo (Figura 17-9c) 
produz a força resultante (R) que é dirigida para frente. O 
movimento da ponta da asa no ar é afetado pelo desloca
mento da ave para frente (Figura 17-9d). Como resultado 
deste deslocamento e da inclinação das pontas das asas, du
rante a batida para baixo, o fluxo de ar através das rêmi
ges primárias é diferente daquele que passa pelas rêmiges 
secundarias e pelo corpo. Quando a velocidade de vôo no ar 
é constante, as forças que atuam nas asas interna e externa e 
no corpo combinam-se para produzir um conjunto de veto
res, cuja propulsão excede o arrasto total e a força de ascen
são é no mínimo igual à massa corpórea (Figura 17-9e). 

À medida que as asas movem-se para baixo e para frente 
na batida para baixo, que é a força da batida, os bordos de 
fuga das rêmiges primárias curvam-se para cima sob a pres
são do ar e cada pena age individualmente como uma hélice 
cortante no ar, gerando propulsão. A contração do grande 
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Asas externas 

Movimento vertical 
Ponta da asa 

A Figura 17-9 Diagramas generalizados das forças que atuam nas asas interna e externa e no corpo de uma ave em vôo batido. M, força 
gravitacional; R, força resultante. Ver texto para explicação. 

músculo do peito, o grande peitoral (pectoralis major) 
produz a batida para baixo durante o vôo batido nivelado. 
Durante esta batida para baixo, a propulsão é maior do que 
o arrasto total e, a ave, acelera. Nas aves pequenas a batida 
de retomo, que é para cima e para trás, fornece pouca ou 
nenhuma propulsão. Isso é principalmente uma batida pas
siva de recuperação e a ave sofre uma desaceleração durante 
essa parte do ciclo de recuperação. 

Nas aves maiores, com movimentos de asas mais lentos, 
o tempo da batida para cima é longo demais para ficar em 
um estado de desaceleração e existe uma situação seme
lhante quando qualquer ave levanta vôo - nessa situação 
a ave precisa gerar propulsão, tanto na batida para baixo 
quanto para cima. A propulsão, na batida para cima, é ge

rada curvando-se, levemente, as asas na altura dos punhos 
e dos cotovelos, além de girar o úmero para cima e para 
trás. Este movimento faz com que as superfícies superiores 
das rêmiges primárias torcidas empurrem o ar e produzam 
propulsão, da mesma forma que as superfícies inferiores fi
zeram na batida para baixo. Neste tipo de vôo a ponta da 
asa descreve no ar a figura de um oito. Quando aumenta a 
velocidade, este movimento em oito restringe-se às pontas 
das asas. 

Uma batida forte para cima resulta, principalmente, da 
contração do supracoracóideo (supracoracoideus), um 
músculo profundo recoberto pelo grande peitoral e fixo di
retamente à quilha do esterno. Ele se insere na cabeça dor
sal do úmero, passando através do forâmen triósseo, onde 
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A Figura 17-10 Principais músculos de vôo das aves. (a) Secção transversal do esterno de uma ave, mostrando a relação entre o músculo 
grande peitoral e o músculo supracoracóideo. (b) Vista frontal e lateral do esterno e da cintura escapular de uma ave, mostrando a inserção 
do tendão do músculo supracoracóideo na cabeça dorsal do úmero, passando pelo forâmen triósseo. O forâmen é formado pela articulação 
da fúrcula, do coracóide e da escápula. 

se juntam coracóide, fúrcula e escápula (Figura 17-10). Na 
maioria das espécies de aves o supracoracóideo é um mús
culo, relativamente, pequeno, pálido, com baixo teor de 
mioglobina e que entra, facilmente, em fadiga - o supraco
racóideo é, relativamente, maior. A relação entre as massas 
do grande peitoral e do supracoracóideo é uma boa indica
ção de quanto uma ave depende de uma batida potente para 
cima; tais relações variam de 3:1 a 20:1. A massa total dos 
músculos de vôo também é indicativa de quanto uma ave 
depende de um vôo potente. Nos voadores fortes, tais como 
pombos e falcões, os músculos de vôo chegam a ser mais do 
que 20 por cento da massa corpórea, enquanto em algumas 
corujas, que suportam uma carga na asa muito leve, os mús
culos de vôo chegam somente a 10 por cento da massa total. 

Proporção das Asas 

Para uma pequena alteração, uma ave pode modificar a área 
das asas por meio da mudança da posição de suas penas, mas 
a maior parte das modificações na estrutura da asa ocorreu 

ao longo do período evolutivo. Em relação ao tamanho do 
corpo as asas podem ser grandes ou pequenas, resultando, 
respectivamente, em uma carga leve ou pesada na asa. Elas 
podem ser longas e pontudas, curtas e arredondadas, muito 
arqueadas ou relativamente planas e a largura e o número de 
fendas são características adicionais importantes. 

Dependendo se a ave é, principalmente, uma voadora 
potente, ou uma forma planadora, os segmentos da asa 
(mão, antebraço e braço) são alongados em graus diferen
tes. Os beija-flores têm batidas de asas rápidas e potentes, 
requerendo das rêmiges primárias uma força propulsiva má
xima. Os ossos da mão dos beija-flores são mais longos do 
que o braço e o antebraço juntos. A maior parte da superfí
cie de vôo, dos beija-flores, é formada pelas rêmiges primá
rias e eles têm apenas seis ou sete rêmiges secundárias. As 
fragatas são espécies marinhas com asas longas e estreitas, 
especializadas tanto para o vôo potente como para vôos pla
nados em baixa e alta altitude. Todos os três segmentos dos 
membros peitorais são, aproximadamente, iguais em com
primento. Os albatrozes, planadores de altitude, são as aves 
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< Figura 17-11 Proporções das asas. Compa
ração entre os comprimentos relativos dos ele
mentos proximal, mediano e distai dos ossos das 
asas de um beija-flor (em cima), de uma fragata (no 
meio) e de um albatroz (em baixo), desenhados do 
mesmo tamanho. 

Escápula Antebraço 

que possuem as asas mais longas: o úmero ou braço é o seg
mento mais longo e na sua asa interna podem ser encontra
das até mesmo 32 rêmiges secundárias (Figura 17-11). 

A Estrutura da Asa e Características do Vôo 

Os ornitólogos reconhecem quatro tipos estruturais e fun
cionais de asas (Figura 17-12). As aves marinhas, particu
larmente os albatrozes e bobos (Puffinus spp.) que contam 
com um planeio ascendente dinâmico têm asas longas, es
treitas e achatadas, faltando-lhes fendas nas rêmiges primá
rias externas. O planeio ascendente dinâmico só é possível 
quando existe um pronunciado gradiente vertical de vento 
que ocorre abaixo dos 15 metros de altura, quando o ar é de
sacelerado devido ao atrito com a superfície do oceano. Logo, 
o planeio dinâmico ascendente é possível em regiões onde 

os ventos são fortes e persistentes; em áreas tormentosas 
dos oceanos, em latitudes entre 40° e 50°, Norte e Sul. Nes
ses lugares são encontrados muitos albatrozes e bobos (Puf
finus spp.). Começando da parte superior deste gradiente de 
vento, um albatroz plana vento abaixo, com grande aumento 
da velocidade em relação ao solo (energia cinética). Assim, 
à medida que se aproxima da superfície ele se vira e ganha 
altitude, ao mesmo tempo em que plana no vento. Como a 
ave voa em vento de velocidade crescente, à medida que ela 
sobe a sua perda de velocidade no ar não é tão grande quanto 
a sua perda de velocidade em relação ao solo. Conseqüen
temente, ela não sofre estol antes de chegar novamente ao 
topo do gradiente de vento, onde a velocidade do ar toma-se 
estável. Neste ponto a ave já converteu a maior parte da sua 
energia cinética em energia potencial e, para repetir o ciclo, 
ela "mergulha". 

(d) Gavião (Buteo lagopus) 

A Figura 17-12 Comparação entre os quatro tipos básicos de asas de aves. (a) Planadora ascendente dinâmica, (b) Elíptica, (c) Alto 
coeficiente de proporcionalidade, (d) Grande sustentação. 
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As aves que vivem em florestas, onde são obrigadas a 
manobrar entre obstáculos, têm asas elípticas. Estas asas 
têm um baixo coeficiente de proporcionalidade, tendem a 
ser muito arqueadas e, normalmente, têm várias fendas pro
fundas nas rêmiges primárias externas. Estas características 
estão associadas, em geral, com o vôo lento e alta capaci
dade de realizar manobras. Ainda que algumas espécies com 
asas elípticas, principalmente os Galliformes, tais como fai-
sões e Tetraonidae, tenham rápida velocidade de decolagem, 
elas mantêm o vôo rápido apenas para distâncias curtas. 

Muitas aves que se alimentam no ar fazem migrações 
longas, ou suportam uma grande carga na asa que está re
lacionada a algum outro aspecto de suas vidas como o mer
gulho, têm asas de alto coeficiente de proporcionalidade. 
Estas asas têm um perfil achatado (pouco arqueado) e, em 
geral, não possuem fendas nas rêmiges primárias externas. 
Nelas, durante o vôo, pode-se notar o gesto de puxar as asas 
para trás à semelhança das asas de um caça-à-jato. Todas as 
aves de vôo rápido convergiram para esta forma. 

A asa de grande sustentação, fendida, é um quarto tipo. 
Ela está associada com o planeio estático ascendente, típico 
de abutres, águias, cegonhas e algumas outras aves grandes. 
Esta asa tem um coeficiente de proporcionalidade interme
diário entre o da asa elíptica e aquela de alto coeficiente de 
proporcionalidade; é muito arqueada e tem fendas pronun
ciadas nas rêmiges primárias. Quando a ave está em vôo, 
as pontas das rêmiges primárias viram-se nitidamente para 
cima, sob a influência da pressão do ar e da massa corpó
rea. Os planadores ascendentes estáticos persistem no ar, 
principalmente, pela procura de massas de ar ascendente 
nas quais planam com uma velocidade mais rápida do que 
a velocidade de queda da ave. Assim, a leve carga na asa e a 
mobilidade (baixa velocidade para frente e pequena rotação 
do rádio) têm suas vantagens. As asas amplas garantem uma 
leve carga na asa e as fendas bastante pronunciadas acen
tuam a mobilidade respondendo às alterações das correntes 
aéreas com mudanças nas posições das penas, individual
mente, em vez de movimentar toda a asa. Uma ave não pode 
ter um planeio ascendente descrevendo espirais pequenas 
em alta velocidade e voar lentamente, com força de ascen
são suficiente para prevenir o estol, necessita de um ângulo 
de ataque grande. As rêmiges primárias profundamente fen
didas, aparentemente tornam possível a combinação de baixa 
velocidade com grande força de ascensão. A porção distai 
entalhada de cada rêmige primária produz uma força de as
censão quando o ângulo de ataque é grande, agindo como 
um conjunto separado de aerofólios com um alto coeficiente 
de proporcionalidade. Este desenho de asa reduz o arrasto 
induzido. 

Em regiões onde as características topográficas e os fa
tores meteorológicos produzem correntes ascendentes de 
ar, o planeio ascendente estático é uma maneira energetica
mente econômica de voar. Neste tipo de vôo, em vez do vôo 

batido, uma ave grande, como uma cegonha, pode reduzir 
em 20 vezes ou mais a energia necessária para voar, por uni
dade de tempo, por outro lado esta economia chega a apenas 
1/10 para uma ave pequena como um parulídeo. Então, não 
é por acaso que a maioria das aves terrestres grandes, du
rante suas migrações anuais, realizam o planeio ascendente 
e planam tanto quanto possível, e alguns condores e abutres 
percorrem centenas de quilômetros por dia, voando desta 
forma à procura de alimento. 

Velocidade de Vôo e o Custo de Voar 

Uma ave amplia a velocidade do vôo aumentando a am
plitude do batimento das asas, mas mantendo a freqüência 
aproximadamente constante em todas as velocidades de
senvolvidas durante o vôo. Aves de maior porte batem as 
asas com freqüências mais baixas que aquelas observadas 
nas aves menores, e voadores fortes tem freqüências de ba
timento de asa usualmente mais baixas do que aquelas dos 
voadores fracos. A fúrcula (osso da sorte) atua como uma 
mola e um dispositivo regulador. A freqüência da respira
ção de muitas aves durante o vôo parece ter uma relação es
treita e constante com a freqüência do batimento das asas. 
Algumas aves, especialmente aquelas que possuem baixas 
freqüências de batimento de asas, respiram uma vez a cada 
ciclo de batimento de asa. Em contraste, aves com altas fre
qüências de batimento de asas possuem ciclos respiratórios 
que abarcam muitos batimentos de asas. Geralmente, a ins
piração parece ocorrer durante ou no final da elevação da 
asa, e a expiração no final da descida da asa. 

Estudos preliminares sugerem que a velocidade de vôo 
mais eficiente pode depender das características anatômi
cas das asas e dos músculos do vôo de uma ave. A teoria 
aerodinâmica prediz que a força mecânica requerida para 
voar deve mostrar uma relação em forma de U com a ve
locidade do vôo, com o fundo do U correspondendo a velo
cidade de vôo mais eficiente. Essa relação foi observada 
para duas espécies de vôo rápido possuidoras de asas com 
alto coeficiente de proporcionalidade: um pombo (Strepto-
pelia risóriá) e Nymphicus hollandicus, ambos com curvas 
acentuadas em forma de U com velocidades mínimas distin
tas entre 5 e 7 metros/segundo (Tobalske et al. 2003). Em 
contraste, um parente dos pombos (Pica pica), que tem asas 
curtas e acentuadamente elípticas, tem uma curva menos 
acentuada com uma força de elevação que varia pouco entre 
4 e 12 metros/segundo. 

As aves freqüentemente voam em formação - bandos de 
gansos migratórios em formação em V são sinais familiares 
da primavera e outono no Hemisfério Norte, e moradores 
das regiões litorâneas podem ver essas aves voando em for
mação todos os anos. Monitorou-se o trabalho cardíaco de 
um grande pelicano branco para medir a energia utilizada 
(Weimerskirschm et al. 2001). Os pelicanos têm um padrão 
de vôo distinto que alterna muitos batimentos de asa com 
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planeio que dura de 1 a 2 segundos. Quando os pelicanos 
voam em formação, eles alternam entre si o batimento de asa 
do líder por batimento de asa ou planeio em uma sucessão 
regular quando o líder passa para a última posição da for
mação. A taxa cardíaca foi mais baixa, em média ao redor 
de 150 batimentos/minuto, quando um pelicano estava pla
nando. Os pelicanos voando individualmente têm taxas 
cardíacas médias de 180 a 190 batimentos por minuto, mas 
quando estão voando em formação a média da taxa cardíaca 
foi de apenas 165 batimentos por minuto. Uma ave voando 
na esteira de uma ou mais aves beneficia-se do menor atrito 
com o ar que é gerado pelas asas das outras aves. Para os pe
licanos esse efeito pode produzir uma economia de energia 
de 1,7 a 3,4 por cento, que é similar a economia de energia 
calculada para o vôo dos gansos em formação. Além disso, 
os pelicanos gastam mais tempo planando quando estão em 
formação do que quando voam individualmente. Quando os 
efeitos do tempo de planeio adicional é incluído, a estimativa 
da energia economizada eleva-se para 11,4 a 14 por cento. 

17.4 Membros Traseiros (Pelvinos) 

Diferentemente da maioria dos tetrápodes as aves, normal
mente, são especializadas em duas ou mais formas dife
rentes de locomoção: marcha bípede ou natação com os 
membros traseiros e vôo com os membros dianteiros. 

Andar, Saltar e Empoleirar-se 

A locomoção terrestre pode incluir andar ou correr, susten
tar corpos pesados, saltar, empoleirar-se, escalar, caminhar 
em água rasa, ou sustentar o corpo em substratos instáveis, 
tais como neve ou vegetação flutuante. Consideraremos as 

adaptações cursoras, porque as aves evoluíram a partir de 
dromeossauros bípedes e porque os princípios da adaptação 
cursora têm sido bem estudados nos mamíferos quadrúpe
des. Normalmente, as modificações associadas com a cor
rida nos quadrúpedes são: (1) um aumento progressivo no 
comprimento dos elementos distais dos membros, com re
lação aos proximais; (2) uma diminuição na área da planta 
do pé, que faz contacto com o solo; e (3) a redução no nú
mero de artelhos. Todas estas três tendências cursoras estão 
representadas, em graus variados, nas aves corredoras; no 
entanto, os problemas de equilíbrio são mais críticos para os 
bípedes que para os quadrúpedes e estes problemas podem 
ter limitado, entre os bípedes, a evolução de algumas das 
adaptações cursoras encontradas nos quadrúpedes. 

Como o centro de gravidade precisa ficar sobre os pés 
de um bípede, para a manutenção do equilíbrio, a redução 
da superfície de contacto com o solo, só pode ser mantida 
com alguma perda na estabilidade da ave. Nenhuma ave 
chegou a reduzir a extensão e o número de artelhos, em con
tacto com o solo, da forma como os mamíferos ungulados 
o fizeram; mas a grande e veloz corredora, o avestruz, tem 
apenas dois artelhos em cada pé e muitas outras espécies 
cursoras têm apenas três em contacto com o solo e voltados 
para frente (Figura 17-13). 

Características de grande porte, tais como os grandes 
ossos pesados das pernas arranjados em colunas verticais 
como suportes da grande massa corpórea, são bem conhe
cidos em alguns grandes mamíferos tais como os elefan
tes. Nenhuma ave sobrevivente mostra especializações 
deste tipo, mas estas características são observadas em al
gumas grandes aves terrestres primitivas que não voavam. 
As aves-elefante (Aepyomithiformes) de Madagascar e as 
moas (Dinomithiformes) da Nova Zelândia, hoje extintas, 

A Figura 17-13 Pés de aves com várias especializações para a locomoção terrestre, (a) Avestruz, com apenas dois artelhos, (b) Ema, 
com três artelhos, (c) Serpentário, com um típico pé de ave. (d) Geococcyx californianus ("roadrunner"), com p é z igodác t i loDezenhados 
fora de escala.) 



452 CAPÍTULO 17 Especializações das Aves 

foram herbívoras de grande porte que evoluíram em ilhas 
oceânicas, na ausência de grandes mamíferos carnívoros; lá 
sobreviveram até entrarem em contato como os seres huma
nos primitivos, no Período pós-Pleistoceno (Figura 17-14). 
O carnívoro gigante Diatryma (Gruiformes) e espécies rela
cionadas foram formas continentais que obtiveram sucesso 
nas Américas e na Europa (Quadro 17-2). 

Saltar, ou seja, locomover-se por uma sucessão de pulos 
com os pés movendo-se juntos, é uma forma especial de loco
moção podai, encontrada principalmente em aves arborícolas, 
que se empoleiram. Ela é mais desenvolvida nos pássaros e, 
regularmente, apenas algumas aves não-Passeriformes saltam. 
Muitos pássaros não podem caminhar; saltar é a sua única ma
neira de locomoção terrícola. Alguns gmpos de pássaros têm 
uma maneira mais terrícola de existência; estas aves possuem 
não só um tipo de marcha, bem como a habilidade de saltar (o 
Alaudidae, caminheiros, Motacillidae, estorninhos e certos Ic-
teridae, por exemplo). A separação entre os pássaros que andam 
e os que saltam manifesta-se dentro de uma mesma família. Por 
exemplo, na família Corvidae, os corvos são marchadores, en
quanto que as gralhas e as pegas são saltadoras. 

O pé de ave mais especializado para empoleirar em ga
lhos é aquele no qual os quatro artelhos são livres, móveis 
e de comprimento moderado e com o artelho caudal bem 
desenvolvido, sitoando-se no mesmo plano que os três cra
niais, em sentido oposto a eles (anisodáctilo). Tal pé produz 
uma garra firme e é altamente desenvolvido nos pássaros. 
A condição zigodáctila, com dois artelhos craniais opostos 
aos dois que se estendem para trás, é característica de aves 
tais como papagaios e pica-paus, que escalam ou empolei-
ram-se em superfícies verticais. 

Os tendões que flexionam os artelhos de uma ave que se 
empoleira, mostram modificações que travam o pé em um 
aperto forte, de tal forma que a ave não cai do seu poleiro 

quando ela relaxa ou vai dormir. Os tendões plantares, que 
se inserem, individualmente, nas falanges dos artelhos, des
lizam em sulcos e bainhas que estão localizados craniais à 
articulação do joelho e caudais à articulação do tarsometa-
tarso, de tal modo que os tendões apertam e flexionam os 
artelhos em tomo do poleiro, bastando para isso somente o 
peso da ave em repouso. Desta forma, a contração muscu
lar não é necessária para manter os artelhos fechados. Além 
disso, os tendões, que ficam sob os ossos dos artelhos, têm 
centenas de minúsculas projeções, rígidas como cabeças de 
pregos, que engancham em sulcos na superfície interna da 
bainha do tendão circundante. As projeções e sulcos travam 
os tendões no local, nas bainhas, e ajudam a manter o aperto 
dos artelhos em tomo do galho. 

Escalar 

As aves escalam em troncos de árvores ou outras superfí
cies verticais, usando seus pés, caudas, bicos e raramente 
seus membros dianteiros (peitorais). Vários gmpos de aves 
pouco relacionados adquiriram, independentemente, espe
cializações para escalar e forragear em troncos de árvores 
verticais. Espécies, tais como pica-paus e arapaçus, que 
usam seus artelhos como forma de apoio, começam o for
rageio próximo à base do tronco e percorrem seu caminho 
verticalmente para cima, com a cabeça em primeiro lugar, 
agarrando-se na casca da árvore com pés fortes em pernas 
curtas. A cauda é usada como apoio para manter o corpo, 
contrabalançando a reação exercida pela cabeça e pelo pes
coço, durante as potentes bicadas, o pigóstilo e as vértebras 
caudais livres, nestas espécies, são mais largos e sustentam 
penas fortes e rijas. Uma modificação semelhante da cauda 
é encontrada em certos andorinhões, que se empoleiram em 
paredes de cavernas e no interior de chaminés. 
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Wk I ormalmente não pensamos nas aves como sendo assus-

j \ Itadoras. embora algumas águias tenham 2 metros ou 

I m mais de envergadura de asas. Contudo, a extinção dos 
dinossauros no final da Era Mesozóica a zona adaptativa dos 
carnívoros bípedes foi ocupada pelas aves gigantes que não voa
vam desde o Paleoceno até o Pleistoceno (Marshall, 1994). 

Os mais antigos destes análogos a dinossauros foram as 
"diatrimas" (crânios aterradores), que são conhecidas dos de
pósitos do Paleoceno e do Eoceno, na América do Norte e na 
Europa. As "diatrimas" tinham 2 metros de altura, pernas ma
ciças e artelhos com garras enormes. A cabeça era imensa -
aproximadamente tão grande quanto à de um cavalo - e tinha 
um enorme bico em forma de gancho (Figura 17-15). A aná
lise mecânica do aparelho alimentar da Diatryma sugere que 
as aves eram equipadas para serem predadoras ferozes: "tudo 
quanto a Diatryma comesse ela podia morder com firmeza" 
(Witmer e Rose 1991). De fato o crânio e as maxilas da Dia
tryma revelam ramos mandibulares compactos e a evidência 
de músculos adutores maciços. Essas características não estão 
presentes em nenhuma ave atual (talvez felizmente para nós), 

mas elas podem ser observadas nas hienas e estão associa
das à habilidade de triturar ossos. Talvez as Diatryma, assim 
como as hienas, eram tanto saprófagas como predadoras, 
sendo capazes de moer os ossos para comer a medula óssea 
no seu interior. 

A América do Sul ficou isolada dos continentes do norte 
no Cenozóico Inferior e outras linhagens de aves predadoras 
gigantes, os Phorusrhacidae, evoluíram nesse continente. Os 
Phorusrhacidae, que tinham de 1,5 a 2,5 metros de altura, 
e de compleição mais delicada que as "diatrimas" e pro
vavelmente melhores corredores. Como as "diatrimas", os 
Phorusrhacidae tinham bicos enormes em gancho e garras 
possantes. Os Phorusrhacidae são conhecidos na América 
do Sul desde o Oligoceno até o final do Plioceno; desapa
receram mais ou menos na época do grande intercâmbio de 
fauna, entre as Américas do Norte e do Sul. Contudo, um 
Phorusrhacidae é conhecido dos depósitos do Pleistoceno, 
na Flórida, representando um gênero que, aparentemente, 
deslocou-se para o Norte, através da ponte de terra da Amé
rica Central. 

< Figura 17-14 Uma Diatryma atacando 
condilartideo (um ungulado arcaico com tamanh 
aproximado de um cão pastor-alemão). 

Os Sit t idae ("nuthatches") e aves s imi larmente modif ica
das esca lando t roncos e paredes rochosas n ã o só de cabeça 
para c ima c o m o de cabeça para ba ixo , quando forrageiam e 
essas espécies , que não u s a m a cauda c o m o apoio , a garra 
do hálux é for temente curvada e m a i o r do que aquelas dos 
artelhos vol tados para frente. 

E m b o r a poucos n inhegos de aves u s e m as asas para 
sustentá-los, quando se m o v e m e m torno do n inho, apenas 
as c iganas j ovens , da Amér i ca do Sul, desenvo lveram u m a 
modif icação especial dos m e m b r o s dianteiros para escalar. 
As c iganas necess i tam de u m longo t empo para começar a 
voar - 60 a 70 dias. Até que possam voar esca lam a vege-
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tação usando as longas garras do primeiro e do segundo 
dígitos da asa, que são movidas por músculos especiais. 
Mais tarde, quando mais velha, perde as garras e a asa do 
adulto assume a condição típica de ave, mas mesmo assim 
os adultos não voam bem e ainda usam suas asas para aju
dar a escalar a vegetação densamente ramificada do seu 
habitat tropical e pantanoso. Estas características das ciga
nas podem ser relacionadas à sua dieta herbívora. O papo 
grande associado à fermentação de material vegetal na 
parte cranial do tubo digestório ocupa boa parte do espaço 
no tronco e o esterno é reduzido. Como resultado, há uma 
área menor para os músculos de vôo se prenderem do que 
em outras aves do mesmo tamanho. 

Natação na Superfície 

Ainda que nenhuma ave tenha se tomado aquática totalmente, 
como os ictiossauros e cetáceos, quase 400 espécies apresen
tam especializações para a natação. Quase metade destas es
pécies aquáticas também mergulha e nada embaixo d'agua. 

As modificações dos membros traseiros das aves são 
as especializações mais evidentes para a natação. Entre ou
tras mudanças pode-se incluir um corpo largo que aumenta 
a estabilidade na água, uma plumagem densa que fornece 
flutuabilidade e isolamento térmico, uma grande glândula 
uropigial, produtora de óleo, que impermeabiliza a pluma
gem contra a água, e modificações estruturais das penas 

do corpo que retardam a penetração da água até a pele. As 
pernas ficam próximas à parte caudal do corpo da ave, en
quanto a massa dos músculos das pernas interfere o mínimo 
possível com a hidrodinâmica; desta forma um excelente 
controle de direção pode ser atingido. 

Os pés das aves aquáticas são providos de membranas 
interdigitais ou de lobos (Figura 17-16). Durante a evolução 
das aves os pés com membranas interdigitais, entre os três 
artelhos voltados para frente (palmados com membranas), 
foram adquiridos, independentemente, pelo menos quatro 
vezes. Os pés totipalmados, com membranas interdigitais 
em todos os quatro artelhos são encontrados nos pelicanos e 
seus parentes. As forças hidrodinâmicas que atuam nos pés 
das aves nadadoras são excepcionalmente complexas (Jo
hansson e Norberg 2003). No início da força da arrancada, 
quando o pé está em sua posição mais para frente, a mem
brana está aproximadamente paralela à superfície da água e 
move-se para baixo. Nesse estágio o efeito do movimento 
do pé é elevar a ave e impulsioná-la para frente. Entretanto, 
depois da arrancada a membrana ao transpor a perpendicular 
à superfície da água, é produzido um arrasto hidrodinâmico 
sobre a face dorsal da membrana voltada para frente devido 
ao vórtex que se desenvolve como fluxo de água ao redor da 
membrana. Nesse estágio o arrasto é a principal força que 
impulsiona a ave para frente. 

Os lobos nos artelhos evoluíram, convergentemente, em 
várias linhagens filogenéticas de aves aquáticas. Existem 

A Figura 17-16 Pé providos de membranas interdigitais e pés lobulados de algumas aves aquáticas, (a) Pato, mostrando as membranas 
parciais, (b) Biguá, mostrando um pé toltipalmado. O pé lobulado de um mergulhão mostrando como ele gira durante um movimento de 
arrancada: (c) posição dos artelhos durante um forte movimento para trás, em vista lateral; (d) vista frontal; (e) vista lateral do pé girando 
durante o movimento de arrancada para frente. 
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dois tipos diferentes de pés lobados. Os mergulhões são os 
únicos nos quais os lobos do lado externo dos artelhos são 
rígidos e não se dobram para trás, quando o pé move-se para 
frente. Em vez de dobrar os lobos, os mergulhões giram o 
terceiro e quarto artelhos a 90° iniciando a arrancada de re
cuperação e movem o segundo artelho sob o tarsometatarso 
(Johansson e Norberg 2001). Nessa posição os lados dos ar
telhos deslizam na água como lâminas afiadas, minimizando 
a resistência. Um mecanismo mais simples, para a arrancada 
de recuperação, existe em todos os outros nadadores de pés 
lobados, nos quais os lobos são pás que se dobram para trás 
contra os artelhos durante o movimento para frente e expan
dem-se apresentando uma superfície máxima na arrancada 
para trás. 

Mergulho e Natação Embaixo d'Agua 

A transição de uma ave nadadora de superfície para uma de 
sub-superficie ocorreu de duas formas, fundamentalmente, 
diferentes: ou pela especialização ainda maior dos membros 
traseiros, já adaptados para a natação, ou pela modificação 
da asa para usá-la como uma nadadeira embaixo d'agua. Os 
mergulhadores de pés-propulsores altamente especializados 
evoluíram, independentemente, em Podicipedidae (mergu
lhões), Phalacrocoracidae (biguás), Gaviidae ("loons") e 
nos extintos Hesperomithidae. Todas estas famílias, exceto 

Gaviidae, incluem algumas formas que não voam (Figura 
17-17). Os mergulhadores de asas-propulsoras evoluíram 
nos Procellariiformes (Pelecanoides spp.), Sphenisciformes 
(pingüins) e Charadriiformes (Alcidae e formas relaciona
das). Apenas entre os patos é que existem as duas formas 
de patos-mergulhadores com pé-propulsor e asa-propulsora, 
no entanto, nenhuma das espécies é tão amplamente modi
ficada para o mergulho quanto os especialistas Gaviidae e 
Alcidae. Os Cinclidae (Cinclus), são aves que mergulham e 
nadam embaixo d'agua com grande facilidade, usando suas 
asas pequenas e arredondadas, mas não possuem outras es
pecializações morfológicas. 

Outras modificações morfológicas, comportamentais e 
fisiológicas também são importantes na evolução das aves 
que mergulham, tais como a flutuabilidade e o metabolismo 
oxidativo embaixo d'agua. As aves que mergulham contor
nam o problema da flutuabilidade reduzindo o volume dos 
sacos aéreos tendo ossos menos pneumáticos; expelindo ar 
da sua plumagem antes de submergir, e no caso de alguns 
pingüins, engolindo pequenas pedras que atoam como las
tro. Assim como outros mergulhadores de respiração aérea, 
as aves constringem a sua circulação periférica; reduzem a 
freqüência cardíaca e reduzem sua taxa metabólica enquanto 
estão submersas. Elas também tendem a possuir um grande 
volume sangüíneo, com alta capacidade de transporte de 
oxigênio e músculos especialmente ricos em mioglobina. 

Hemisfério Sul 
Estoque Procellariidae 

("Petrel") - Pingüim 
Estágio adaptativo 

Estágio C 

Asas usadas 
apenas para vôo 

submarino 

Estágio B 

Asas usadas para 
vôos submarinos 

e aéreos 

Estágio A 

Asas usadas 
apenas para 

vôo aéreo 

A Figura 17-17 Evolução paralela das aves nadadoras e mergulhadoras do Hemisfério Sul (Procellariiformes e Sphenisciformes) e do 
Hemisfério Norte. 
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Elas são capazes de tolerar altas taxas de dióxido de car
bono no sangue e podem conseguir uma quantidade consi
derável de energia através do seu metabolismo anaeróbio. 
Estas características permitem-lhes mergulhar durante 1 a 
3 minutos, com um tempo de sobrevivência máximo de 15 
minutos. 

17.5 Alimentação e Digestão 

Com a especialização dos membros peitorais (dianteiros) 
como asas, as quais são um grande impedimento para que 
tenham qualquer participação na captura da presa, os meca
nismos predatórios das aves concentram-se em seus bicos 
e pés. As modificações do bico, da língua e intestino estão, 
freqüentemente, associadas a especializações alimentares. 

Bicos e Línguas 

A presença de um bico córneo no lugar dos dentes não é 
exclusiva das aves - notamos o mesmo fenômeno nos Tes
tudines, Rhynchosauria, dinossauros, pterossauros e Dicy
nodontia. Mas a diversidade de bicos entre as aves é notável. 
A gama de especializações morfológicas dos bicos desafia 
uma descrição completa, mas algumas categorias podem ser 
reconhecidas (Figura 17-18). 

As aves insetívoras, tais como os parulídeos - que encon
tram seu alimento na superfície das folhas - normalmente 
têm bicos curtos, finos e pontiagudos que são adaptados 
ao tamanho dos insetos. Os "varredores aéreos", tais como 
os andorinhões, andorinhas e bacuraus - que coletam suas 
presas no ar - têm bicos curtos, frágeis e uma ampla fenda 
bucal. A cinese da maxila inferior aumenta substancialmente 
a abertura da boca nos bacuraus; a distância entre os dois 
ramos mandibulares aumenta de 12,5 milímetros, quando 
a boca está fechada, até 40 milímetros quando aberta. As 
penas rijas nas extremidades da boca aumentam ainda mais 
a área de captura de insetos. 

Muitas aves carnívoras, tais como as gaivotas, corvos 
e Geococcyx californianus ("roadrunner") usam seus bicos 
pesados e pontiagudos para matar suas presas. Mas, a maio
ria dos gaviões, corujas e águias matam as presas com suas 
garras e empregam seus bicos para dilacerar em pedaços 
suficientemente pequenos para serem engolidos. Os falcões 
atordoam a presa com o impacto de seu mergulho, e então 
bicam o pescoço para desarticular as vértebras cervicais. Os 
falcões verdadeiros (do gênero Falco) têm uma estrutura de
nominada dente tomial que facilita este processo. Este dente, 
na realidade, é uma projeção afiada da maxila superior, que 
se encaixa em um entalhe apropriado na maxila inferior. Os 
Laniidae, grupo de aves predadoras que emprega o meca-

peneira lama Cardeal de pinho 
quebra semente 

AFigura 17-18 Exemplos de especializações de bicos de aves. 
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nismo de bicar o pescoço para matar a presa, também têm 
um dente tomial. As aves piscívoras, tais como biguás e pe
licanos, têm bicos com a ponta em forma de gancho afiado, 
que é usada para apanhar peixes, enquanto os patos-mergu-
lhadores (Mergus sp.) têm bicos longos, estreitos e com uma 
série de serrilhas ao longo dos lados do bico, além de um 
gancho na ponta. Os mergulhões-serpente e biguatingas têm 
bicos em forma de arpão que usam para fisgar o peixe. 

Os colhereiros têm bicos achatados com as pontas alar
gadas, que usam para criar correntes que suspendem a presa 
na coluna d'agua, onde podem capturá-las. Muitas aves 
aquáticas coletam pequenos crustáceos ou plâncton, da água 
ou da lama, com bicos que incorporam algum tipo de apare
lho filtrador. Os patos (Anatini) têm bicos com lamelas cór
neas que formam sulcos transversais e suas línguas também 
têm projeções córneas. A língua e o bico são providos de 
um grande número de corpúsculos sensoriais e formam um 
sistema de filtração que permite aos patos encher o bico de 
lama e água, separar as presas e eliminar os detritos. Os fla
mingos têm um sistema semelhante. O bico de um flamingo 
é curvado de modo conspícuo e a parte rostral é mantida na 
posição horizontal quando o flamingo abaixa sua cabeça 
para se alimentar. A maxila inferior de um flamingo é menor 
do que a maxila superior e esta última que se movimenta 
rapidamente, para cima e para baixo, durante o processo de 
alimentação, enquanto a maxila inferior permanece imóvel. 
(Este caso, que é oposto ao padrão usual dos vertebrados, é 
possível por causa da cinese craniana das aves.) 

As sementes, contendo a energia e os nutrientes que as 
plantas investiram na reprodução, são, normalmente, pro
tegidas por revestimentos rígidos (testas) que precisam ser 
removidos antes que os conteúdos nutritivos sejam engoli
dos. As aves especializadas em comer sementes usam um 
dos dois métodos para descascar as sementes antes de de
gluti-las. Um grupo segura a semente no seu bico e corta-a, 
fazendo movimentos para frente e para trás com a maxila in

ferior. As aves do segundo grupo seguram a semente contra 
sulcos no palato e quebram a testa exercendo uma pressão 
para cima com sua robusta maxila inferior. Depois da testa 
ter sido rompida os dois tipos de aves usam suas línguas 
para remover os conteúdos. Outras aves têm especializações 
diferentes para comer sementes: os cruza-bicos extraem as 
sementes de coníferas, que estão entre as escamas dos cones 
de frutificação ou pinhas, usando as pontas divergentes de 
seus bicos para manter as escamas afastadas e uma língua 
preênsil para colher a semente no interior. Os pica-paus, os 
Sittidae e os Paridae podem guardar uma noz ou uma bolota 
(fruto do carvalho) em um buraco no tronco de uma árvore 
e, então, martelá-la com ajuda do bico pontudo até quebrá-la. 

A produção de frutos é uma estratégia para a dispersão 
de sementes pelas plantas e as aves são importantes agen
tes dispersores. As cores vivas de muitos frutos anunciam a 
sua presença ou estado de maturação e atraem as aves para 
comê-los. A polpa ao redor das sementes é digerida durante 
a sua passagem através do intestino da ave, mas as semen
tes não são danificadas. As aves podem descartar a semente 
antes de comer a polpa, ou as sementes podem passar pelo 
intestino para serem expelidas com as fezes. Em alguns 
casos as ações, química ou mecânica, sofridas pela semente 
durante a sua passagem pelo tubo digestório da ave, facili
tam a sua subseqüente germinação. As aves frugívoras não 
têm que transpor uma cobertura dura, mas o próprio tama
nho do fruto pode torná-lo difícil de deglutir. A cinese cra
niana pode ser importante para os frugívoros; a amplitude 
da abertura da boca permite-lhes deglutir itens alimentares 
grandes. 

O crânio da maioria das aves consiste de quatro unida
des ósseas, que podem se movimentar umas em relação às 
outras. Esta cinese craniana é importante em alguns aspec
tos da alimentação. A medida que a boca se abre, a maxila 
superior flexiona-se para cima e a maxila inferior ex
pande-se lateralmente junto a sua articulação com a caixa 

< Figura 17-19 Cinese do crânio e das ma
xilas, (a) Uma gaivota (Larus argentatus) mostra 
movimentos cinéticos do crânio e das maxilas, 
que ocorrem durante a deglutição. As setas 
brancas indicam as posições de flexão para fora; 
as pretas indicam a flexão para dentro, (b) As 
narcejas (Gallinago gallinagó), de bicos longos, 
procuram vermes e crustáceos em substratos 
moles, podendo elevar a ponta do bico superior 
sem abrir sua boca. 

(a) (b) 
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craniana (Figura 17-19a). A flexão das maxilas superior e 
inferior aumenta a abertura da boca nos planos vertical e 
horizontal e, provavelmente, auxilia na deglutição de itens 
alimentares grandes. Muitas aves usam seus bicos para pro
curar alimento escondido. 

As aves limícolas de bicos longos para localizar vermes 
e crustáceos investigam na lama e na areia. Estas aves apre
sentam uma forma de cinese craniana na qual a zona flexível 
da maxila superior deslocou-se para perto da ponta do bico, 
permitindo que tal ponta possa ser elevada sem abrir a boca 
(Figura 17-19b). Este mecanismo possibilita às narcejas de 
bicos longos agarrarem a presa sob a lama. 

A língua é parte importante do aparelho de captura do 
alimento de muitas aves. Os pica-paus escavam buracos nas 
árvores mortas e então usam suas longas línguas para inves
tigar as galerias feitas pelos insetos que perfuram madeira. 
A língua do pica-pau Picus viridis, que tira formigas de seus 
túneis no solo, estende-se quatro vezes o comprimento do 
seu bico. Os ossos hióideos, que sustentam a língua, são 
alongados e protegidos por uma bainha de músculos que 
passa ao redor e por fora do crânio, chegando até a cavidade 
nasal (Figura 17-20). Quando os músculos da bainha con-

A Figura 17-20 Mecanismo de projeção da língua de um pica-
pau. A língua tem, aproximadamente, o comprimento do bico e 
pode ser projetada, bem além da ponta do bico, pelos músculos que 
movem o alongado aparelho hióide. O detalhe da língua mostra os 
espinhos córneos na ponta, que espetam a presa. 

traem-se, os ossos hióideos são comprimidos atrás do crânio 
e a língua é projetada para fora da boca da ave. A ponta da 
língua de um pica-pau tem espinhos córneos que espetam os 
insetos e permitem retirá-los de seus túneis. As aves nectarí-
voras, tais como os beija-flores e Nectariniidae ("sunbirds") 
também têm línguas compridas e um aparelho hióide que 
envolve a parte caudal do crânio. Nas aves nectarívoras a 
ponta da língua é dividida em um conjunto de projeções fi
lamentosas, que retiram o néctar por capilaridade. 

Especializações Alimentares 

A morfologia dos bicos das aves é, às vezes, proximamente 
correlacionada com os métodos de captura de presa ou es
pecializações alimentares. Os colhereiros, por exemplo, são 
relacionados às cegonhas e garças. Como seus parentes, os 
colhereiros alimentam-se de animais aquáticos tais como 
peixes, anfíbios e camarões de água doce, mas diferem das 
cegonhas e garças quanto à estrutura do bico e os métodos 
de alimentação. 

As cegonhas e as garças têm bicos longos e pontudos. 
Elas localizam visualmente as presas enquanto caminham 
em água rasa e capturam-nas com os seus bicos abertos. 
Pelo fato deste método de caça depender da capacidade 
de enxergar as presas individualmente dentro d'agua, uma 
garça pode estender suas asas, sombreando uma porção de 
água para reduzir os reflexos provenientes da superfície. Os 
colhereiros também caçam desta maneira, mas eles têm um 
segundo método de capturar presas que é eficaz mesmo em 
água escura (Weihs e Katzir 1994). 

Os colhereiros têm este nome por causa da forma de seu 
bico que é alargado lateralmente, especialmente próximo à 
ponta (Figura 17-21). A superfície dorsal do bico é curva e 
a superfície ventral é plana. Na água clara um colhereiro ca
minha para frente vagarosamente, capturando a presa com 
seu bico da mesma forma que uma garça. No entanto, em 
água turva, um colhereiro movimenta rapidamente ("pe
neirando") seu bico na água, poucos centímetros acima do 
fundo. O contorno curvo do bico cria um vórtex na água 
que arrasta pequenos objetos, incluindo presas animais, para 
fora do substrato e para cima na coluna de água onde as pre
sas são capturadas na "peneirada" seguinte. 

O Aparelho Digestório 

O aparelho digestório das aves mostra algumas diferenças 
em relação aos outros vertebrados. A ausência de dentes im
pede as aves de realizarem o processamento do alimento na 
boca e o aparato gástrico assume essa tarefa. 

O Esôfago e o Papo As aves muitas vezes coletam mais 
alimento do que elas podem processar em um período curto 
e o excesso é mantido no esôfago. Muitas aves têm um 
p a p o , porção dilatada do esôfago especializada para arma-
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A Figura 17-21 Mecanismo de alimentação do colhereiro. Quando 
um colhereiro "peneira" seu bico através da água, a superfície superior 
curva e a inferior plana criam correntes em vertex (mostradas pelas 
setas em espiral assinaladas com VTX) que suspendem presas do 
substrato. Neste esquema o bico está sendo movimentado da direita 
para a esquerda (indicado pela seta assinalada U). O movimento de 
"peneirar" gera uma força de ascensão (Fa). A linha A - A indica a 
posição da secção transversal do bico (mostrado no detalhe). 

zenar, temporariamente, o alimento. O papo de algumas aves 
é uma simples expansão do esôfago, enquanto que em outras 
ele é uma estrutura unilobada ou bilobada (Figura 17-22). 
Uma função adicional do papo é transportar alimento para os 
ninhegos. Quando o adulto retorna ao ninho ele regurgita o 
material do papo e alimenta os filhotes. Nas rolas e pombos 
o papo de indivíduos de ambos os sexos produz um fluido 
nutritivo (leite do papo) que alimenta os filhotes. O leite é 
produzido por células ricas em lipídios, que se destacam do 
epitélio escamoso do papo e ficam suspensas em um fluido 
aquoso. O leite do papo é rico em lipídios e proteínas, mas 
não contém açúcares. A sua composição química é seme
lhante àquela do leite dos mamíferos, diferindo por conter 
células intactas. A proliferação do epitélio e a formação do 
leite do papo são estimuladas pela prolactina, da mesma 
forma que a lactação dos mamíferos. Um fluido nutritivo 
produzido no esôfago é fornecido aos filhotes pelos grandes 
flamingos (Phoenicopterus ruber), o pingüim-imperial (Ap-
tenodytes forsteri) e outras espécies, especialmente aquelas 
que comem sementes, tais como o cruza-bico e a gralha. 

A cigana (Opisthocomus hoaziri), uma ave sul-ameri
cana, é a única espécie de ave conhecida a usar fermentação 
no intestino cranial (Figura 17-22Í). As ciganas são herbívo
ras; mais do que 80 por cento da dieta é composta por folhas 

verdes. Há mais de um século os naturalistas observaram 
que o odor das ciganas é semelhante ao do esterco de vaca e 
um estudo do papo e do esôfago caudal revelou que ácidos 
graxos voláteis são os responsáveis pelo odor (Grajal et al. 
1989). Os ácidos graxos voláteis, produzidos pelo processo 
de fermentação, são absorvidos pelo intestino. Bactérias e 
protozoários semelhantes àqueles encontrados no rúmen das 
vacas rompem as paredes das células vegetais e os extratos 
bacterianos do papo da cigana são tão eficazes na digestão 
do material das plantas, quanto àqueles provenientes do 
rúmen de uma vaca. 

O Estômago A forma do estômago das aves está relacio
nada com a sua dieta. As aves carnívoras e piscívoras (que 
comem peixes) precisam expandir as áreas de estocagem 
para acomodar grandes volumes de alimentos moles, en
quanto as aves que comem insetos ou sementes precisam de 
um órgão muscular, que possa contribuir para a trituração 
mecânica do alimento. Normalmente, o trato gástrico das 
aves consiste de duas câmaras relativamente distintas: um 
estômago glandular cranial (proventrículo) e um estômago 
muscular caudal (moela, ver Figura 17-22a). O proventrí
culo contém glândulas que secretam ácido e enzimas diges
tivas. O proventrículo é especialmente grande em espécies 
que engolem itens alimentares grandes, tais como frutos in
teiros (Figura 17-22d, e). 

A moela tem várias funções, incluindo a estocagem de 
alimento, enquanto continua a digestão química que foi ini
ciada no proventrículo, mas sua função mais importante é 
no processamento mecânico do alimento. As espessas pa
redes musculares da moela esmagam o conteúdo alimentar 
e pequenas pedras, que são mantidas nas moelas de muitas 
aves, ajudam a moer o alimento. Desta forma, a moela está 
desempenhando a mesma função que é realizada pelos den
tes dos mamíferos. É forte a pressão que pode ser exercida 
sobre o alimento dentro da moela. A moela de um peru pode 
moer duas dúzias de nozes em menos de 4 horas, e pode 
quebrar nozes do tipo peca que, em condições experimen
tais, necessitam de 50 a 150 quilogramas de pressão para 
quebrá-las. 

Intestino, Ceco e Cloaca O intestino delgado é o princi
pal local de digestão química, onde as enzimas do pâncreas 
e do intestino degradam o alimento em pequenas molécu
las, que podem ser absorvidas através da parede intestinal. 
A mucosa do intestino delgado é modificada em uma série 
de dobras, lamelas e vilosidades que aumentam a sua super
fície. O intestino grosso é relativamente curto, normalmente 
menos que 10 por cento do comprimento do intestino del
gado. A passagem do alimento, pelo intestino das aves, é 
muito rápida: o tempo de trânsito para espécies carnívoras e 
frugívoras é da ordem de poucos minutos a algumas horas. 
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> Figura 17-22 Porção cranial do aparelho 
digestório das aves. (a) A relação entre as 
partes. Os tamanhos relativos do proventrículo 
e da moela variam com relação à dieta. As 
aves carnívoras e piscívoras, como o biguá 
(Phalacrocorax carbó), têm papo (b) e moela 
relativamente pequenos, (c) enquanto que as 
granívoras e onívoras, como o pavão, têm um 
papo grande (d) e uma moela muscular (e). (f) 
O tubo digestório da cigana. O papo muscular 
e o esôfago cranial são muito dilatados. Os 
sulcos corneificados na superfície interna do 
papo, provavelmente, trituram o conteúdo do 
papo, reduzindo o tamanho das partículas. 

10 cm 
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A passagem do alimento pelo intestino é mais lenta nos her
bívoros, podendo levar um dia inteiro. As aves geralmente 
têm um par de cecos (cecos eólicos) na junção entre os intes
tinos delgado e grosso. Os cecos são pequenos nas espécies 
carnívoras, insetívoras e granívoras, mas são grandes nas es
pécies herbívoras e onívoras, tais como grous, Galliformes, 
patos, gansos e avestruz. Aparentemente, o material vegetal 
é fermentado, nos cecos, por microorganismos simbiontes. 

As aves respondem às mudanças sazonais da dieta com 
modificações na morfologia do trato intestinal. Muitas aves 
comem insetos e outros animais durante o verão e passam 
a consumir vegetais (tais como frutos secos) durante o in
verno. O material vegetal leva mais tempo para ser digerido, 
deste modo passa mais lentamente pelo trato intestinal. Para 
ajustar diferenças no tempo de passagem o intestino muda 
de comprimento em resposta às mudanças alimentares. A 
Figura 17-23 ilustra essa mudança observada no estorninho 
(Sternus vulgaris) que se alimenta principalmente de inse
tos entre março e junho e do final do verão até o inverno 
adiciona progressivamente cada vez mais material vegetal 
em sua dieta. O comprimento do intestino mostra um ciclo 
correspondente, aumentando o comprimento cerca de 20 por 
cento durante as primeiras neves e o inverno e diminuindo 
na mesma proporção durante a primavera e início do verão. 
Soma-se a isso mudanças na anatomia do intestino, as enzi
mas digestivas mudam para equiparar a redução nas taxas 
de proteína e lipídios e no aumento nos açúcares simples 
dos frutos quando comparadas às do alimento animal. 

A cloaca estoca, temporariamente, os produtos residuais, 
enquanto a água é reabsorvida. A precipitação do ácido 
úrico, na forma de uratos, retira a água da urina e esta água é 

devolvida à corrente sangüínea. As espécies de aves que têm 
glândulas secretoras de sal podem aumentar ainda mais a re
tenção d'agua pela absorção de alguns íons, que estão em 
solução na cloaca, e excretá-los em soluções mais concen
tradas pelas suas glândulas de sal (Capítulo 11). A mistura 
de uratos brancos e de material fecal escuro, que é elimi
nada pelas aves, é familiar a qualquer pessoa que já lavou 
um automóvel. 

17.6 Sistemas Sensoriais 

As aves em vôo movem-se rapidamente nas três dimensões 
do espaço e necessitam de um contínuo fluxo de informa
ções sensoriais com relação à sua posição e à presença de 
obstáculos no seu caminho. A visão é o sentido mais adap
tado para fornecer este tipo de informação, em bases rapi
damente renovadas, e as aves têm um sistema visual bem 
desenvolvido que se mantém ativo enquanto a ave está dor
mindo (Quadro 17-3). Essa predominância é refletida no en
céfalo: os lobos ópticos são grandes e o tectum é uma área 
importante para o processamento das informações visuais e 
auditivas. A olfação é relativamente pouco importante para 
a maioria das aves e os lobos olfatórios são pequenos. O ce
rebelo, que coordena os movimentos do corpo, é grande. O 
cérebro é menos desenvolvido nas aves que nos mamíferos 
e é dominado pelo corpo estriado. 

Visão 

Os olhos das aves são grandes - tão grandes que o encé
falo é deslocado dorsocaudalmente e, em muitas espécies, 
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A Figura 17-23 Mudanças sazonais na dieta e no comprimento do intestino do estorninho (Sternus vulgaris). O comprimento do intestino 
diminui entre o inverno e o verão assim que os vegetais passam a ter menor importância na dieta, e aumenta a capacidade do estômago 
quando aumenta a ingestão de material vegetal durante o início da neve. 
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Oprólogo da obra The Canterburry Tales, escrito na 

língua inglesa falada entre 1100 e 1500, por Geo
ffrey Chaucer entre 1387 e 1400, evoca imagens 

primaveris - chuvas de abril, brisas suaves, folhas brotando, 
botões de flores nascendo, 
"And smale foweles maken melodye, 

That sleep all the nyght with open eye" 
(e pequenos pássaros canoros dormem a noite inteira 
com os olhos abertos). 
Chaucer usou os pássaros como uma metáfora para o 

sentimento de bem-estar que impregna até os organismos 

mais tímidos em um adorável dia de primavera, e essa obra 
do autor foi biologicamente correta - as aves para espreitar 
os predadores podem dormir com um olho aberto e um he
misfério cerebral desperto (Ratenborg et al. 1999). 

Esse fenômeno é denominado "unihemispheric slow 
wave sleep"(USWS), e conhecido anteriormente apenas em 
mamíferos aquáticos que devem simultaneamente dormir e 
manter-se na superfície para respirar. 

O sono é mais eficiente quando os dois hemisférios ce
rebrais adormecem, e aves fazem isso quando se sentem 
à salvo, mas em situações de perigo elas usam o USWS e 
mantêm-se alertas com um dos olhos. Além disso, mantêm 
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Aves nas Aves no centro 
extremidades da fileira 

AFigura 17-24 Dormindo com um olho aberto. Os patos das extremidades de uma fileira têm o olho do lado exposto (a direção na 
qual o ataque do predador é mais provável) e o outro olho do lado voltado para o centro da fileira. Patos das posições centrais das fileiras 
têm um pato de cada lado do corpo. Os patos das extremidades mantêm aberto o olho voltado para o lado exposto quase cinco vezes 
mais do que os patos localizados no centro da fileira. 

o olho aberto do lado que mais provavelmente o predador 
pode se aproximar. 

Essas conclusões são baseadas em estudos de patos sel
vagens {Anas plathyrhynchos) que dormem em fileiras de 
quatro. As aves posicionadas em cada uma das extremidades 
têm um dos lados do corpo exposto e o outro lado protegido 
pela presença de outra ave, enquanto as duas aves do meio 
da fileira estão protegidas dos dois lados. Os patos das ex
tremidades usam o sono USWS duas vezes mais que as aves 

do centro. Além disso, as aves das extremidades mantêm o 
olho voltado para a face não protegida aberto mais tempo, 
enquanto as aves localizadas no centro não mostram prefe
rência por qual olho deve ficar aberto (Figura 17-24). Re
gistros eletro-encefalográficos da atividade elétrica mostram 
que o hemisfério que recebe estímulos do olho aberto era 
mais ativo do que o hemisfério que estava adormecido, de
monstrando que estava passando informação do olho aberto 
para o hemisfério alerta. 
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o globo ocular encontra-se na linha mediana do crânio. Os 
olhos de alguns gaviões, águias e corujas são tão grandes 
quanto os dos seres humanos. O olho de uma ave é como 
o de qualquer vertebrado, com relação a sua estrutura bá
sica, mas a forma varia de uma esfera achatada a algo que se 
aproxima de um tubo (Figura 17-25). A análise das caracte
rísticas ópticas dos olhos das aves sugere que estas diferen
ças são, principalmente, o resultado do encaixe dos grandes 
olhos em crânios pequenos. Os olhos de um estorninho são 
suficientemente pequenos para serem contidos dentro do 
crânio, enquanto que os de uma coruja ("owl bulge") não. 
Uma coruja necessitaria de uma cabeça enorme e desajeitada 
para acomodar um olho achatado como o dos estorninhos. A 
forma tubular, do olho das corujas, permite ajustar-se no in
terior de um crânio de tamanho razoável. 

O pécten é uma estrutura conspícua no olho das aves. Ele 
é formado exclusivamente de capilares sangüíneos, circun
dados por tecido pigmentado e coberto por uma membrana; 
não possui músculos e nervos. O pécten origina-se da retina, 
no ponto onde as fibras nervosas das células ganglionares 
da retina encontram-se para formar o nervo óptico. Em algu
mas espécies de aves o pécten é pequeno, mas em outras se 
expande tanto dentro do humor vítreo do olho, que quase 
toca o cristalino. A função do pécten permanece incerta 
após 200 anos de discussões. As funções propostas incluem: 
a redução da claridade; um espelho para refletir objetos que 
estão acima da ave; produção de um efeito estroboscópico e 
um ponto de referência visual - mas nenhuma delas parece 
muito provável. O rico suprimento sangüíneo do pécten su
gere que ele pode fornecer nutrição para as células da retina 
e ajudar a remover os resíduos metabólicos que se acumu
lam no humor vítreo. 

Gotículas de óleo são encontradas primariamente nos 
cones da retina das aves, assim como em outros sauropsí-
deos. As gotículas variam quanto à cor, desde o vermelho, 
passando pelo laranja e amarelo, até o verde; as gotículas 
vermelhas ocorrem somente em aves e Testudines. As go
tículas de óleo de cores diferentes estão associadas à vários 
tipos de cones e estas células estão localizadas em áreas di
ferentes da retina. Por exemplo, na região centro-dorsal da 
retina de um pombo tem a predominância de fotorrecepto-
res com gotículas vermelhas, enquanto nas regiões ventral 
e lateral da retina têm células com gotículas amarelas. As 
gotículas de óleo são filtros, absorvendo alguns comprimen
tos de ondas de luz e transmitindo outros. A função das go
tículas de óleo não está esclarecida e é certamente complexa 
porque as suas várias cores combinam-se com diferentes 
tipos de células fotorreceptoras e diferentes pigmentos vi
suais. As aves, tais como gaivotas, trinta-réis, atobás e mar-

tins-pescadores, que precisam enxergar através da superfície 
da água, têm a preponderância de gotículas vermelhas. Os 
caçadores aéreos insetívoros (andorinhões e andorinhas) 
têm, predominantemente, gotículas amarelas. 

Audição 

Nas aves, como nos outros sauropsídeos, a columela (es
tribo) e a sua projeção cartilaginosa, a extra-columela, trans
mitem as vibrações do tímpano para a janela oval da orelha 
interna. A cóclea das aves tem a mesma estrutura básica que 
a dos outros vertebrados, mas ela parece ser especializada 
para distinções sutis de freqüência e do padrão temporal 
do som. A cóclea de uma ave tem cerca de 1/10 do com
primento da cóclea de um mamífero, mas tem cerca de dez 
vezes mais células ciliadas por unidade de comprimento. 
O espaço acima da membrana basilar (a rampa vestibular) 
é quase totalmente ocupado por um tegumento glandular 
dobrado. Esta estrutura pode atenuar as ondas sonoras, fa
zendo com que a orelha de uma ave possa responder muito 
rapidamente às alterações nos sons. 

A abertura do canal auditivo externo é pequena, com 
apenas poucos milímetros de diâmetro na maioria das aves 
e recobertas com penas, que podem assegurar o fluxo lami
nar do ar através das aberturas durante o vôo. O músculo 
columelar insere-se na columela. A contração deste mús
culo afasta a columela da janela oval, reduzindo a energia 
sonora transmitida à orelha interna. Este mecanismo pode 
proteger a orelha interna contra o ruído do vento, durante o 
vôo e pode, também, ajudar a calibrar o aparelho auditivo. 
Nos estorninhos a contração do músculo columelar aumenta 
o efeito da orelha média como um filtro, para sons de dife
rentes freqüências. Os sons que passam mais facilmente no 
filtro são aqueles do intervalo de maior sensibilidade audi
tiva que, na maioria das aves, correspondem ao intervalo de 
freqüência das suas próprias vocalizações. 

A localização dos sons no espaço pode ser difícil para 
animais pequenos, tais como as aves. Os animais de maior 
porte localizam a fonte sonora comparando o tempo de che
gada, a intensidade ou a defasagem de um som entre a ore
lha esquerda e a direita, mas nenhum destes métodos é muito 
eficaz quando a distância entre as orelhas é pequena. A cons
trução pneumática dos crânios das aves pode lhes permitir 
usar o som, que é transmitido através de passagens cheias 
de ar entre as orelhas médias, nos dois lados da cabeça, para 
aumentar a sua sensibilidade direcional. Se isto for verdade, 
o som transmitido internamente passaria da orelha média de 
um lado para a orelha média do outro lado, até atingir a su
perfície intenta do tímpano contralateral. Neste ponto, ele 
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(a) (b) (c) 

A Figura 17-25 Os olhos das aves. (a-c) Variação da forma dos olhos das aves. (a) Achatado, típico da maioria das aves. (b) Globular, 
encontrado em muitos falcões, (c) Tubular, característicos das comjas e algumas águias. 

interagiria com o som que chega na superfície externa do 
tímpano, por meio do canal auditivo externo. A vibração de 
cada tímpano seria o produto da combinação de pressão e 
fase das fontes interna e externa de energia sonora; a mag
nitude da resposta coclear seria proporcional à diferença na 
pressão através da membrana timpânica. 

A sensibilidade do sistema auditivo das aves é, aproxi
madamente, a mesma que a dos seres humanos, apesar do 
pequeno tamanho das orelhas das aves. A maioria das aves 
tem membranas timpânicas grandes em relação ao tamanho 
da cabeça. Uma membrana timpânica grande aumenta a sen
sibilidade auditiva e as comjas (que têm uma audição espe
cialmente sensível) têm os maiores tímpanos, com relação 
ao tamanho da cabeça entre as aves. As pressões sonoras 
são amplificadas durante a transmissão do tímpano para a 
janela oval da cóclea, porque a área desta janela é menor do 
que a do tímpano. Para as aves a proporção de redução varia 
de 11 a 40. Os altos valores sugerem uma audição sensível e 
os mais altos são encontrados nas comjas; os pássaros (Pas-
seres) têm proporções intermediárias (20 a 30). (A relação 
é de 36 nos gatos e 21 nos seres humanos.) O movimento 
para dentro que o tímpano faz, quando as ondas sonoras 
o atingem, é contraposto por uma pressão de ar dentro da 
orelha média, e as aves possuem uma variedade de formas 
de redução da resistência da orelha interna. Essa é contí
nua às cavidades aéreas dorsal, rostral e caudal do crânio 
pneumático das aves. Além de permitir, potencialmente, que 
as ondas sonoras sejam transmitidas a orelha contralateral, 
estas interconexões aumentam o volume da orelha média e 
reduzem a sua rigidez; assim, permitem que o tímpano res
ponda a sons fracos. 

As comjas são as aves mais sensíveis acusticamente. 
Para freqüências acima de 10 quilohertz (10.000 ciclos por 

segundo) a sensibilidade auditiva de uma coruja é tão grande 
quanto aquela de um gato. As comjas têm membranas tim
pânicas e cócleas grandes, bem como centros auditivos bem 
desenvolvidos no encéfalo. Algumas comjas são diurnas, 
outras crepusculares (ativas ao amanhecer e ao anoitecer) e 
algumas são totalmente noturnas. Em um teste experimental 
de suas capacidades para a orientação acústica, as suinda
ras eram capazes de agarrar camundongos em total escuri
dão. Se os camundongos estivessem puxando um pedaço 
de papel pelo chão, as comjas atacavam o papel em vez do 
camundongo, mostrando que o som era o estímulo que elas 
estavam usando. 

Uma característica peculiar de muitas comjas é o disco 
facial formado por penas rijas. O disco atua como um refle
tor parabólico dos sons, focando aqueles com freqüências 
acima de 5 quilohertz, no canal auditivo externo, e amplifi-
cando-os em 10 decibéis. Os discos de algumas comjas são 
assimétricos e esta assimetria parece acentuar a habilidade 
dessas aves na localização das presas porque as suindaras 
cometeram grandes erros na localização dos alvos quando 
seus discos foram removidos. 

A assimetria do sistema aural das comjas vai além do 
simples disco emplumado. O próprio crânio é marcada
mente assimétrico em muitas delas (Figura 17-26), e essas 
espécies têm a maior sensibilidade auditiva (Norberg 1977). 
A assimetria termina no canal auditivo externo; as orelhas 
média e interna das comjas são simétricas bilateralmente. A 
assimetria das aberturas da orelha externa das comjas auxi
lia na localização da presa, nos eixos horizontal e vertical 
(Norberg 1978). Diferenças mínimas no tempo de chegada 
e intensidade dos sons recebidos pelas duas orelhas indicam 
a direção horizontal da fonte. O cérebro das comjas integra 
a informação do tempo e intensidade com extraordinária 
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sensibilidade produzindo um mapa do ambiente que inte
gra informações auditivas e visuais (Pena e Konishi 2001, 
Linkenhoker e Knudsen 2002, Veja também Helmulth 2001, 
Parthasarathy 2002 e Barinaga 2002). 

A direção vertical da fonte sonora pode ser determinada 
pela sensibilidade diferencial das duas orelhas para sons vin
dos de cima e de baixo do nível da coruja. O tecido macio e 
as penas que circundam a face de uma comja produzem uma 
situação de assimetria reversa, na qual a real sensibilidade 
direcional das orelhas é inversa da esperada pelo exame do 
crânio. A orelha esquerda, que se abre na parte látero-ven-
tral da cabeça, é mais sensível a sons que se originam acima 
do nível da cabeça da comja, e a orelha direita é sensível 
aos sons oriundos abaixo do nível da cabeça. Esta assime
tria auditiva funciona somente para sons com freqüências 
acima de 6 quilohertz; a sensibilidade para freqüências mais 
baixas é bilateralmente simétrica. 

A Figura 17-26 Os crânios de muitas comjas mostram assimetria 
pronunciada na posição da abertura da orelha (canal auditivo 
externo). Essa assimetria ajuda na localização do som. 

Olfação 

O sentido do olfato é muito desenvolvido em algumas aves 
e pouco na maioria delas. O tamanho dos bulbos olfatórios 
é uma indicação aproximada da sensibilidade do sistema 
olfatório. Bulbos relativamente grandes são encontrados em 
espécies que nidificam no chão e em colônias, espécies as
sociadas com a água, espécies carnívoras ou piscívoras. Al
gumas aves usam o olfato para localizar a presa. O kiwi, por 
exemplo, tem narinas na ponta de seu bico longo e localiza 
minhocas no interior do solo, por meio da olfação. Os uru-
bus-de-cabeça-vermelha seguem os odores aéreos da carniça 
até a proximidade de uma carcaça, que então localizam pela 
visão. Esponjas encharcadas em óleo de peixe e colocadas 
em bóias flutuantes atraem bobos, pardelões, albatrozes e 
pardelas, mesmo no escuro. 

A olfação, provavelmente, tem importância nas habili
dades de orientação e navegação de algumas aves. As aves 
marinhas com narinas tubulares (albatrozes, bobos, parde
lões e pardelas) nidificam em ilhas, e quando voltam do 
forrageamento no mar aproximam-se das ilhas a favor do 
vento. Os pombos-correio usam o olfato (bem como outros 
mecanismos) para navegar (Ioalè et al. 1990). Os bulbos na
sais bem desenvolvidos, das espécies de aves que nidificam 
em colônias, sugerem a possibilidade do olfato ser usado em 
funções sociais, tais como o reconhecimento dos indivíduos, 
mas isto nunca foi demonstrado. 

Outros Sentidos 

As aves usam várias formas para navegar e muitas delas são 
extensões dos sentidos, discutidos por nós em regiões, que 
excedem a sensibilidade dos mamíferos. Por exemplo, as 
aves podem detectar a luz polarizada quando ela atinge uma 
área da retina que, normalmente, recebe luz do céu, mas ou
tras partes da retina não podem detectar a polarização. A luz 
ultravioleta (luz com comprimento de onda inferior a 400 
nanômetros) não é detectada pela maioria dos mamíferos, 
mas os pombos são mais sensíveis à luz ultravioleta, na 
região de 350 nanômetros, do que a luz de qualquer outro 
comprimento de onda do espectro visível. 

Algumas aves são sensíveis a pequenas diferenças na 
pressão do ar. Os experimentos mostraram que os pombos 
são capazes de detectar diferença de pressão no ar entre o 
teto e o piso de um quarto e um pombo em vôo ascendente, 
a uma velocidade de 4 centímetros por segundo, seria capaz 
de detectar uma variação de 4 milímetros na sua altitude. 
Esta sensibilidade pode ser útil durante o vôo e pode tam
bém ter a função de permitir às aves preverem mudanças 
nos padrões climáticos, que são importantes no controle do 
momento da migração. 
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Outro tipo de informação sensorial que pode comunicar 
as aves sobre o tempo é o infra-som - sons de freqüência 
muito baixa (menos de 10 ciclos por segundo) que são produ
zidos por movimentos de ar em grande escala. As tempesta
des, os ventos soprando através dos vales e outros fenômenos 
geofísicos produzem infra-sons que são propagados por mi
lhares de quilômetros. O limite de baixa freqüência para a 
audição humana é em torno de 20 ciclos por segundo, mas as 
aves podem ouvir bem também na região do infra-som. Os 
pombos, por exemplo, podem detectar freqüências tão baixas 
quanto 0,05 ciclos por segundo (3 ciclos por minuto). 

O campo magnético da Terra fornece um outro estí
mulo que pode ser usado para orientação se o animal for 
capaz de percebê-lo, e evidências consideráveis sugerem 
que as aves são capazes de detectar campos magnéticos. 
A orientação de várias espécies de aves, durante seus pe
ríodos migratórios, pode ser ajustada de maneira previsí
vel, colocando-as em um campo magnético artificial. Não 
é conhecido o mecanismo pelo qual o campo magnético 
é detectado, mas os depósitos de magnetita, que têm sido 
encontrados na cabeça de pombos, podem estar envolvidos 
(Wiltschko e Wiltschko 1988). 

17.7 Sistemas de Acasalamento, Reprodu
ção e Cuidado à Prole 

As atividades associadas com a reprodução estão entre os 
comportamentos mais complexos e conspícuos das aves. 
Muito da nossa compreensão sobre a evolução e a função 
dos sistemas de acasalamento dos vertebrados provêm dos 
estudos de aves. Os trabalhos clássicos em etologia de aves, 
tais como os estudos de Konrad Lorenz sobre o "imprinting" 
e as demonstrações de Niko Tinbergen sobre as respostas 
inatas das aves aos estímulos visuais específicos, serviram 
de base aos estudos atuais da ecologia comportamental. Tra
balhos recentes focam na origem da variação dos sistemas 
de acasalamento; as maiores variações ocorrem entre famí
lias pertencentes as mesmas ordens e entre ordens de aves 
(Bennett e Owens 2002), mas variações substanciais tam
bém ocorrem entre gêneros e espécies de mesma família. 

Comportamento Social e Sistemas de Acasalamento 

Visão e audição são os principais sentidos das aves, assim 
como as dos seres humanos. Um resultado desta correspon
dência tem sido o papel importante representado pelas aves 
nos estudos comportamentais. A maioria das aves é ativa 
durante o dia e elas são relativamente fáceis de observar. 
Acumulou-se uma enorme quantidade de informações sobre 
o comportamento das aves, em condições naturais, e isto 

contribuiu para o planejamento de estados experimentais no 
campo e no laboratório. 

Cores e Padrões As cores das penas são determinadas 
por uma combinação de características estruturais e de pig
mentos e os efeitos podem ser espetaculares. As cores e os 
padrões podem ter papéis importantes no comportamento 
social das aves e na sua habilidade de evitar ser detectada 
por predadores. Além disso, os pigmentos pretos de mela
nina enrijecem as penas e são, em geral, encontrados em 
áreas de grande desgaste, tais como as pontas das asas de 
aves marinhas. 

Três tipos de pigmentos são amplamente distribuídos nas 
aves. As cores escuras são produzidas por melanina - as eu-
melaninas produzem preto, cinza e marrom-escuro, enquanto 
as feomelaninas são responsáveis pelo marrom-avermelhado 
e outras tonalidades de marrom. Os pigmentos carotenóides 
são responsáveis pela maioria das cores vermelhas, laranja e 
amarela. As aves obtêm estes pigmentos a partir da dieta e, 
em alguns casos, a intensidade da cor pode ser usada para es
timar o valor adaptativo de um possível parceiro. Porfirinas 
são compostos químicos que contêm metais, semelhantes à 
hemoglobina e à bile do fígado. A luz ultravioleta induz as 
porfirinas a emitirem uma fluorescência vermelha. As porfi
rinas são degradadas por exposição prolongada à luz do sol, 
assim, elas são mais conspícuas na plumagem nova. 

As cores estruturais resultam de diminutas partículas de 
melanina nas células da superfície das barbas das penas, que 
refletem comprimentos específicos de luz. O azul é produ
zido por partículas muito pequenas que refletem os menores 
comprimentos de onda, enquanto alguns verdes são produzi
dos por partículas levemente maiores de melanina. As cores 
estruturais podem ser combinadas com pigmentos - os pe
riquitos verdes combinam o azul estrutural com um carote-
nóide amarelo, e os periquitos azuis possuem um gene que 
bloqueia a formação de carotenóide. Este gene é um alelo 
recessivo, então dois periquitos azuis podem produzir ape
nas filhotes azuis. 

As cores iridescentes, tais como aquelas da cabeça e da 
garganta dos beija-flores e os padrões em forma de olho da 
cauda dos pavões, resultam da interferência de ondas de 
luz refletidas das superfícies externa e interna de estruturas 
ocas. A nuança da cor iridescente depende da distância entre 
as superfícies refletoras e, a intensidade da cor, depende de 
quantas camadas de estruturas refletoras a pena contém. Os 
beija-flores, por exemplo, têm 7 a 15 camadas de plaquetas 
ocas de melanina nas bárbulas das penas. A percepção da 
interferência de cores depende do ângulo de visão - a cor é 
visível quando a luz está sendo refletida em direção ao olho 
do observador, mas as penas parecem pretas quando vistas 
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de um ângulo diferente. Como resultado, as cores iridescen-
tes cintilam quando a ave muda sua posição. 

Vocalização e Exibição Visual As aves utilizam cores, 
posturas e vocalizações para a identificação de espécie, sexo 
e indivíduo. Os estudos dos cantos das aves contribuíram 
muito para o entendimento da comunicação entre os ver
tebrados, e conceitos gerais importantes, tais como a espe
cificidade da espécie nos sinais e a predisposição inata ao 
aprendizado, foram inicialmente desenvolvidos a partir de 
estudos do canto das aves. Os estudos sobre a base neural 
do som estão conduzindo a uma maior integração do com
portamento com a neurobiologia. 

O canto das aves tem um significado particular, distin-
guindo-se do chamado de uma ave. Normalmente, o canto 
é a vocalização mais longa e mais complexa produzida por 
uma ave. Em muitas espécies os cantos são executados 
somente pelos machos sexualmente maduros e apenas du
rante a estação reprodutiva. O canto é um comportamento 
aprendido, controlado por uma série de regiões de controle 
de canto (RCCs) no encéfalo. Durante o período de apren
dizado do canto, que ocorre cedo na vida, novos neurônios 
são produzidos. Estes neurônios conectam uma parte da 
RCCs, que é associada com o aprendizado do canto, a uma 
região que envia impulsos às células nervosas que contro
lam os músculos vocais. Assim, o aprendizado e a produção 
do canto estão intimamente associados nos machos de aves. 

As RCCs são controladas hormonalmente e em muitas 
espécies de aves as RCCs dos machos são maiores do que 
as das fêmeas e têm neurônios maiores e mais numerosos, 
bem como dendrites mais longos. O comportamento vocal 
das fêmeas de aves varia muito entre os grupos taxonômi-
cos: Em algumas espécies as fêmeas produzem apenas cha
mados simples, enquanto que em outras espécies elas se 

engajam com os machos em duetos complexos. As RCCs 
das fêmeas dessas últimas espécies, são muito semelhantes 
em tamanho as dos machos (Tabela 17-2). A função da RCCs 
das fêmeas que não vocalizam não está clara, mas experi
mentos recentes sugerem que tem um papel no reconheci
mento da espécie. Quando a RCCs de fêmeas de canários 
foi inativada, elas não distinguiram mais as vocalizações de 
canários machos daquelas de pardais. 

Um canto de ave consiste de uma série de notas com in
tervalos de silêncio entre elas. Variações na freqüência (modu
lação de freqüência) são componentes conspícuos dos cantos 
de muitas aves e observou-se que a audição das aves pode ser 
muito boa para detectar rápidas variações de freqüência. Co-
mumente as aves têm mais do que um tipo de canto, e algumas 
espécies podem ter um repertório com centenas de cantos. 

Os cantos das aves identificam as espécies que estão 
cantando e elas, comumente, exibem dialetos regionais. Estes 
dialetos são transmitidos de uma geração a outra, com os 
jovens aprendendo os cantos de seus pais e vizinhos. Em 
Passerina cyanea, uma das espécies melhor estudada, os 
dialetos de cantos que eram característicos de áreas peque
nas persistiram por até 15 anos, o que é substancialmente 
superior ao tempo de vida individual de uma ave. Os cantos 
das aves também possuem variações individuais, o que lhes 
permite reconhecer os cantos dos residentes de territórios 
adjacentes e também distinguir entre os cantos de seus vi
zinhos e aqueles dos intrusos. Os machos do parulídeo Wil-
sonia citrina recordam os cantos dos machos vizinhos - e 
os reconhecem individualmente, quando eles retornam para 
suas áreas de reprodução na América do Norte, após passa
rem o inverno na América Central. 

Os cantos dos machos identificam sua espécie, seu sexo 
e a ocupação de um território. Os machos do território res-

TABELA 17.2 
Dimorfismo sexual nas regiões de controle de canto nos encéfalos de aves. A relação média 
dos volumes de cinco RCCs em machos, comparados às fêmeas (machodêmea), corresponde 
às diferenças nos tamanhos dos repertórios de canto dos machos e das fêmeas. 

Poephila guttata Canário "Chat" 
Thryothorus 

nigricapillus 

Thryothorus 

leucotis 

Relação dos volumes 4,0:1,0 3,1:1,0 2,3:1,0 1,3:1,0 1,3:1,0 
das RCCs 

Repertório de cantos Só machos Machos muito Machos maiores Machos de Machos de 
maiores que as que as fêmeas tamanho similar tamanho similar 

fêmeas ao das fêmeas ao das fêmeas 

NT. Este termo aparece de forma ambígua, pois pode corresponder a pássaros das famílias Muscicapidae (Turdinae), Parulidae ou mais 
raramente Ephtianuridae. 



468 CAPÍTULO 17 Especializações das Aves 

pondem às gravações de cantos de outros machos, com vo
calizações, exibições agressivas e até mesmo com ataque ao 
alto-falante. Estes comportamentos repelem intrusos de tal 
forma que a irradiação de cantos gravados, em um território 
do qual foi removido o macho, retarda a ocupação do terri
tório vago por um novo macho. 

As exibições visuais estão comumente associadas aos 
cantos; por exemplo, uma postura corpórea particular, que 
exibe penas coloridas, pode acompanhar os cantos. Os ma
chos têm cores mais brilhantes do que as fêmeas e penas 
modificadas como resultado da seleção sexual. Neste pro
cesso, as fêmeas acasalam-se preferencialmente com ma
chos que têm certas características físicas. Em função desta 
resposta das fêmeas, aquelas características físicas contri
buem para o valor adaptativo reprodutivo dos machos, ape
sar delas não terem função útil em qualquer outro aspecto 
da ecologia ou do comportamento do animal. Nos machos 
o brilho colorido nas rêmiges secundárias dos patos, as dra-
gonas vermelhas nas asas de Agelaius phoeniceus, as coroas 
vermelhas de certos Sylviinae e as caudas elaboradas dos 
pavões são exemplos familiares de áreas especializadas da 
plumagem, que estão envolvidas com a exibição e o com
portamento sexual. 

Nas aves, as cores brilhantes e outros ornamentos dos 
machos podem ser indicativos do bom estado nutricional, 
de resistência a parasitas, ou de habilidade em evitar preda
dores (para exemplos, veja Blount et al. 2003, Faivre et al. 
2003, Pennisi 2003). Se estes sinais visuais realmente estão 
relacionados à qualidade do macho, eles podem fornecer às 
fêmeas a base para avaliar os méritos de vários parceiros po
tenciais. Esta hipótese que é apresentada como "verdade na 
publicidade", tem sido testada para várias espécies de aves 
e parece aplicar-se à maioria dos casos. A cauda do pavão 
macho (Pavo cristatus) é um exemplo clássico de uma ca
racterística selecionada sexualmente. A fêmea do pavão 
acasala-se preferencialmente com machos que têm caudas 
longas e com muitos desenhos em forma de olhos. Elimi
nando-se alguns desses desenhos da cauda de um macho, 
reduz-se seu sucesso em atrair as fêmeas. Um estado sobre 
o pavão demonstrou que os filhotes criados por machos 
cujas caudas têm muitos desenhos em forma de olhos cres
cem mais rápido e têm taxa mais alta de sobrevivência, sob 
condições semi-natarais, do que os filhotes gerados por ma
chos com cauda menor (Petrie 1994). 

Tem sido proposto que os machos preferidos produzem 
melhores filhotes pelo fato deles serem superiores, geneti
camente, mas um estudo sobre patos (Anas platyrhynchos) 
sugeriu uma possibilidade adicional. Quando as fêmeas de 
patos estavam acasaladas com machos mais atrativos ou ma
chos menos atrativos, tanto machos como fêmeas nascidos 
de machos atrativos tiveram viabilidade mais alta - como 
tem sido mostrado em outros estados (Cunningham e Rus

sell 2000). Mas, neste estado, a viabilidade dos ninhegos 
estava correlacionada com o tamanho dos ovos dos quais 
eles eclodiram e o tamanho dos ovos é controlado pelas fê
meas. Aparentemente, as fêmeas de patos que estavam aca
saladas com machos atraentes investiram mais energia em 
seus ovos, do que aquelas pareadas com os menos atraentes. 
Assim, algumas vantagens desfrutadas pelos filhotes de ma
chos atraentes podem resultar do comportamento da fêmea. 

Sistemas de Acasalamento e Investimento Parental Acre
dita-se que os sistemas de acasalamento dos vertebrados re
fletem a distribuição de alimento, os locais de reprodução 
e os parceiros em potencial. Estes recursos afetam direta
mente os indivíduos dos dois sexos e alguns tipos de distri
buição de recursos dão a um dos sexos a oportunidade de 
possuir múltiplos acasalamentos, pelo controle do acesso a 
esses recursos. 

O gasto energético do elemento fisiológico da reprodu
ção provavelmente é menor nos machos do que nas fêmeas 
da maioria das espécies de vertebrados, porque os esper
matozóides são menores e exigem menor gasto energético 
para serem produzidos, quando comparados aos óvulos, que 
fornecem os nutrientes necessários ao desenvolvimento do 
embrião. Conseqüentemente, um macho não tem, neces
sariamente, qualquer participação além da inseminação, 
enquanto a fêmea precisa no mínimo carregar os ovos até 
serem postos; e, freqüentemente, se encarregam de chocá-los 
e também de cuidar dos filhotes. A corte e as exibições terri
toriais podem ter um alto custo energético, mas mesmo que, 
em geral, isto seja verdade, a maioria dos vertebrados ma
chos pode, potencialmente, acasalar-se mais vezes do que 
as fêmeas. Um macho está pronto para acasalar-se de novo 
pouco após ter inseminado uma fêmea; mas ela precisa ovu
lar, depositar o vitelo e formar uma nova postura antes de 
tentar um segundo acasalamento. Por causa desta dispari
dade nos gastos energéticos na reprodução, entre machos 
e fêmeas, as rotas para maximizar o sucesso reprodutivo 
podem ser diferentes para os dois sexos. Para os machos a 
estratégia mais produtiva pode ser acasalar-se com tantas 
fêmeas quanto possível. Uma fêmea pode maximizar seu 
sucesso dedicando certo tempo para a escolha cuidadosa do 
melhor macho para cuidar dos seus filhotes. 

A maior ou menor facilidade com a qual os machos 
podem conseguir acasalamentos múltiplos depende das 
condições ecológicas - especialmente, da disponibilidade 
de alimento e de locais para nidificar, que são os recursos 
que as fêmeas mais precisam. Teoricamente, um macho 
pode aumentar sua oportunidade de acasalar-se, defendendo 
estes recursos, excluindo outros machos, e acasalando-se 
com todas as fêmeas da área. A sua habilidade para fazer 
isto dependerá da distribuição espacial dç recursos. Se o 
alimento e os locais para os ninhos estiverem distribuídos 
mais ou menos uniformemente no habitat, é pouco prová
vel que um macho possa controlar uma área suficientemente 
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grande para monopolizar muitas fêmeas. Nestas condições, 
todos os machos terão acesso aos recursos e às fêmeas. Por 
outro lado, se os recursos estiverem limitados no espaço, 
com áreas improdutivas entre eles, as fêmeas serão forçadas 
a agregarem-se nas áreas com recursos. Então será possí
vel um macho monopolizar várias fêmeas, defendendo uma 
área. Os machos que são capazes de defender áreas boas 
devem atrair mais fêmeas do que os machos que defendem 
áreas de qualidade inferior. 

A distribuição temporal de fêmeas que se reproduzem 
também é importante determinando o potencial para um 
macho conseguir acasalamentos múltiplos. Um macho pode 
acasalar-se com uma só fêmea por vez, assim uma consi
deração importante é o número de fêmeas receptivas com 
relação ao número de machos reprodutivos em um dado mo
mento. Se a proporção de machos para fêmeas na população 
é de 1:1 e se todas as fêmeas tomam-se receptivas ao mesmo 
tempo, haverá uma fêmea receptiva para cada macho repro
dutivo. Nesta circunstância, os machos têm pouca oportuni
dade de monopolizar um grande número de fêmeas; assim a 
variação no sucesso de acasalamento entre os machos será 
baixa. Isto é, a maioria dos machos acasalar-se-á com uma 
fêmea e, relativamente, poucos machos ficarão sem parceira 
ou com mais de uma. Por outro lado, se as fêmeas tomam-se 
receptivas durante um período de semanas, o número de ma
chos reprodutivos em um dado período de tempo será maior 
do que o número de fêmeas. Nesta situação é possível um 
macho acasalar-se com muitas fêmeas durante a estação 
reprodutiva. À medida que aumenta a competição entre os 
machos por parceiras, a variação no sucesso reprodutivo dos 
machos aumenta individualmente e a seleção sexual tem 
tendência a tomar-se mais intensa. Esses são elementos que 
contribuem para a determinação das estratégias de acasala
mento de machos e de fêmeas. 

Monogamia, copulação extra-par e poligamia Os ver
tebrados sociais exibem uma das duas grandes categorias 
de sistemas de acasalamento - monogamia ou poligamia. A 
monogamia (Grego mono = um, gamos = casamento) refere-se 
a uma ligação de parceiros, entre um macho solteiro e uma 
fêmea solteira. O casal pode permanecer junto parte de uma 
estação reprodutiva, uma estação inteira, ou por toda a vida. 
A poligamia (Grego poli = muitos) refere-se a uma situação 
na qual um indivíduo tem mais de um(a) parceiro(a) na esta
ção reprodutiva. 

A poligamia pode ser exibida pelos machos, pelas fê
meas ou por ambos os sexos. Na poliginia (Grego gynaikós = 
fêmea) um macho acasala-se com mais de uma fêmea; na 
poliandria (Grego andrós = macho) uma fêmea acasala-se 
com dois ou mais machos. A promiscuidade é uma mistura 
de poliginia e poliandria, na qual ambos, os machos e as fê
meas acasalam-se com vários indivíduos diferentes. 

A monogamia é o sistema de acasalamento dominante 
entre as aves. Nos sistemas de acasalamento monogâmicos 
ambos os pais participam, em geral, dos cuidados com os fi
lhotes. Entre as espécies de aves monogâmicas 93 por cento 
produzem filhotes altriciais (que demandam extenso cuidado 
parental) comparadas com 83 por cento que têm filhotes 
precoces. Contudo, a monogamia não significa, necessaria
mente, fidelidade. Estados genéticos de aves monogâmicas 
têm evidenciado que é comum a copulação extra-par (aca
salar-se com uma outra ave além do(a) parceiro(a). Assim, 
alguns ovos de um ninho podem muito bem ter sido fertili
zados por outro macho, que não era o parceiro da fêmea que 
os pôs, e ele pode, também, ter fertilizado ovos que estão 
sendo incubados em outros ninhos. Com evidências cada 
vez mais numerosas de copulação extra-par, o termo mo
nogamia social tem sido introduzido para espécies que um 
macho e uma fêmea que dividem a responsabilidade de cui
dar de um ninho com ovos, mas não demonstram fidelidade 
(que é denominada monogamia genética). 

A poligamia é o segundo sistema de acasalamento mais 
comum entre as aves, representada por cerca de 6 por cento 
das espécies atuais. Apesar de sua relativa raridade as espé
cies de aves, espécies poligâmicas de aves têm sido bastante 
estudadas, porque estes sistemas de acasalamento pouco 
usuais podem revelar muito acerca dos mecanismos de evo
lução e seleção sexual. 

Monogamia Social A formação de um par ocorre em tan
tas espécies de aves e sob tantas condições ecológicas di
ferentes que nenhum mecanismo é suficiente para explicar 
sua predominância. A distribuição de recursos e o grau de 
cuidado parental parecem ser dois fatores que são freqüen
temente importantes na monogamia. Quando os locais de 
nidificação e o alimento estão homogeneamente distribuídos 
em um habitat, um macho ou uma fêmea não pode controlar 
o acesso a estes recursos. Se nenhum dos sexos tem opor
tunidade de monopolizar outros membros do sexo oposto, 
pelo controle dos recursos, a monogamia é a estratégia re
produtiva que maximiza o valor adaptativo dos indivíduos. 
Quando a qualidade do território de um macho é muito se
melhante àquela dos outros machos, a fêmea pode, prova
velmente, maximizar seu sucesso reprodutivo associando-se 
com um macho não acasalado. 

Talvez o incentivo mais importante para a formação de 
uma par, em muitas espécies de aves, seja a necessidade de 
cuidados, por ambos os pais, para o crescimento da ninhada 
(isto é, deixar o ninho). Exemplos dramáticos incluem situa
ções nas quais é necessário que um dos pais dê atendimento 
contínuo ao ninho, para proteger, os ovos ou ninhegos, de 
predadores, enquanto o outro forrageia em busca de ali
mento. Esta situação é comumente observada em aves ma
rinhas que nidificam em colônias densas e que, algumas 
vezes, incluem duas ou mais espécies. Na falta de um pai 
atento, os vizinhos invadem o ninho e destroem os ovos ou 
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ninhegos. O macho e a fêmea alternam períodos de cuidados 
com o ninho e de forrageio, e algumas espécies engajam-se 
em exibições elaboradas quando os pais alternam as tarefas 
(Figura 17-27). A terceira situação, que poderia tornar a for
mação de um par vantajosa, seria uma proporção sexual que 
desviasse bastante de 1:1. Quando um dos sexos está em mi
noria, os indivíduos deste sexo podem ser o recurso que os 
indivíduos do outro sexo defendem. Por exemplo, entre os 
patos as fêmeas têm uma taxa de mortalidade mais alta que os 
machos e as proporções sexuais dos patos desequilibram-se a 
favor dos machos. Como conseqüência da redução do esto
que de fêmeas de patos a competição torna-se intensa entre 
os machos para o acasalamento. Um pato macho pareia-se 
com uma fêmea, vários meses antes do início da estação re
produtiva, defendendo-a contra outros machos. 

Copulação Extra-Par Em 1960 David Lack concluiu a 
partir de seus estudos de campo que mais de 90 por cento 
das espécies de aves são monogâmicas, mas havia pistas 
que as aparências podiam ser enganosas. Por exemplo, uma 

experiência para controlar a reprodução do icterídeo (Age-
laius phoeniceus) na qual os machos sofreram vasectomia 
foi mal sucedida porque as fêmeas parceiras dos machos va-
sectomizados puseram ovos e os chocaram. Desde 1990, a 
análise de DNA mostrou que a monogamia das aves é um 
mito quando determinou o reconhecimento da paternidade 
dos ninhegos. Um macho que não era o par social de fêmeas 
com ninho era o genitor de pelo menos alguns dos filhotes 
dessa fêmea em metade das espécies estudadas. Além disso, 
10-20 por cento - e algumas vezes 40 por cento - dos filho
tes de um ninho foram gerados por um macho extra-par. 

Tanto machos como fêmeas podem se beneficiar sob 
certos aspectos da copulação extra-par: 

• Um dos sexos pode aumentar a aptidão de sua prole 
pelo acasalamento com um indivíduo de qualidade 
genética melhor que daquele com quem formou par. 

• Um dos sexos pode beneficiar-se pelo aumento da 
heterozigose de sua prole por meio do acasalamento 
com mais de um parceiro, aumentando desse modo a 

> Figura 17-27 Exibição mútua no ninho de 
Morus bassanus. 
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chance de produzir combinações genéticas compatí
veis de genes maternais e paternos. 

Além disso, há benefícios potenciais de copulação extra-
par que são específicas para apenas um sexo. Para os ma
chos provavelmente as vantagens de copulação extra-par 
são tanto genéticas como úteis: 

• Um macho pode ser capaz de gerar mais filhotes em 
uma estação reprodutiva com múltiplas fêmeas do 
que poderia ter com uma única fêmea. 

• Um macho beneficia-se do cuidado parental dado à 
sua prole pelo macho parceiro de uma fêmea extra-
par que se acasalou com ele. 

• O investimento reprodutivo do macho amplia-se entre 
muitos ninhos e reduz o risco de perder totalmente 
seu esforço reprodutivo se um ninho for atacado por 
um predador. 

Sob a perspectiva de uma fêmea, a copulação extra-par 
oferta benefícios potenciais: 

• Alguns machos são mais férteis que outro e copulando 
com muitos machos reduz o risco de alguns dos óvu
los da fêmea não serem fertilizados. (Esta é a situação 
que a fêmea evitou no estudo mencionado acima). 

• Uma fêmea pode ser capaz de aumentar a aptidão de 
seu parceiro macho copulando com um macho que 
tenha características sexuais secundárias especial
mente atrativas (Esse fenômeno é denominado de hi
pótese "filho sexual"). 

• Uma fêmea pode pôr o ovo no ninho do macho que o 
fertilizou, beneficiando-o do cuidado parental provido 
pela fêmea que é a parceira desse macho (Esse fenô
meno é denominado de quase parasitismo de ninho). 

Poliginia Quando um macho pode controlar individual
mente ou ter acesso a várias fêmeas ele pode aumentar o seu 
sucesso reprodutivo acasalando-se com mais de uma fêmea. 
Na poliginia de defesa de recurso os machos controlam o 
acesso às fêmeas monopolizando os recursos críticos - tais 
como locais de nidificação ou alimento - que têm distribui
ção fragmentada. Um macho que demarca o seu território em 
uma área de alta qualidade pode atrair muitas fêmeas. Para 
que este sistema funcione, uma fêmea precisa beneficiar-se 
no acasalamento com um macho que já tenha uma parceira. 
Isto é, o valor adaptativo reprodutivo de uma fêmea precisa 
ser maior como uma parceira secundária em um território 
de alta qualidade, do que ela seria como parceira primária 
em um território de qualidade inferior. O icterídeo Agelaius 
phoeniceus é um exemplo conhecido de poliginia de defesa 
de recurso. Os machos desta espécie chegam às suas áreas 

pantanosas de reprodução antes das fêmeas e disputam os 
territórios. Quando as fêmeas chegam, podem escolher 
entre uma variedade de territórios de qualidades diferentes, 
cada um deles defendido por um macho de Agelaius phoe
niceus. A fêmea deve escolher o acasalamento poligínico, se 
a diferença na qualidade dos territórios for suficientemente 
grande, para que ela possa criar mais filhotes do que seria 
possível, no caso dela se acasalar com um macho em um 
território mais pobre. 

Na poliginia de dominância dos machos os machos não 
defendem as fêmeas, nem os recursos que elas necessitam. Ao 
invés disso, os machos disputam as fêmeas estabelecendo pa
drões de dominância, ou demonstrando sua qualidade através 
das exibições. Este tipo de sistema reprodutivo é típico de si
tuações nas quais o macho não está participando dos cuidados 
parentais e não existe a possibilidade potencial para controlar 
recursos, ou parceiras. Freqüentemente observa-se a poliginia 
de dominância dos machos em aves com filhotes precoces 
em habitats ricos, embora este sistema de acasalamento não 
seja limitado a tais espécies. O tamanho dos territórios dos 
machos na poliginia de dominância dos machos e o grau de 
agregação de machos não são diretamente definidos pelos re
cursos no habitat, como é o caso na poliginia de defesa de 
recurso. Ao invés disso, a distribuição de machos é determi
nada pelos tamanhos dos raios de ação das fêmeas. Agrega
ções de muitos machos em uma pequena área são chamadas 
de arenas ("leks") (Figura 17-28). Os locais centrais da arena 
parecem ser os mais favorecidos; os 10 por cento de machos 
aí situados obtêm 75 por cento dos acasalamentos. 

Incubação pelo Macho e Poliandria A incubação e o cui
dado dos filhotes por ambos os pais é considerada como a 
condição ancestral no caso das aves e ocorre na vasta maioria 
das espécies atuais de aves. No entanto, o cuidado biparen-
tal não é exigido sempre, e as situações, nas quais é possível 
que um dos pais tome conta dos ovos e filhotes, permitem o 
desenvolvimento de estratégias de acasalamento poligínicas, 
já discutidas. Os machos de espécies de aves poligínicas não 
participam do cuidado parental e todos os deveres de incuba
ção e proteção dos filhotes são realizados pela fêmea. Menos 
comumente é o caso em que a fêmea é emancipada e o macho 
assume as responsabilidades do casal. 

Nos sistemas de acasalamento poliândricos, as fêmeas 
controlam ou têm acesso a vários machos. A poliandria de 
defesa de recurso, assim como sua equivalente poliginia de 
defesa de recurso, baseia-se na habilidade de indivíduos de 
um dos sexos controlar o acesso ao recurso, que é crítico 
para os do outro sexo. Este padrão de reprodução entre as 
aves parece ser típico de situações nas quais o custo de cada 
esforço reprodutivo para a fêmea é baixo (porque o alimento 
é abundante e uma postura contém somente poucos ovos pe
quenos) e a probabilidade de sucesso da ninhada é pequena. 



472 CAPÍTULO 17 Especializações das Aves 

A Figura 17-28 A exibição de corte um macho de uma das maiores aves das pradarias, Tympanuchus cupido. Durante a estação 
reprodutiva os machos de Tympanuchus cupido reúnem-se em locais tradicionais de arenas. Cada macho ocupa um pequeno território (com 
área de 13 a 100 metros quadrados) em uma arena e, neste território, realiza a exibição de corte que inclui posturas elaboradas (Figura 
16-15). Os dois sacos coloridos, que se originam do esôfago, enchem-se de ar e projetam-se através das penas do peito. O ar destes sacos 
é expelido com um som característico. 

O maçarico-pintado (Actitis macularia) fornece um exem
plo desta estratégia de acasalamento. A predação de ninhos 
deste maçarico é alta, e o recurso que a fêmea controla é a 
substituição dos ovos, para os machos que tiveram as suas 
posturas destruídas por predadores. O macho de Actitis ma
cularia delimita o território e incuba os seus ovos. A fêmea 
acasala-se com um macho e permanece no seu território, 
pelo menos até ela ter posto três ovos. Depois disso ela pode 
deslocar-se para outro local para acasalar-se com outros ma
chos, deixando o cuidado parental a cargo do macho ou ela 
pode permanecer no território. Se ela permanece, ela pode 
ou não participar do cuidado parental. A fêmea que se des
loca e cruza com outros machos pode retomar e cruzar, de 
novo, com o macho original, se a sua primeira postura tiver 
sido destruída. 

Reprodução 

Comportamentos elaborados e diversos estão associados 
com a postura dos ovos e o cuidado parental. A construção 
do ninho vai desde quase nada mais do que o trabalho de 
simples seleção de um galho, o qual apenas equilibra o ovo, 
aos ninhos comunitários de múltiplas câmaras usados por 
várias gerações. A incubação fornece calor para o desen
volvimento dos ovos e a presença dos pais afugenta muitos 
predadores. No entanto, algumas aves deixam seus ovos por 
períodos de dias, enquanto forrageiam. Aves parasitas depo
sitam seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves, sem 

ter nenhuma participação na incubação ou na proteção de 
seus filhotes. 

Oviparidade e a Biologia do Ovo Embora as aves tenham 
uma grande diversidade de estratégias de acasalamento, 
a maneira de reprodução delas está limitada à postura de 
ovos. Nenhum outro gmpo de vertebrados, que possua um 
número tão grande de espécies, é exclusivamente ovíparo. 
Por que isso é próprio das aves? 

Oviparidade As restrições impostas às aves, devido às 
suas especializações para o vôo, muitas vezes são lembra
das a fim de explicar o fato delas não terem desenvolvido a 
viviparidade. Porém, tais argumentos não são convincentes 
quando nos lembramos que os morcegos conseguiram com
binar, com êxito, o vôo e a viviparidade. Além do mais, a 
inabilidade de voar evoluiu em pelo menos 15 famílias de 
aves, mas em nenhuma destas espécies que não voam evo
luiu a viviparidade. 

Supostamente a oviparidade é a forma reprodutiva ances
tral dos sauropsídeos. Esse modo de reprodução foi mantido 
nos gmpos atuais de Archosauri - os crocodilianos e as aves. 
No entanto, a viviparidade evoluiu nos ictiossauros e cerca 
de 100 vezes em outra linhagem principal dos sauropsídeos 
atuais, os Lepidosauria, deste modo a capacidade para a vivi
paridade está nitidamente presente entre os sauropsídeos. 

O elemento chave na evolução da viviparidade entre os 
lagartos e as serpentes parece ser a retenção dos ovos, por 
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algum tempo, nos ovidutos das fêmeas antes de serem pos
tos. Esta situação ocorre quando os benefícios, advindos da 
retenção do ovo, superam o seu custo. Por exemplo, a alta 
incidência de viviparidade entre as serpentes e os lagartos 
de clima frio pode estar relacionada à habilidade de uma 
fêmea ectotérmica acelerar o desenvolvimento embrioná
rio pela termorregulação. Um lagarto que se aquece ao sol 
pode aumentar a temperatura dos ovos retidos no seu corpo, 
mas, após depositá-los no ninho, a mãe deixa de ter qual
quer controle sobre a temperatura deles e a rapidez do de
senvolvimento. As aves são endotérmicas e incubam os seus 
ovos, controlando assim a temperatura deles após a postura. 
Desta forma, a retenção do ovo não oferece uma vantagem 
termorreguladora para uma ave. 

Se as aves são vistas como tendo sido especializadas 
para a produção de um ovo relativamente grande de cada 
vez, bem como para a incubação dos ovos e cuidados pa
rentais complexos, as vantagens potenciais da retenção 
dos ovos são muito menores, pois são maiores os custos 
da fecundidade diminuída e do maior risco de mortalidade 
materna (Blackburn e Evans 1986). Talvez a relação custo -
benefício seja, mais provável do que qualquer fator isolado, 
a responsável pela retenção da forma reprodutiva ancestral 
de todas as aves atuais. 

Biologia do Ovo A parte inorgânica da casca do ovo con
tém cerca de 98 por cento de cristais de calcita, C a C 0 3 , e o 
embrião obtém cerca de 80 por cento do seu cálcio a partir 
da casca do ovo. A matriz orgânica, de proteínas e de muco-
polissacarídeos é distribuída por toda a casca, e pode servir 
como uma estrutura de apoio para o crescimento dos cristais 
de calcita. A formação da casca do ovo começa no istmo do 
oviduto (Figura 17-29). Duas membranas da casca são se-
cretadas para envolver o vitelo e a albumina, e carboidratos 
e água são adicionados à albumina, por meio de um pro
cesso que envolve o transporte ativo de sódio, através das 
paredes do oviduto, seguido por um fluxo osmótico de água. 
O aumento contínuo em volume do conteúdo do ovo nesse 
estádio parece distender ao máximo as membranas do ovo. 
Grânulos orgânicos aderem-se às membranas do ovo e estes 
corpos mamilares parecem ser os centros de formação dos 
cristais de calcita (Figura 17-30). Alguns cristais crescem 
para baixo, a partir dos corpos mamilares e fundem-se às 
membranas do ovo, e outros cristais crescem, afastando-se 
das membranas para formar os cones. Esses cones crescem 
verticalmente e expandem-se horizontalmente, fundindo-se 
com os cristais dos cones adjacentes, para formar a camada 
paliçada. As variações na composição iônica do fluido que 
circunda o ovo, durante a formação da casca, são responsá
veis por um aumento nas concentrações de magnésio e fós
foro e uma mudança no padrão de cristalização das camadas 
superficiais da casca. 

A casca do ovo é permeada por um sistema de poros que 
permite a difusão de oxigênio para dentro do ovo, deixando 

AFigura 17-29 Oviduto de uma ave. Os óvulos são liberados 
pelo ovário e entram no infundíbulo do oviduto. A fecundação 
ocorre na porção proximal (superior) após a qual são secretadas a 
camada de albumina e as membranas do ovo, e finalmente o ovo é 
envolto por uma casca calcária. 

sair o dióxido de carbono e a água (Figura 17-31). Os poros 
localizam-se na junção de três cones de calcita, mas somente 
1 por cento, ou menos, destas junções formam poros, os de
mais fundem-se entre si. Os poros ocupam cerca de 0,02 por 
cento da superfície da casca de um ovo. A morfologia deles 
varia nas diferentes espécies de aves: alguns poros são tubos 
retos, enquanto que outros são ramificados. As aberturas dos 
poros, na superfície da casca do ovo, podem ser, em maior ou 
menor grau, ocluídas com materiais orgânicos ou cristalinos. 

O ovo perde água durante o seu desenvolvimento e a 
perda d'agua produz uma cela de ar no pólo arredondado 
do ovo. O embrião perfura, com o seu bico, as membranas 
desta cela de ar, um ou dois dias antes do início da eclosão, 
e a ventilação dos pulmões começa a substituir a membrana 
alantocórica na troca de gases. As primeiras rachaduras na 
superfície da casca do ovo aparecem cerca de meio dia após 
a penetração da cela de ar; a saída do ovo começa cerca de 
meio a um dia mais tarde. Pouco antes da eclosão o embrião 
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A Figura 17-30 Diagrama da estmtura cristalina da casca do ovo 
de uma ave. A cristalização começa nos corpos mamilares (CM). Os 
cristais crescem no interior e para cima da parte externa da membrana 
da casca (MC), para formar a camada paliçada (CP). As mudanças 
na composição química do fluido, que circunda a casca do ovo em 
crescimento, provavelmente, são responsáveis pela mudança na 
forma dos cristais, na camada cristalina superficial (CCS). 

desenvolve uma projeção córnea na maxila superior.Esta 
estrutura é chamada de dente do ovo, sendo usada em con
junto com um músculo hipertrofiado na parte dorsal do 
pescoço (o músculo da eclosão), para bater vigorosamente 

contra a casca. O dente do ovo e o músculo da eclosão de
saparecem logo depois que o ninhego eclode. Nas espécies 
de aves que retardam o início da incubação, até que todos 
os ovos tenham sido postos, toda a ninhada acaba eclodindo 
quase simultaneamente. A eclosão pode ser sincronizada 
pelos estalidos que acompanham a respiração dentro do 
ovo, e nesse processo podem estar envolvidos o retardo e a 
aceleração dos ovos individualmente. Um som de baixa fre
qüência, produzido no início da respiração antes de atingir 
a fase de estalidos, parece retardar o início desta fase nos 
embriões mais avançados. Isto é, os embriões mais desen
volvidos não iniciam a fase de estalidos, enquanto os outros 
embriões ainda estiverem produzindo sons de baixa freqüên
cia. Subseqüentemente, os estalidos ou as vocalizações dos 
embriões mais desenvolvidos parecem acelerar os mais 
atrasados. Ambos os efeitos foram demonstrados por Vince 
(1969) em experimentos com ovos de um Odontophorinae 
a América do Norte (Colinus virginianus). Ela demonstrou 
que poderia acelerar em 14 horas a eclosão de um ovo mais 
recente, juntando-o a um mais velho que já havia iniciado a 
incubação 24 horas antes; mas, a presença deste ovo mais 
novo retardara a eclosão do ovo mais velho por sete horas. 

Determinação do sexo A determinação do sexo das aves 
é genética (DSG) e cromossomos heterogaméticos, assim 
como os mamíferos, exceto pelo fato de nas aves a fêmea é 
heterogamética e o macho homogamético. Para evitar confu
são com os mamíferos, os cromossomos sexuais das fêmeas 
das aves são designados por WZ e os dos machos por ZZ. A 
presença do cromossomo sexual W leva a gônada primordial 

A Figura 17-31 Diagrama da estmtura da casca de um ovo. Os canais dos poros penetram a região calcificada, permitindo a entrada de 
oxigênio e a saída de dióxido de carbono e água do ovo. Os gases são transportados para dentro e para fora do embrião por meio dos vasos 
sangüíneos na membrana alantocórica. 
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a secretar estrógeno, o qual estimula a gônada esquerda a 
desenvolver-se como um ovário e o sistema de dutos mulle-
rianos (dutos de Müller) do lado esquerdo se desenvolvem 
em um oviduto e glândulas da casca. (Normalmente, apenas 
o ovário e oviduto esquerdos se desenvolve nas aves). Na 
ausência de estrógeno (isto é, quando o genótipo é ZZ) de
senvolve-se um macho. (Esse é o processo de determinação 
do sexo oposto ao dos mamíferos nos quais um gene que 
determina o sexo no cromossomo Y produz um indivíduo 
XY que se desenvolve como um macho.) 

A origem evolutiva do DSG nas aves não é clara porque 
todos os crocodilianos têm determinação sexual dependente 
da temperatura (DST) e não possuem cromossomos sexuais 
heterogaméticos. Diante do fato da maioria das aves mante
rem os ovos sob temperaturas relativamente estáveis durante 
a incubação dos mesmos ao longo do desenvolvimento em
brionário, o DST pode não ter se mostrado um mecanismo 
de determinação sexual eficiente, mas não é possível afir
mar integralmente que DSG é um caráter derivado das aves 
ou que a DST é um caráter derivado dos crocodilianos. Fa
zendo uma retrospectiva pela linhagem sauropsídea encon
tra-se apenas complicadores dessa questão porque algumas 
famílias de lepidosauromorfos têm DST e outros DSG. Por 
exemplo, os machos de lagartos das famílias, Iguanidae, 
Scincidae e Teiidae são heterogaméticos, mas as fêmeas das 
famílias Anguidae e Varanidae são heterogaméticas e tem 
sido registrado, na família Gekkonidae, que tanto machos 
como fêmeas são heterogaméticos. Incluindo-se as tartaru
gas adiciona-se mais confusão a essa análise porque muitas 
famílias têm DST, mas os machos das famílias Chelidae e 
Kinosternidae são heterogaméticos e em Bataguridae co
nhece-se machos e fêmeas heterogaméticos. Atualmente 
não é possível traçar a evolução da determinação do sexo na 
linhagem sauropsida ou especular sobre a determinação do 
sexo entre os dinossauros não aves. 

Ninhadas com sexo-influenciado Para complicar um 
pouco mais o DSG nas aves, as fêmeas das aves podem 
exercer algum controle sobre o sexo de sua prole. Muitas 
aves põem um ovo por dia até que todos pertencentes a uma 
ninhada sejam postos. Os ovos chocam aproximadamente 
na mesma seqüência que foram postos, e a fêmea das aves 
pode ajustar o sexo da prole em relação a seqüência de pos
tura dos ovos. Um estudo do tentilhão, Carpodacus mexi-
canus, mostrou que os ovos postos primeiro pelas aves de 
Montana desenvolviam fêmeas, enquanto uma população 
no Alabama os primeiro ovos se desenvolviam em machos 
(Badyaev et al. 2002). O desenvolvimento específico do 
sexo e características de sobrevivência parecem ser a base 
para as fêmeas maiores sobrevivem melhor que as menores, 
enquanto no Alabama os machos maiores são favorecidos. A 
ordem de incubação sexo-influenciado aumenta a sobrevi
vência dos recém nascidos entre 10 e 20 por cento. 

A coexistência do GSD e do controle do sexo de uma 
ninhada pela fêmea das aves é um paradoxo que não está to
talmente entendido. O vitelo do ovo, secretado pela fêmea, 
contem hormônios, e um controle materno do ambiente do 
ovo pode ser a forma como as fêmeas influenciam o sexo 
da ninhada (Petrie el al. 2001). Por exemplo, as fêmeas do 
tentilhão ("zebra finches") produzem ovos com mais testos-
terona quando cruzam com machos atrativos do que com 
machos menos atrativos (Gil et al. 1999). A testosterona 
extra pode ter um efeito duplo, influenciando tanto o sexo 
dos recém nascidos como seu crescimento posterior à incu
bação e sua sobrevivência. 

Nidificação, Incubação e Cuidado Parental A construção 
dos ninhos, incubação dos ovos e cuidado à prole são aspectos 
importantes da reprodução das aves. Como outros aspectos da 
biologia das aves esses elementos mostram tremendas varia
ções. Veja Hansell (2000) para uma revisão recente. 

Nidação Os ninhos dão proteção aos ovos não apenas 
contra as agressões físicas tais como o calor, o frio, ou a 
chuva, bem como contra os predadores. Os ninhos das aves 
variam desde cavidades rasas no solo até enormes estruturas 
que representam o esforço combinado de centenas de indi
víduos, durante muitas gerações (Figura 17-32). Os ninhos 
dos passarinhos, normalmente, são estruturas em forma de 
taça, compostas de vegetais tecidos juntos. Os andorinhões 
usam secreções grudentas, produzidas pelas glândulas sa
livares para cimentar o material que forma o ninho, e os 
mergulhões, que são aves que vivem em várzeas, constroem 
ninhos flutuantes com os caules de plantas aquáticas. 

A maioria das aves nidifica individualmente, mas al
gumas linhagens são exceções: Apenas 16 por cento dos 
pássaros nidificam em colônias, mas 98 por cento das aves 
marinhas o fazem (Wittenberger e Hunt 1985, Kharitonov e 
Siegel-Causey 1988). As colônias de nidificação de algumas 
espécies de pingüins, pardelas, atobás, gaivotas, trinta-réis e 
Alcidae possuem centenas de milhares de indivíduos. As co
lônias são menores na maioria dos outros grupos de aves; as 
colônias de garças, cegonhas, pombos, andorinhões e pássa
ros contêm de 10 a 50 ninhos. A nidificação colonial oferece 
vantagens e desvantagens. Uma colônia é, potencialmente, 
uma concentração de presas que podem atrair predadores, 
mas a alta densidade de aves nidificando pode oferecer uma 
certa proteção. Em muitas colônias os ninhos localizam-se 
a uma distância de dois pescoços de comprimento; um in
truso pode ser ameaçado, de todos os lados, pelas bicadas. 
Os ninhos situados centralmente podem ser mais protegidos 
contra predadores do que os ninhos na periferia da colônia. 

Existem colônias mistas de duas ou mais espécies de 
aves marinhas, mas pelo menos algumas delas podem estar 
em situações transitórias, na qual uma espécie está em 
processo de deslocar outra. Por exemplo, na costa leste da 



476 CAPÍTULO 17 Especializações das Aves 

A Figura 17-32 Diversidade de ninhos das aves. Alguns ninhos nada mais são do que depressões rasas; outras aves constroem estruturas 
elaboradas. Charadrius melodus (a), assim como muitas outras aves limícolas, põem seus ovos em uma depressão feita no solo. A águia 
Haliaetus leucocephalus (b) constrói um ninho elaborado que é usado ano após ano. As narcejas (c) constroem ninhos flutuantes e o 
Megapodidae australiano Leipoa ocellata (d) faz um monte de areia, no qual enterra seus ovos. O calor do sol aquece os ovos e o macho 
deste megapodídeo adiciona auxilio removendo areia para conservar a temperatura estável. 

América do Norte a gaivota Larus marinus está ampliando 
a sua distribuição em direção ao sul, aparentemente devido 
à abundância de alimento disponível nos depósitos de lixo. 
A medida que ela se desloca para o sul, invade as colônias 
de reprodução da gaivota Larus argeníatus. Larus marinus, 
que é maior que Larus argeníatus e procria mais cedo du
rante o ano, parece estar deslocando esta última de alguns 
de seus tradicionais locais de reprodução. 

Tamanho da Ninhada Quantos ovos devem ser produzi
dos por uma ave? Essa questão tem intrigado os ornitologis-
tas e ecologistas, desde o trabalho pioneiro de David Lack 
em 1940 que propôs a provável existência de um número 

ideal de ovos para uma espécie que refletiria a quantidade 
de alimento que os pais trazem para seus filhotes. O tama
nho de uma ave recém emplumada depende do quanto foi 
alimentada no ninho, e filhotes maiores (acima das medidas 
normais) são mais aptos para sobreviver do que os menores. 
Desta forma, o tamanho ideal da postura de ovos deve equi
librar o número máximo de filhotes que os pais podem ali
mentar para que alcancem um tamanho que maximize suas 
chances de sobrevivência. 

O raciocínio de Lack é plausível, mas observou freqüen
temente tamanhos de ninhadas diferentes daquelas previstas 
apenas pela hipótese da limitação de alimento (p. ex., Martin 
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et al. 2000). Vários fatores adicionais têm sido propostos 
nesses últimos 60 anos para reconciliar a teoria e observa
ção, e a principal hipótese subdivide-se em três categorias. 

• A hipótese negócio-desfeito foca os comportamen
tos que maximizam o período de vida do sucesso 
reprodutivo de uma ave individualmente. Posturas 
maiores exercem maior esforço fisiológico sobre as 
fêmeas do que posturas menores, e os dois pais pro
vavelmente ficam mais expostos à predação durante 
o forrageio para alimentar uma ninhada maior do que 
uma menor. Uma ave pode maximizar o número total 
de descendentes produzidos durante sua vida produ
zindo ninhadas com um número menor de filhotes do 
que é permitido pela quantidade de alimento. 

• Hipótese da predação foca o risco de colocar todos os 
ovos em um único ninho, especialmente se um ata
que predatório pode dizimar todos os ovos. Ninhadas 
grandes provavelmente têm mais chances de serem 
detectadas pelos predadores do que ninhadas pe
quenas, porque são mais barulhentas, exalam cheiro 
mais forte e os pais devem realizar mais saídas do 
ninho. Deste modo, as aves que nidificam em locais 
expostos devem minimizar o risco de predação pro
duzindo ninhadas pequenas, e aves que nidificam em 
locais protegidos devem ter ninhadas grandes. 

• Hipótese da sazonalidade foca sobre as variações no 
tamanho das ninhadas em locais com semelhanças 
geográficas (norte verso sul) e semelhanças de ha
bitats (úmidos verso secos), mas a relação é contra-
intuitiva. A quantidade de alimento é determinada 
parcialmente pela quantidade absoluta de alimento 
no ambiente, mas também pela força competitiva de 
outras aves pelo alimento. Alguns habitats são forte
mente sazonais, como os das altas latitudes que são 
frios no inverno ou desertos na estação seca. Esses 
habitats possuem pequenas populações de aves re
sidentes porque a população residente está sujeita 
as limitações alimentares da estação desfavorável. 
Quando o alimento toma-se temporariamente abun
dante durante as estações favoráveis (o verão na altas 
latitudes, estações chuvosas nos desertos) há pouca 
competição e as aves desses habitats podem produzir 
ninhadas maiores que o esperado. Em contraste, em 
habitats sem sazonalidade marcante as populações 
residentes não estão limitadas por um período impro
dutivo. A competição é alta o ano todo, e as aves nes
ses habitats devem produzir ninhadas menores que as 
esperadas. 

Incubação Os Megapodidae são aves conhecidas por en
terrar seus ovos na areia ou no sol utilizando o calor do sol 

ou da vegetação em decomposição para a incubação. A ba
tuíra africana Pluvianus aegyptius enterra os seus ovos na 
areia, mas acredita-se que todas as outras aves incubam seus 
ovos usando o calor metabólico. Algumas espécies de aves 
começam a incubação tão logo é posto o primeiro ovo, en
quanto outras esperam completar a postura. Iniciar a incuba
ção imediatamente pode proteger os ovos, mas isto significa 
que o primeiro ovo da ninhada eclodirá enquanto os ovos que 
foram postos mais tarde ainda estarão em desenvolvimento. 
Isso força os pais a dividirem o seu tempo entre a incubação e 
a coleta de alimento para os ninhegos. Além do mais, os ovos 
que eclodem por último produzem filhotes menores do que 
seus irmãos mais velhos e tais filhotes têm, provavelmente, 
menor chance de sobrevivência. A maioria dos pássaros, 
assim como os patos, gansos e galináceos só iniciam a incu
bação após ter posto o penúltimo ou o último ovo. 

A prolactina, secretada pela hipófise, inibe a ovulação e 
induz o comportamento de incubação, pelo menos nas espé
cies de aves que esperam até que a postura esteja completa 
para iniciar a incubação. As propriedades de isolamento tér
mico das penas, que são características tão importantes na 
termorregulação das aves, durante a incubação tomam-se 
uma desvantagem, quando é necessário que os pais trans
firam o calor metabólico de seus próprios corpos para os 
ovos. A prolactina e o estrógeno, ou andrógeno, estimulam a 
formação de uma placa de incubação na fêmea e no macho, 
respectivamente. Estas placas de incubação são áreas de 
pele nua na superfície ventral da ave. As penas da placa de 
incubação caem e há um aumento da irrigação sangüínea na 
derme, que pode assim dobrar em espessura, dando à pele 
uma textura esponjosa. Nem todas as aves desenvolvem 
essas placas, e em algumas espécies somente a fêmea tem 
placa de incubação, embora o macho possa participar da in
cubação dos ovos. Os patos e gansos formam as placas ar
rancando as plúmulas de seus peitos e eles as utilizam para 
forrar os seus ninhos. Alguns pingüins põem um único ovo, 
que eles seguram em cima dos pés e cobrem com uma dobra 
de pele do ventre, que envolve o ovo. 

A temperatura dos ovos, durante a incubação, usualmente 
é mantida no intervalo de 33°C a 37°C, enquanto alguns ovos 
podem suportar períodos de resfriamento quando os pais 
estão fora do ninho. As aves marinhas de narinas tubulares 
(Procellariiformes) são conhecidas pelos longos períodos 
que os adultos gastam fora do ninho, durante o forrageio. 
A andorinha-do-mar (Oceanodroma furcatd) põe um único 
ovo em um buraco ou na fenda de uma rocha. Ambos os pais 
participam da incubação, mas os adultos forrageiam a gran
des distâncias - os pais podem ficar fora do ninho por várias 
horas, ou até mesmo por vários dias, de cada vez. Para as an-
dorinhas-do-mar do Alasca os pais se ausentam por 11 dias 
durante um período médio de incubação de 50 dias. Os ovos 
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ficaram expostos à temperatura ambiente de 10°C enquanto 
os pais estão fora. Os estudos experimentais mostraram que 
os ovos das andorinhas-do-mar não foram danificados por 
terem ficado expostos à temperatura de 10°C (Vleck e Ke-
nagy 1980). O padrão de desenvolvimento destes ovos foi 
idêntico ao dos ovos incubados continuamente a 34°C, ex
ceto que, para cada dia de resfriamento, era necessário cerca 
de um dia a mais, para a eclosão dos ovos. 

Os pais viram os ovos várias vezes por hora, durante a 
incubação, deslocando cada ovo para frente e para trás entre 
o centro e a borda da postura. Existe variação de tempera
tura dentro do ninho e deslocando-se os ovos pode-se garan
tir que todos eles experimentem aproximadamente a mesma 
média de temperatura. Além disso, virar os ovos pode ajudar 
a evitar a fiisão prematura da membrana alantocórica com a 
membrana interna da casca. Os embriões têm uma orienta
ção estável durante a incubação - isto é, o mesmo lado nor
malmente é voltado para cima. Esta posição é ditada pela 
distribuição assimétrica da massa embrionária dentro do 
ovo, e o processo de virar os ovos permite que os embriões 
assumam a sua posição de equilíbrio. Aparentemente, este 
mecanismo garante que, quando ocorre a fusão das mem
branas alantocóricas e interna da casca (aproximadamente 
na metade do período de incubação), o embrião encontra-se 
em uma posição que lhe facilitará a eclosão. 

Os períodos de incubação variam de 10 a 12 dias, para 
algumas espécies, até 60 a 80 dias para outras. Em geral, as 
grandes espécies de aves têm períodos de incubação mais 
longos do que as pequenas, mas fatores ecológicos tam
bém contribuem para determinar a duração do período de 
incubação. Já foi mencionado o efeito da ausência dos pais 
no retardo do desenvolvimento, e o tempo que um dos pais 
fica ausente pode depender do seu sucesso no forrageio. Um 
grande risco de predação pode favorecer um rápido desen
volvimento dos ovos. Provavelmente, os Thraupinae (sa
nhaços e saíras) tropicais, espécies que constroem ninhos 
abertos e próximos ao solo, são mais vulneráveis aos preda
dores do que as espécies que constroem ninhos semelhantes, 
afastados do solo. Os períodos de incubação das espécies 
que nidificam próximo ao solo são curtos (11 a 13 dias), 
comparados com o daquelas que constroem ninhos em lo
cais mais altos (14 a 20 dias). As espécies de Thraupinae 
tropicais com ninhos fechados têm períodos de incubação 
ainda mais longos - 17 a 24 dias. 

Cuidado Parental É uma inferência plausível - tanto a 
partir das considerações filogenéticas como das formas fós
seis de coelurossauros - de que a forma ancestral de repro
dução na linhagem das aves inclui deposição de ovos em um 
local de nidificação bem definido, um atendimento ao ninho 
por um ou ambos os pais, eclosão de filhotes que são capa
zes de alimentar por si só após o nascimento (jovens preco-

ciais), e um período de associação entre os filhotes com um 
ou ambos os pais após o nascimento. Todos os crocodilianos 
que foram estudados correspondem a este padrão e têm au
mentado as evidências de que pelo menos alguns dinossau
ros permaneciam com seus filhotes nos ninhos. 

As aves atuais seguem estes padrões ancestrais, mas 
nem todas as espécies produzem filhotes precoces. Ao invés 
disto, os ninhegos de aves mostram um espectro de maturi
dade que varia desde filhotes precoces, que são empluma
dos e auto-suficientes já no momento da eclosão, até formas 
altriciais, que são nuas e inteiramente dependentes de seus 
pais para a alimentação e a termorregulação (Figura 17-33 e 
Tabela 17.3). As aves mais precoces na eclosão são os me-
gapodídeos da Austrália e das índias Orientais, que também 
exibem a forma mais ancestral de nidificação - enterram 
seus ovos nos ninhos feitos com montes de terra e vegetais, 
que se assemelham muito com os ninhos dos crocodilianos. 
Os megapodídeos recém-eclodidos chegam à superfície já 
emplumados e capazes de voar. A maioria das aves precoces 
é coberta com plúmulas no momento da eclosão, pode ca
minhar, mas não é capaz de voar. 

A distinção entre as aves precociais e as altriciais está 
relacionada às diferenças na quantidade inicial de vitelo 
existente no ovo; e, também, às diferenças no desenvolvi
mento dos órgãos e músculos no momento da eclosão e a 
posterior velocidade de crescimento (Tabela 17.4). Robert 
Ricklefs (1979) propôs que a maturidade dos tecidos no mo
mento da eclosão, especialmente os músculos esqueléticos, 
pode ser usada para subdividir os padrões de crescimento 
das aves. Os tecidos formados podem não ser capaz de um 
crescimento rápido e podem determinar os limites para o 
crescimento de outros tecidos. Ricklefs enfatizou a relação 
entre o modo de desenvolvimento e o suprimento alimen
tar, e David Winkler e Jeffrey Walters (1983) chamaram a 
atenção para a forte influência filogenética sobre as manei
ras de desenvolvimento. A maioria das diferenças no tipo de 
desenvolvimento pode ocorrer em diferentes ordens e não 
no interior delas, mesmo quando as espécies dentro de uma 
ordem diferem substancialmente na sua ecologia. 

Os filhotes altriciais são guardados e alimentados por 
um ou ambos os pais, após a eclosão. Os adultos de algumas 
espécies de aves carregam alimento para os ninhegos nos 
seus bicos, mas muitas espécies engolem o alimento e o re
gurgitam mais tarde para alimentar os filhotes. Os ninhegos 
altriciais respondem a qualquer perturbação que possa indi
car a chegada de um dos pais no ninho, abrindo amplamente 
suas bocas. A visão de uma boca aberta parece estimular um 
dos pais a alimentá-lo e os ninhegos altriciais, de muitas es
pécies, têm o revestimento da boca com cores vivas. Os Plo-
ceidae têm ninhos cobertos e as manchas luminosas na boca 
de algumas espécies serviriam para sinalizar na escuridão 
do ninho, mostrando aos pais onde depositar o alimento. 



Sistemas de Acasalamento, Reprodução e Cuidado à Prole 479 

(a) (b) 

A Figura 17-33 Ninhegos altriciais e precoces. Os ninhegos altriciais (a), tais como os da andorinha (Tachycineta bicolor) são totalmente 
nus quando eclodem e mesmo incapazes de levantar-se. As espécies precoces (b), tais como a batuíra (Charadrius alexandrinus), são 
recobertas com plúmulas quando eclodem e podem ficar eretas e mesmo caminhar. A batuíra, nesta fotografia, acaba de eclodir; ela mantém 
o dente de ovo na ponta de seu bico, enquanto o ninhego da andorinha tem 5 dias de idade. A cor escura na perna da andorinha é tinta, usada 
pelos pesquisadores para identificar os ninhegos individualmente para um estudo sobre cuidado parental. 

TABELA 17.3 Maturidade de Aves no Momento da Eclosão 

Precocial: olhos abertos, cobertos com penas ou plúmulas, deixam o ninho após 1 ou 2 dias 

1. Independentes dos pais: Megapodidae 

2. Seguem os pais, mas encontram o seu próprio alimento: patos, aves limfcolas 

3. Seguem os pais e os alimentos lhes são indicados: Phasianidae 

4. Seguem os pais e são alimentados por eles: mergulhões e saracuras 

Semiprecocial: olhos abertos, cobertos com plúmulas, capazes de andar, mas permanecem no ninho e são 
alimentados pelos pais: gaivotas, trinta-réis. 

Semialtricial: cobertos com plúmulas, incapazes de deixar o ninho, alimentados pelos pais 

1. Olhos abertos: garças, gaviões 

2. Olhos fechados: corujas 

Altricial: olhos fechados, poucas plúmulas ou sem, incapazes de deixar o ninho, alimentados pelos pais: pássaros 

Quantidade de vitelo nos ovos 

Quantidade de vitelo que permanece na eclosão 

Filhotes 
Tamanho dos olhos e do encéfalo 

Desenvolvimento dos músculos 

Tamanho do intestino 

Média de crescimento após a eclosão 

precocial > altricial 

precocial > altricial 

precocial > altricial 

precocial > altricial 

altricial > precoce 

altricial > precoce 
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O tempo de cuidado parental é muito variável. Os filhotes 
de pássaros pequenos deixam o ninho cerca de duas semanas 
depois da eclosão e são cuidados por seus pais durante mais 
uma a três semanas. As espécies maiores, tais como a coruja 
Strix aluco, ficam um mês no ninho e recebem cuidado pa
rental por mais três meses após ter voado pela primeira vez; 
os filhotes do albatroz Diomedea exulans precisam de um ano 
para tornar-se independente de seus pais. 

17.8 Migração e Navegação 

A mobilidade que caracteriza os vertebrados talvez seja mais 
claramente demonstrada pelos seus deslocamentos por enor
mes distâncias. Estes deslocamentos, que podem cobrir me
tade do globo terrestre, exigem resistência e habilidade para 
navegar. Outros vertebrados migram também por distâncias 
enormes, mas a migração é mais conhecida entre as aves. 

Deslocamentos Migratórios das Aves 

A migração é um fenômeno espalhado amplamente entre 
as aves. Cerca de 40 por cento das espécies de aves da Re
gião Paleártica são migratórias, e estima-se que cerca de 5 
bilhões de aves migram a partir desta região, todos os anos. 
Muitas vezes as migrações envolvem milhares de quilô
metros, especialmente no caso das aves que nidificam nas 
latitudes Norte, alguns mamíferos marinhos, tartarugas ma
rinhas e peixes. Os bobos {Puffmus tenuirostris), por exem
plo, migram anualmente entre a sua área de reprodução no 
sul da Austrália e o Pacífico Norte, viajando mais de 30.000 
quilômetros (Figura 17-34). 

Muitas aves retornam todo ano aos mesmos locais de 
escala migratória, ano após ano, da mesma forma que aos 
mesmos locais de reprodução e de invernada. As aves mi
gratórias podem se concentrar em densidades altas em certos 
pontos ao longo de suas rotas migratórias tradicionais. Por 
exemplo, as espécies que seguem uma rota costeira podem 
convergir para um pequeno pedaço de terra - tal como Cape 
May, em New Jersey - de onde devem iniciar longos vôos 
sobre a água. Nestas escalas as aves migratórias precisam 
encontrar alimento e água para reabastecer seus estoques, 
antes de se aventurarem sobre o oceano, e precisam evitar, 
também, os predadores que se congregam nestes locais. O 
desenvolvimento das áreas costeiras, pelo uso humano, tem 
destruído muitas estações de repouso e reabastecimento 
para as aves migratórias. A destruição dos alagados costei
ros tem causado sérios problemas para as aves migratórias 
em todo o mundo. A perda dos locais de escala migratória 
pode remover um recurso crítico, para uma população, em 
uma etapa particularmente estressante de seu ciclo de vida. 

Vantagens da Migração O alto gasto de energia da mi
gração precisa ser compensado pela energia ganha como 

resultado do deslocamento para um habitat diferente. Para 
algumas espécies de aves as fontes normais de alimento não 
estão disponíveis durante o inverno, e os benefícios da mi
gração para essas espécies são muito claros. Outras espécies 
podem guardar energia, evitando, principalmente, a influên
cia do estresse térmico dos invernos nórdicos. Em outros 
casos, a principal vantagem da migração pode ser a repro
dução em altas latitudes durante o verão quando os recursos 
são abundantes e as aves têm mais tempo para forragear, de
vido aos dias mais longos, do que teriam se permanecessem 
próximo ao equador. Notificamos nas hipóteses discutidas 
sobre os fatores que determinam o tamanho da ninhada que 
espécies que vivem em habitats sazonais podem produzir 
ninhadas grandes, e essa explicação de migração é uma 
extensão do que foi discutido - passando o inverno em cli
mas estáveis e voando para altas latitudes durante o verão, 
as aves migratórias podem ser capazes de evitar os limites 
impostos pela estação severa e beneficiar-se da alta disponi
bilidade de alimento durante a estação produtiva. 

Preparação Fisiológica para a Migração A migração é 
o resultado de uma seqüência complexa de eventos que in
tegra a fisiologia e o comportamento das aves. A gordura é 
o principal estoque de energia para as aves migratórias, e 
passam por um período de alimentação intensa e de engorda 
pré-migratória (disposição migratória, Zugdisposition, ou 
preparação migratória), no qual os depósitos de gordura na 
cavidade do corpo e nos tecidos subcutâneos aumentam dez 
vezes, alcançando finalmente 20 a 50 por cento da massa 
corpórea não gordurosa. A gordura é metabolizada rapida
mente quando a migração é iniciada e muitas aves migram 
à noite e se alimentam durante o dia. Mesmo os migran
tes diurnos dividem o dia em períodos de vôo migratório 
(normalmente nas primeiras horas do dia) e períodos de 
alimentação. Além do mais, as pausas de vários dias são 
eventos normais da migração, para restaurar os estoques de 
gordura. A disposição migratória (Zugdisposition) é seguida 
pela vontade migratória (Zugstimmung), na qual as aves 
empreendem e mantêm o vôo migratório. Nas aves mantidas 
em gaiolas, que são impedidas de migrarem, esta condição 
resulta no bem conhecido fenômeno da inquietação migra
tória (Zugunhuré). 

A preparação para a migração deve estar integrada com 
as condições ambientais e, esta coordenação, parece ser rea
lizada pela interação do ritmo interno com um estímulo ex
terno. O comprimento do dia é a indicação mais importante 
para a disposição migratória e a vontade migratória nas 
regiões temperadas do Norte. Na primavera a migração em 
direção ao Norte é induzida pelo aumento do comprimento 
do dia (Figura 17-35). A direção na qual as aves migrató
rias orientam-se durante a inquietação migratória depende 
de suas condições fisiológicas. Neste experimento foi 
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A Figura 17-34 Padrão migratório de um bobo (Puffinus tenuirostris). Esta espécie migra de sua área reprodutiva na Austrália, até sua 
distribuição Norte; ela aproveita os ventos predominantes na região do Pacífico para reduzir o gasto de energia na migração. 

manipulado o fotoperíodo, para levar um grupo de pássaros, 
Passerina cyanea, à sua condição migratória de outono, ao 
mesmo tempo em que um segundo grupo de pássaros estava 
na sua condição migratória de primavera. Quando os pás
saros foram testados sob um céu artificial de planetário, os 
de condições migratória de primavera orientaram-se inicial
mente em direção nordeste (Figura 17-35b), enquanto que 
os pássaros de condição migratória de outono orientaram-se 
em direção ao sul (Figura 17-35c). Os círculos negros indi
cam a média de orientações noturnas agrupadas, de várias 
observações, para cada um dos seis pássaros na condição 
migratória de primavera e cinco pássaros na condição de 
outono. 

Depois da reprodução muitas espécies de aves entram 
em um período refratário, no qual não são sensíveis aos lon

gos comprimentos dos dias, suas gônadas regridem à condi
ção não reprodutiva e mudam de plumagem. A diminuição 
do fotoperíodo no outono pode acelerar a migração em dire
ção ao sul. A maioria das aves fica novamente refratária ao 
estímulo do fotoperíodo, durante várias semanas após a mi
gração de outono e exigem um intervalo de algumas sema
nas de fotoperíodo curto, antes que possam ser estimuladas 
novamente por fotoperíodos longos. 

A resposta fundamental das aves às mudanças no com
primento dos dias é um ritmo endógeno (interno). Este ciclo 
circadiano (cerca de um ano) pode ser demonstrado man
tendo-se as aves em condições constantes. O acúmulo de 
gordura e a inquietação migratória coincidem, na maioria 
das espécies e alterna-se com o desenvolvimento das gô
nadas e a muda, como ocorre nas aves serragens. Quando 
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> F i g u r a 1 7 - 3 5 Direção na qual aves mi
gratórias orientam-se durante a inquietação 
migratória (Zugunhure). (a) As aves foram 
testadas em gaiolas circulares que permitem 
a visão do céu. A ave permanece sobre uma 
almofada com tinta e cada vez que ela salta 
sobre a parede inclinada ela deixa uma marca, 
borrando o papel que reveste a gaiola, (b) Na 
primavera as aves orientaram-se em direção ao 
norte e (c) no outono em direção ao sul. 

D ( c ) 

O 
Condição de primavera Condição de outono 

os ritmos estão correndo livremente (isto é, quando não são 
ajustados por estímulos externos), eles variam entre 7 e 15 
meses. Em outras palavras, o relógio interno das aves conti
nua andando, mas na ausência de informação fornecida nor
malmente, pela mudança na duração do dia, o ritmo interno 
se desloca de uma correspondência precisa com as estações. 

Orientação e Navegação 
As migrações sazonais dos vertebrados, que cobrem mi
lhares de quilômetros e, especialmente, suas habilidades de 
retomar regularmente aos mesmos locais, ano após ano, pro
põe uma pergunta a mais: como eles encontram seus cami
nhos? Várias hipóteses propõem mecanismos para explicar 
como os animais navegam nestas jornadas. As explicações 
recaem em duas categorias gerais: (1) a migração de longa 
distância é uma extensão da tendência a explorar um territó
rio além do próprio raio de ação, aprendendo a reconhecer 
marcos ao longo do caminho; ou (2) a habilidade de voltar 
ao lar através de um território não familiar que resulta de 
um sistema interno de navegação. Os experimentos revelam 
que muitos vertebrados podem encontrar os caminhos para 
os seus lares, quando eles são deslocados, mas que também 
estão envolvidos vários mecanismos e modalidades senso
riais diferentes. Uma revisão geral sobre migração e nave
gação das aves pode ser encontrada em Alerstam (1990). 

Os pombos-correios tomaram-se os animais experimen
tais favoritos para os estados de navegação. Desde que os 
povos criaram e selecionaram raças de pombos, sabe-se que 
as aves soltas em um território não familiar desaparecem ao 
longe voando em linha reta, normalmente em direção ao lar. 
Os experimentos têm mostrado que a navegação dos pom
bos-correios (e presumivelmente dos outros vertebrados) 
é complexa e baseia-se em muitas indicações sensoriais. 
Nos dias ensolarados os pombos desaparecem em direção 
ao lar, retomando rapidamente aos seus pombais. Nos dias 
nublados os pontos de referência ficam menos precisos e, 
freqüentemente, as aves se perdem. Estas observações suge
rem que os pombos usam o sol como bússola. 

Naturalmente, a posição do sol no céu muda do amanhe
cer para o crepúsculo. Isto significa que a ave precisa saber 
a hora do dia para usar o sol para estabelecer a direção, e 
esta habilidade de controlar o tempo requer algum tipo de 
relógio interno. Se esta hipótese é correta, seria possível 
perturbar uma ave adiantando ou atrasando o seu relógio. 
Por exemplo, se acendermos uma lâmpada em um pombal 6 
horas antes do nascer do sol, toda manhã, por cerca de cinco 
dias, as aves acostumam-se àquele nascer do sol artificial. A 
qualquer hora do dia elas presumirão que são 6 horas mais 
tarde do que é na realidade. Quando estas aves são soltas 
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elas julgarão a direção pelo sol, mas seus relógios internos 
estarão defasados em 6 horas. Como uma conseqüência 
deste erro as aves voam fora da rota, que se desloca 90° da 
rota correta para o lar. Os pombos com relógio interno alte
rado reagem diferentemente sob céus ensolarados ou nubla
dos, indicando que eles têm pelo menos dois mecanismos 
de navegação (Figura 17-36). Cada ponto nestes gráficos 
mostra a direção na qual o pombo desapareceu de vista, 
quando ele foi libertado no centro de um grande círculo. O 
pombal situa-se em linha reta para cima, em cada diagrama. 
A barra sólida que se estende a partir do centro de cada cír
culo é a média da soma dos vetores de cada um dos pon
tos que desaparecem. As aves controle, que foram mantidas 
em fotoperíodo normal, capazes de ver o sol, orientam-se 
predominantemente em direção ao lar (Figura 17-3 6a). As 
aves que tiveram seus fotoperíodos adiantados 6 horas desa
parecem no horizonte a oeste da real direção do lar (Figura 
17-36b). Todavia, quando o sol está encoberto pelas nuvens, 
as aves não podem usá-lo para a navegação e precisam con
tar com outros mecanismos. Nestas condições, tanto as aves 
controle quanto aquelas com relógio alterado, orientam-se 
corretamente em direção ao lar (Figura 17-36c, d). 

A luz polarizada é um outro recurso que os vertebrados 
usam para determinar as direções. Além disto, já foi de-

Controles 6 horas adiantados 

6 horas adiantados 

(c) (d) 

A Figura 17-36 Orientação de pombos com relógios alterados, 
sob céus ensolarados e nublados. A linha mostra a direção média 
escolhida pelas aves. 

monstrado que alguns vertebrados detectam luz ultravioleta 
e também sons de freqüências extremamente baixas, bem 
abaixo das freqüências que podem ser ouvidas pelos seres 
humanos. Estes sons são gerados pelas ondas dos oceanos 
e massas de ar passando pelas montanhas e podem indicar 
uma direção geral por milhares de quilômetros, porém o uso 
deles como um recurso para a navegação continua sem ex
plicação. Os sentidos conhecidos e que tem se mostrados en
volvidos na navegação dos pombos não terminam aqui. Os 
pombos também podem navegar reconhecendo os diferentes 
odores do ar quando passam sobre a região. O magnetismo 
também está envolvido: em dias nublados, pombos portando 
pequenos imãs nas suas cabeças sofrem perturbações na sua 
habilidade de navegar, porém, em dias ensolarados os imãs 
não interferem. Aparentemente, quando o dia está claro, os 
pombos usam as suas bússolas solares e ignoram as infor
mações magnéticas. 

Resultados semelhantes têm sido obtidos também com 
outros vertebrados, levando-nos a concluir que, de uma 
forma geral, existe uma grande redundância com relação 
aos sistemas de navegação. Aparentemente, existe uma hie
rarquia útil para esses recursos de orientação. Por exemplo, 
uma ave que usa o sol e a luz polarizada para navegar nos 
dias claros pode trocar para uma orientação magnética nos 
dias muito nublados. Em ambas as situações ela pode fazer 
uso de odores locais e o reconhecimento de marcos caracte
rísticos, à medida que se aproxima de seu lar. 

Muitas aves migram somente à noite. Nestas circuns
tâncias, um sensor magnético de direção pode ser impor
tante. Várias espécies de aves que migram à noite utilizam 
o padrão das estrelas para navegar. Aparentemente, cada ave 
decora um certo arranjo de estrelas e usa o movimento ce
leste delas para determinar uma bússola de direção. Assim, 
como no caso da navegação por bússola solar, é necessário 
um relógio interno para este tipo de navegação celeste; e al
terando-se artificialmente a hora marcada por este relógio 
interno produzem-se mudanças previsíveis na direção de 
orientação de uma ave. 

Apesar dos numerosos estudos, as complexidades dos 
mecanismos de navegação dos vertebrados estão ainda longe 
de serem completamente entendidos, havendo muitas con
trovérsias sobre algumas hipóteses. A própria redundância 
dos sistemas toma difícil desenhar experimentos que isolem 
cada mecanismo. Quando um animal se vê privado de uma 
dada modalidade sensorial é muito provável que ele utilize 
uma ou várias outras. Esta redundância de cada espécie e 
a notável sofisticação dos mecanismos de navegação de 
muitos vertebrados mostram a importância da migração nas 
suas vidas. 
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As penas são caracteres distintivos das aves e o vôo é a sua 
maneira peculiar de locomoção. Em muitos aspectos a mor
fologia das aves é modelada pelas necessidades do vôo. O 
vôo batido é um processo mais complicado do que o vôo 
com asas fixas, como o das aeronaves, mas ele pode ser 
entendido em termos aerodinâmicos. As penas compõem 
as superfícies aerodinâmicas, responsáveis pelas forças de 
ascensão e propulsão durante o vôo e também asseguram 
a aerodinâmica. Existem muitas variações e especializa
ções entre os quatro tipos básicos de asas, mas, em geral, as 
asas de alta velocidade e elípticas são usadas no vôo batido, 
enquanto as de alto coeficiente de proporcionalidade e de 
grande sustentação são usadas para planar. 

Os ossos ocos das aves, um caráter ancestral da linha
gem dos coleurossauros, combinam leveza e resistência. Al
gumas partes do esqueleto das aves são leves em relação ao 
tamanho de seus corpos, e essa leveza tem sido alcançada 
pela modificação do crânio. Muitos ossos cranianos são se
parados em outros diapsídeos, mas são fundidos nas aves 
e os dentes são ausentes. A função dos dentes, no processo 
alimentar, é realizada pela moela muscular, que é parte do 
estômago das aves. A moela é bem desenvolvida em aves 
que se alimentam de item duros, tais como sementes; e pode 
conter pedrinhas em seu interior que provavelmente auxi
liam na trituração do alimento. 

O desenho básico do pé de uma ave é muito similar aos 
pés dos coleurossauros. As modificações dos pés estão re
lacionadas ao estilo de vida de uma espécie - muitas aves 
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Synapsida: Os Mamíferos 

somos mamíferos, nós, seres humanos, temos a tendência de considerá-los como um 
tifo dominante de vertebrado. Essa perspectiva não se opõe ao fato - por exemplo, que os 

mamíferos são apenas um pouco mais que a metade das aves viventes, e os peixes de nada-
raiada incluem muito mais espécies viventes que todos os tetrápodes juntos - mas a idéia 

stá difundida. Em determinados contextos os mamíferos são vertebrados derivados excepcio
nalmente bem-sucedidos. A variação de tamanho dos mamíferos - de musaranhos até baleias -
é impressionante, assim como o desenvolvimento do vôo pelos morcegos e da ecolocaçâo nos 
morcegos e cetáceos. Provavelmente, os mamíferos têm sistemas sociais mais complexos que 
qualquer outro tipo de vertebrado, e muitas características de sua biologia estão relacionadas 
a interações com outros indivíduos de outras espécies, abrangendo desde a dependência por 
longo período do jovem com sua mãe até alianças vitalícias entre indivíduos que afetam seu 
status social e o sucesso reprodutivo no gmpo. 

As características anatômicas e fisiológicas dos mamíferos - respiração por diafragma, 
pêlos que provêem isolamento, altas taxas metabólicas, dentes com superfícies complexas 
que processam eficientemente o alimento - conferem seu sucesso em um ampla variedade 
de habitats. O aparecimento progressivo dessas características pode ser claramente rastreado 
através dos gmpos basais na linhagem mamaliana. 

Os seres humanos diferem de outros vertebrados pelo fato de terem dominado todos os 
habitats da Terra e, por seus efeitos - direta ou indiretamente - sobre os outros vertebrados. 
Nessa parte do livro exploramos a evolução dos mamíferos, as zonas adaptativas conquistadas 
por eles por causa de suas características distintivas, a origem e irradiação dos seres humanos, 
e o impacto dos seres humanos sobre as outras espécies. 



Os Synapsida e a Evolução 
dos Mamíferos 
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Devemos voltar ao final da Era Paleozóica (Capítulos 7 e 9) para encontrar a origem da última linhagem de 
Vertebrata, os Synapsida. Na verdade, os sinapsídeos tiveram sua primeira radiação (pelicossauros) e uma 
porção significativa de sua segunda radiação (terapsídeos) na Era Paleozóica, antes das radiações dos diapsí-
deos, as quais já foram discutidas. A terceira radiação da linhagem dos sinapsídeos (mamíferos) não atingiu 
seu pico até a Era Cenozóica. Todavia, durante o final da Era Paleozóica e o início da Mesozóica, a linhagem 
dos Synapsida tomou-se mais similar aos mamíferos e estes, junto aos dinossauros, apareceram em cena no 
final do Triássico. 

Os três gmpos de mamíferos viventes - monotremados, marsupiais e eutérios (mamíferos placentários) - evo
luíram no final da Era Mesozóica, sendo acompanhados por diversos gmpos de mamíferos atualmente extintos. 

18.1 A Origem dos Synapsida 

Os sinapsídeos incluem os mamíferos e seus predecessores 
extintos, geralmente chamados de répteis similares a mamí
feros (veja as Figuras 18-1 e 18-2), e consideramos no Capí
tulo 11 as maneiras pelas quais os sinapsídeos diferiram em 
vários aspectos de sua biologia de outro gmpo principal de 
amniotas, os sauropsidas. Os sinapsídeos são distinguidos 
de outros amniotas pela presença de uma fenestra tempo
ral mais baixa, além de outras poucas características cra
nianas. As mudanças na estmtura do crânio e no esqueleto 
dos sinapsidas não mamíferos, e sua provável relação com o 
"status" metabólico e evolução da condição mamaliana, são 
descritos mais tarde na Figura 18-6. 

O termo sinapsídeo é, geralmente, utilizado de forma 
incorreta, referindo-se apenas às formas não-mamalianas 
extintas, mas, na realidade, ele inclui todos os amniotas, 
descendentes de um ancestral comum e detentor de um 
tipo sinapsídeo de fenestração temporal (veja o Capítulo 9). 
Répteis semelhantes a mamíferos é um termo forte para os 
ancestrais dos mamíferos, mesmo sendo errado, e não é 
mais utilizado em publicações técnicas. Em parte, o termo 
é incorreto porque, como vimos nos Capítulos 9 e 11, os 
mamíferos não são descendentes de quaisquer animais 
aparentados aos répteis modernos e considerá-los como 

algum tipo de animal grande, similar a um lagarto pecu
liar, constitui-se em um enorme erro. Além disso, já que 
os mamíferos originaram-se de um grupo de animais cha
mados "répteis semelhantes aos mamíferos" é um arranjo 
parafilético, em vez de um gmpo evolutivo verdadeiro (é 
o mesmo problema que encontramos no Capítulo 16 com 
"dinossauros" que também é um arranjo parafilético, a não 
ser que os pássaros sejam incluídos e adotemos o termo di
nossauros não-ave). Neste capítulo, ficaremos com o termo 
sinapsídeo não-mamífero. 

A linhagem dos Synapsida foi o primeiro gmpo de am
niotas a radiar amplamente em habitats terrestres. Durante 
o final do Carbonífero e por todo o Permiano, os sinapsí
deos eram os vertebrados terrestres mais abundantes e, do 
início do Permiano até o Triássico, eles eram carnívoros de 
topo na cadeia alimentar. A maioria dos sinapsídeos era de 
animais de porte médio a grande, pesando entre 10 e 200 
quilogramas, com alguns poucos chegando a meia tonelada 
ou mais (p. ex., o Moschops, um dinocefálio terapsida). A 
maioria das linhagens de sinapsídeos desapareceu no final 
do Triássico. As formas sobreviventes (representadas ape
nas pelos mamíferos após o início do Cretáceo) eram con
sideravelmente menores, pesando, na maioria, menos de um 
quilograma (ou seja, do tamanho de um rato ou menor). 
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488 CAPÍTULO 18 Os Synapsida e a Evolução dos Mamíferos 

AFigura 18-1 Relações filogenéticas dos Synapsida. Este diagrama apresenta as prováveis relações entre os principais grupos de 
sinapsídeos. As linhas pontilhadas indicam apenas inter-relações e não são indicativas de momentos de divergência ou de presença de um 
táxon não identificado no registro fóssil. Os números indicam características derivadas que distinguem as linhagens. 

Legenda: 1. Synapsida - fenestra temporal inferior presente. 2. 
Eupelicosauria - focinho mais comprido que sua largura, osso 
frontal formando uma grande porção da margem da órbita. 3. 
Sphenacodontia - uma lâmina inflectada sobre o osso angular, 
processo retroarticular do osso articular voltado para trás. 4. The

rapsida - fenestra temporal aumentada, canino superior e osso 
que o contém (o maxilar) aumentados, ossos dos membros mais 
flexíveis, membros posicionados mais sob o corpo (indicado por 
cabeças de fémur e de úmero voltadas para dentro), pés menores. 
5. Theriodontia - processo coronóide no dentário, um crânio mais 
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achatado e com focinho mais largo. 6. Eutheriodontia - fossas tem
porais completamente abertas dorsalmente. 7. Cynodontia - den
tes pós-caninos com cúspides acessórias, rostrias e caudais e com 
cúspides pequenas na face interna, palato secundário parcialmente 
ósseo, fossas massetéricas sobre o dentário e arqueamento do arco 
zigomático (evidência da presença do músculo masseter), costelas 
lombares reduzidas ou perdidas, elevação distinta do calcâneo. 8. 
Eucynodontia - dentário muito aumentado, ossos pós-dentários 
reduzidos, fórmula das falanges 2-3-3-3-3. 9. Cynognathia - arco 
zigomático muito profundo, processo sub-orbital sobre o jugal, 
costelas especializadas alargadas. 10. Probaignathia - forame pi
neal ausente, palato secundário alongado posteriormente, pelo 
menos um conato incipiente entre os ossos dentário e esquamosal. 
11. Mammalia - articulação mandibular dentário-esquamosal, den-

18.2 A Diversidade dos Synapsida 
Não-Mamiferos 

Os dois principais grupos de sinapsídeos não-mamíferos 
foram os pelicossauros e os terapsídeos; a Tabela 18.1 lista 
os principais subgrupos de cada um deles. Os pelicossauros, 
o mais primitivo dos dois grupos, foram encontrados em la
titudes paleoequatoriais do Hemisfério Norte (Laurásia) e 
eram predominantes no início do Permiano. Os terapsídeos 
mais derivados foram encontrados, predominantemente, no 
Hemisfério Sul (Gondwana). Eles datam desde o final do 
Permiano até o início do Cretáceo, mas eram predominantes 
do final do Permiano até o início do Triássico. 

Pelicossauros - Synapsida Não-Mamíferos Primitivos 

Os pelicossauros são conhecidos como os animais com 
velas no dorso do final da Era Paleozóica, embora somente 

tes caninos com raiz dupla, oclusão precisa e especializações da 
porção do crânio que contém a orelha interna ("Mammalia basal" é 
um agrupamento parafilético de gêneros do final do Triássico e do 
Jurássico, incluindo [listados dos mais primitivos aos mais deriva
dos] Adelobasileus, Sinocodon, Megazostrodon e Morganucodori). 
12. Holotheria - padrão de triângulos invertidos no molar. 13. Tri-
bosphenida - molares tribosfênicos (veja o Capítulo 20) ("Tribos-
phenida basal" é um agrupamento parafilético de gêneros do início 
do Cretáceo, incluindo [listados dos mais primitivos aos mais de
rivados] Aegialodon, Pappotherium e Holoclemensia, e outros. 
Os, de certa forma, mais primitivos Vincelestes também podem ser 
incluídos neste agrupamento). 14. Theria - detalhes da estrutura 
da caixa craniana e muitas características da anatomia mole (veja 
Capítulo 20). 

< Figura 18-2 Cladograma simplificado 
dos sinapsídeos. Aspas indicam grupos 
parafiléticos. Uma cruz (j) indica um 
táxon extinto. 

uma minoria deles possuísse velas. O pelicossauro mais 
bem conhecido é, provavelmente, o Dimetrodon (Figura 18-3a), 
um animal freqüentemente classificado, erroneamente, em 
livros infantis e em brinquedos, como um dinossauro. Os 
pelicossauros contêm a ancestralidade dos mais derivados 
sinapsídeos, incluindo os mamíferos. Assim, eles represen
tam um agrupamento parafilético. Entretanto, eles foram 
um grupo único enquanto viveram, no final do Carbonífero 
e no Permiano, com características ecológicas e morfológi
cas que os separavam dos terapsídeos mais derivados. Os 
pelicossauros eram, basicamente, amniotas generalizados, 
apesar de algumas especializações e nenhum deles apresen
tava qualquer evidência de um aumento da taxa metabólica. 

A maioria dos pelicossauros era de carnívoros generaliza
dos. Alguns (os ofiacodontídeos) possuíam focinhos longos e 
dentes pontudos múltiplos e eram caçadores semi-aquáticos de 
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Principais Grupos de Synapsida Não-Mamíferos 

jqueno se referem ao tamanho dentro de um grupo em particular. Um terapsídeo não-cinodonte de 
porte médio é muito maior do que um cinodonte de tamanho médio. 

Pelicossauros 

Eothyrididae: os pelicossauros mais primitivos, pequenos (do tamanho de um gato) e, provavelmente, insetívoros. Início 
do Permiano da América do Norte (p. ex., Eothyris). 

Caseidae: formas grandes (do tamanho de um porco) e herbívoras. Permiano Médio da América do Norte e da Europa 
(p. ex., Caseia, Cotylorhynchus [Figura 18-3b]). 

Varanopseidae: formas generalizadas de tamanho médio. Início do Permiano da América do Norte (p. ex., Varanops) e 
final do Permiano do sul da África e América do Sul. 

Ophiacodontidae: os primeiros pelicossauros conhecidos (mas não os mais primitivos). Tamanho médio com cabeças 
longas e rijas, refletindo hábitos semi-aquáticos de captura de peixes. Final do Carbonífero até o início do Permiano 
na América do Norte e na Europa (p. ex., Ophiacodon [Figura 18-4a]). 

Edaphosauridae: herbívoros de grande porte, alguns com velas no dorso. Início do Permiano da América do Norte 
(p. ex., Edaphosaurus). 

Sphenacodontidae: carnívoros de grande porte, alguns com velas no dorso. Início do Permiano da America do Norte e 
da Europa (p. ex., Haptodus, Dimetrodon [Figuras 18-3a, 18-4b]). 

Terapsídeos não-cinodontes 

Biarmosuchia: os terapsídeos mais primitivos, carnívoros de médio porte (do tamanho de um cachorro). Final do Per
miano do leste europeu (p. ex., Biarmosuchus). 

Dinochephalia: carnívoros e herbívoros de médio a grande porte (do tamanho de uma vaca). Alguns grandes herbívoros 
apresentam crânios espessos, possivelmente preparados para o combate intra-específico. Final do Permiano do 
leste europeu e do sul da África (p. ex., Titanophoneus, Moschops [Figura 18-3c]). 

Anomodontia: herbívoros de pequeno e médio porte (do tamanho de um coelho), os mais diversificados dos terapsí
deos. Inclui os dicinodontes, os quais retiveram somente os caninos superiores e substituíram o restante da denti
ção por um bico similar ao de uma tartaruga. Inclui formas rastejantes e semi-aquáticas. Final do Permiano ao final 
do Triássico em todo o mundo (incluindo a Antártica), e início do Cretáceo da Austrália (p. ex., Dicyonodon [Figura 
18-4c], Lystrosaurus [Figura 18-5]). 

Gorgonopsia: carnívoros de médio a grande porte. Final do Permiano do leste europeu e do sul da África (p. ex., Scym-
nognathus [Figura 18-4d], Lycaenops [Figura 18-3d]). 

Therocephalia: carnívoros e insetívoros de pequeno a médio porte. Acompanharam os cinodontes na aquisição de um 
palato secundário, de dentes pós-caninos complexos e há evidências de ossos nasais turbinados. Final do Per
miano ao Triássico Médio do leste europeu e do sul e do leste africanos (p. ex., Pristerognathus). 

Terapsídeos cinodontes 

Procynosuchidae: os cinodontes mais primitivos, carnívoros e insetívoros de médio porte (do tamanho de um coelho). 
Final do Permiano do leste europeu e do sul e do leste africanos (p. ex., Procynosuchus). 

Thrinaxodontidae: carnívoros e insetívoros de médio porte (do tamanho de um coelho). Início do Triássico do leste euro
peu, da África do Sul, da América do Sul e da Antártica (p. ex., Thrinaxodon [Figuras 18-7b, 18-9]). 

Cynognathidae: carnívoros de porte médio a grande (do tamanho de um cachorro). Início do Triássico do sul africano e 
da América do Sul (p. ex., Cynognathus [Figura 18-4e). 

Gomphodontia: herbívoros de pequeno (do tamanho de um roedor) a médio (do tamanho de um cachorro) porte. Inclui 
os grandes diademodontídeos (p. ex., Diademodon, início do Triássico da África e do leste asiático) e os transverso-
dontídeos (p. ex., Transversodon, Triássico Médio do sul e do leste africanos, da América do Sul e do leste asiático) 
e os tritilodontídeos, de pequeno porte (p. ex., Tritylodon, Oligokyphus [Figura 18-4f]). Final do Triássico ao Jurássico 
Médio da América do Norte, Europa, leste asiático e sul africano, além do início do Cretáceo, na Rússia. Trítilodontes 
eram formas semelhantes a roedores que acompanharam a condição mamífera do esqueleto pós-craniano. Alguns 
pesquisadores os separam dos demais gonofodontes, considerando-os como um grupo irmão dos mamíferos. 

Chiniquodontidae: carnívoros e insetívoros de pequeno porte, parentes diretos do Tritheledontidae (não inclusos na Figura 
18-1). Triássico Médio a Superior das Américas do Sul e do Norte (p. ex., Probelesodon [Figuras 18-3e, 18-7c]). 

Tritheledontidae: carnívoros e insetívoros de pequeno porte. Aproximou-se da condição mamaliana na forma do liga
mento mandibular e do esqueleto pós-craniano. Final do Triássico da América do Sul até o início do Jurássico no sul 
da África (p. ex., Diarthrognathus). 
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AFigura 18-3 A diversidade de Synapsida não-mamíferos (aproximadamente na escala), (a) O pelicossauro esfenacossaurídeo 
Dimetrodon (aproximadamente do tamanho de um cão São Bernardo), (b) O pelicossauro caseídeo Cotylorrhyncus (similar em tamanho 
a Dimetrodon ou pouco menor), (c) O terapsídeo dinocefálio Moschops (do tamanho de uma vaca), (d) O terapsídeo gorgonopsídeo 
Lycaenops (do tamanho de um cão labrador). (e) O cinodonte Probelesodon (aproximadamente do tamanho de um cão terrier). 
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peixes. Os caseídeos (Figura 18-3b) e os edafossaurídeos eram 
herbívoros, como podemos determinar por meio de seus dentes 
rijos e em forma de pino. Ambas as formas apresentavam cai
xas torácicas expandidas, indicando que possuíam cavidades tí
picas dos herbívoros, e cabeças surpreendentemente pequenas, 
em comparação ao corpo em forma de barril. 

Os pelicossauros mais derivados eram os esfenacodon-
tes, tais como o Dimetrodon - formas carnívoras geralmente 
avantajadas com dentes afiados e grandes (Figura 18-4b). 
Um dente aumentado, similar a um canino, no osso maxi
lar, é um traço chave que liga os esfenacodontes aos sinap

sídeos mais derivados. Características derivadas adicionais 
incluem um palato arqueado, o qual foi o primeiro passo 
em direção ao desenvolvimento de uma separação entre as 
passagens nasal e bucal, observada em alguns terapsídeos 
e nos mamíferos. Os esfenacodontes também possuem uma 
pequena lâmina no osso angular, na mandíbula inferior, que 
proejta-se para fora e para trás, criando um pequeno espaço 
entre ela e o corpo da mandíbula (veja a Figura 18-4b). Esta 
estrutura é chamada de lâmina inflectada e tornou-se mais 
proeminente nos terapsídeos, assumindo um papel impor
tante na evolução da orelha média dos mamíferos. 

(a) 
Órbita 

(b) 

Narina Fenestra temporal 

Esquamosal 

Quadrado 

Articular 

Angular 
Dentário 

10 cm 
Dente grande 
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de canino 10 cm 

(c) 

Presa caniniforme 

Bico 

(d) 

10 cm 
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dentário 

Processo 
coronóide (f) 
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Ossos Pós dentários 

Fenestra temporal 
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de dentes 
pós caninos 
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A Figura 18-4 Crânios de Synapsida não-mamíferos. (a) O pelicossauro ofiacodontídeo Ophiacodon. (b) O pelicossauro esfenacodontídeo 
Dimetrodon. (c) o terapsídeo dicinodonte Dicynodon. (d) o terapsídeo gorgonopsídeo Scymnognathus. (e) o cinodonte Cynognathus. (f) O 
cinodonte tritilodontídeo Oligokyphus. Em cinza claro = o osso dentário, cinza escuro = a fossa temporal (abertura no crânio é a fenestra 
temporal e a fossa temporal é a depressão no crânio exposta pela fenestras temporal onde se originam os músculos da mandíbula). 
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Uma característica marcante de alguns edafossaurídeos 
e dos esfenacodontídeos foi o alongamento dos espinhos 
neurais, na região do tronco, até a bem conhecida vela dos 
pelicossauros. Estas velas devem ter evoluído independen
temente nos dois gmpos, pois estão ausentes nas formas 
mais primitivas de cada gmpo e diferem quando estão pre
sentes - os espinhos dos esfenacodontídeos eram lisos e os 
dos edafossaurídeos apresentavam projeções horizontais. 
Marcas de vasos sangüíneos sobre os espinhos e espinhos 
que foram quebrados e recuperados in vivo, sugerem que, 
durante a vida, um tecido conjuntivo e uma cobertura tegu-
mentar cobriam os espinhos. Não há evidência de qualquer 
grau de dimorfismo sexual na possessão de tais velas, assim, 
é improvável que elas tenham evoluído, primariamente, para 
a apresentação. 

Tal crescimento da área de superfície de um animal pode 
afetar sua troca de calor com o ambiente e parece provável 
que as velas tenham sido instmmentos de regulação da tem
peratura. Pela manhã, um Dimetrodon poderia orientar seu 
corpo perpendicularmente aos raios do Sol, permitindo que 
um grande fluxo de sangue passasse pela vela, na qual ele 
seria aquecido e o calor seria transportado para o corpo do 
animal. Quando o Dimetrodon estava aquecido o suficiente, 
o fluxo poderia ser restrito e o calor, retido no corpo. 

Terapsídeos - Synapsida Não-Mamíferos 
Mais Derivados 

Desde o Permiano Médio até o início do Cretáceo, houve 
uma florescente fauna de sinapsídeos mais derivados, os 
quais são agmpados sob o nome generalizado de terapsídeos 
(note que o nome correto é "terapsídeos não-mamíferos", 
pois estes animais incluem os ancestrais dos mamíferos. O 
termo terapsídeo, dessa forma, inclui não somente tais ani
mais como, também, os mamíferos). Todos os terapsídeos 
possuem modificações que sugerem um aumento da taxa 
metabólica em relação aos pelicossauros mais primitivos; 
assim, eles geralmente são representados com pêlos. Todos 
eles tinham corpos grandes, com cabeças avantajadas e com 
pernas fortes. A imagem desta forma corpórea, combinada 
à presença de pêlos, fez com que o cartunista Larry Gonick 
(1990) declarasse que eles eram "muito feios para sobreviver". 

A Diversidade dos Therapsida Como os primeiros pe
licossauros, os terapsídeos radiaram em formas herbívoras 
e carnívoras. Alguns dos terapsídeos herbívoros eram ani
mais grandes, pesados e de movimentação lenta e alguns 
deles podem ter se agregado em bandos, como os ungulados 
(mamíferos com cascos) o fazem atualmente. Outras formas 
herbívoras eram pequenas e superficialmente similares aos 
roedores. Os terapsídeos carnívoros incluíam animais gran
des e de aparência feroz, os quais podem ter tido um papel 
ecológico semelhante aos dos grandes felinos atuais, alguns 
menores, mais parecidos com as raposas e formas do tama
nho de um coelho, as quais eram, provavelmente, insetívo-

ras. Houve numerosas linhagens distintas de terapsídeos. 
Uma das numerosas linhagens de terapsídeos - os cinodon
tes - era o gmpo que deu origem aos mamíferos. Enquanto 
os cinodontes eram terapsídeos altamente derivados, outras 
linhagens podiam ser consideradas igualmente derivadas de 
uma forma particular, incluindo os dicinodontes, que eram 
herbívoros especializados. 

Em contraste aos pelicossauros, que eram principal
mente animais equatoriais, terapsídeos do Permiano Tardio, 
foram encontrados muito mais além. Embora sejam comuns 
nos depósitos do sul da África, os terapsídeos são conheci
dos por toda Gondwana, tanto quanto no Hemisfério Norte. 
A radiação de terapsídeos em climas mais frios e ao sul 
foi considerada como evidência que sugere uma taxa me
tabólica mais alta que a dos pelicossauros. Também parece 
haver uma diferença profunda quanto aos tipos de ecossiste
mas terrestres habitados pelos terapsídeos. As comunidades 
dominadas pelos pelicossauros, no final do Carbonífero e 
no início do Permiano, ainda eram muito dependentes dos 
ecossistemas aquáticos, enquanto as faunas posteriores, do
minadas pelos terapsídeos, apresentavam os vegetais terres
tres como base trófica. 

Os terapsídeos eram os grandes mamíferos terrestres 
dominantes do final do Permiano, compartilhando o papel 
principal somente com os grandes herbívoros pararepti-
lianos pareiassauros (veja Capítulo 9). A transição do Per
miano para o Triássico foi um Período de grandes extinções. 
Da diversidade dos terapsídeos do Permiano, somente os 
dicinodontes com dentes caninos (herbívoros especializa
dos) e os terocefálios (carnívoros derivados) sobreviveram 
e se diversificaram no início do Triássico. Entretanto, outros 
gmpos de vertebrados também se diversificaram nesse mo
mento, mais notavelmente os répteis diapsídeos (veja o Ca
pítulo 16). Os terapsídeos se tomaram um componente cada 
vez menor da fauna terrestre durante o Triássico, chegando 
quase à extinção no final do Período. Somente algumas li
nhagens de terapsídeos não-mamíferos sobreviveram até o 
fim do Triássico, quando (aparte dos mamíferos) eles eram 
conhecidos como somente algumas poucas formas relictuais. 

Características Derivadas dos Therapsida Os terapsídeos 
primitivos têm várias novas características, sugerindo que ti
nham uma maior taxa metabólica do que os pelicossauros. 
Uma fenestra temporal maior deu espaço para a origem de 
músculos adutores externos maiores sobre a cabeça, os cani
nos superiores eram maiores e todo o crânio era mais rígido 
do que o dos pelicossauros. A dentição agora mostrava uma 
diferenciação entre incisivos, caninos e pós-caninos. As cin
turas peitoral e pelvina eram menos robustas e os membros 
eram mais delgados do que os pelicossauros, e o ombro per
mitia um movimento mais livre dos membros peitorais. 

Therapsida mais derivados incluem os dicinodontes 
(Anomodontia) e os teriodontes (gorgonopsídeos, teroce
fálios e cinodontes). Os dicinodontes dominaram a diver
sidade terrestre no final do Permiano, se diversificando em 
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diversos tipos ecológicos, incluindo as formas escavadoras 
e semi-aquáticas, tais como o Lystrosaurus (Figura 18-5). 
Uma característica distintiva dos dicinodontes foi a espe
cialização extrema do crânio para uma dieta herbívora. Na 
maioria das formas, todos os dentes marginais foram per
didos, exceto o canino superior, o qual foi retido como um 
par de presas caniniformes; a mandíbula era coberta por um 
bico córneo, como o das tartarugas, que deveria ter uma 
superfície cortadora afiada continuamente para cortar a ve
getação. A estrutura da articulação da mandíbula dos dicino
dontes permitiu um movimento amplo da mandíbula, para 
frente e para trás, despedaçando o alimento entre as duas 
placas cortantes. 

Pensava-se que os dicinodontes extinguiram-se no Triás
sico Tardio, mas uma forma relictual foi recentemente des
crita no início do Cretáceo da Austrália (Thullborn e Turner 
2002). 

Os teriodontes, os principais predadores do final do Per
miano e do início do Triássico, eram caracterizados pelo 
desenvolvimento de um processo coronóide no dentário, 
por uma barra vertical, próxima à porção proximal da man
díbula, a qual criava uma área adicional para a inserção de 
uma musculatura adutora, assim como uma alavanca para 
sua ação. A fossa temporal era correspondentemente aumen
tada na origem desses músculos. 

Os cinodontes apareceram no final do Permiano, atingi
ram seu auge no Triássico e praticamente se extinguiram no 

final deste Período. Entretanto, umas poucas espécies das li
nhagens de triteledontídeos e tritilodontídeos persistiram até 
o Jurássico e um tritilodontídeo foi descoberto no início do 
Cretáceo na Rússia. Logo depois da sua primeira aparição, 
os cinodontes dividiram-se em duas linhagens principais: os 
Cynognathia e os Probainognathia. Os Cynognathia incluí
ram algumas formas de grandes carnívoros tal qual o Cynog-
nathus, e uma variedade de formas herbívoras com dentes 
pós-caninos expandidos com cúspides rasas, incluindo os 
grandes gonfodontes e os menores tritilodontes. Os mem
bros dos Probainognathia eram no geral carnívoros menos 
especializados, além das formas insetívoras, entretanto, esta 
foi a linhagem que deu origem aos mamíferos. 

A evolução dos cinodontes foi em geral caracterizada 
pela redução do tamanho corpóreo. Alguns dos primeiros ci
nodontes eram do tamanho de cachorros mas, no Triássico 
Médio, os carnívoros cinodontes chegavam apenas ao tama
nho de um coelho. Os primeiros mamíferos, do final do Triás
sico, tinham menos de 100 milímetros, aproximando-se do 
tamanho de um musaranho, enquanto os cinodontes tritilo
dontídeos contemporâneos eram somente um pouco maiores, 
aproximadamente do tamanho de um camundongo. 

Os cinodontes apresentavam uma variedade de caracte
rísticas derivadas, as quais os tornavam mais semelhantes 
aos mamíferos do que os demais terapsídeos: todos os cino
dontes apresentavam as séries molares multi-cuspidadas (ou 
seja, com pequenas cúspides acessórias, rostrais e caudais à 

AFigura 18-5 Uma reconstrução de um Therapsida dicinodonte, Lystrosaurus, do início do Triássico. 
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(c) Terapsídeo cinodonte (Thrinaxodorí) 
1. Barra pós-orbital 

5. Palato secundário 

10. Perda das 
costelas lombares 

3. Processo , . 7. Placa do ilíaco 
expandida 

11. Cauda curta 

4. Dentes diferenciados 

1 cm 

(d) Mamífero basal {Megazostrodon) 

3. Articulação mandibular 
dentário-esquamosal 

2. Arco zigomático 
10. Perda/redução das 

costelas cervicais 

8. Púbis e ísquio 
reduzidos 

9. Expansão do calcâneo 

llio com forma de barra 

8. Clavículas, inter-clavículas 
e coracóides reduzidos 

AFigura 18-6 Características esqueléticas dos Synapsida. 
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cúspide principal). Um forame infra-orbital aumentado - a 
cavidade sob o olho pelo qual os nervos sensoriais do foci
nho retomam ao cérebro - sugere uma face altamente ener
vada e, também, sustenta a noção de um focinho mais móvel 
e com lábios e vibrissas sensíveis. Os cinodontes e os tero-
cefálios também apresentam evidências de ossos turbinados 
nas passagens nasais, os quais aquecem o ar inspirado e aju
dam a prevenir a perda respiratória de água. 

18.3 Tendências Evolutivas dos Synapsida 

A linhagem dos sinapsídeos cmzou uma fronteira fisiológica 
conforme os animais se moveram da ectotermia para a en
dotermia; e tal alteração foi acompanhada por modificações 
na ecologia e no comportamento. A fisiologia, a ecologia e 
o comportamento não são fossilizados diretamente; mas al
gumas das modificações que estavam ocorrendo no meta
bolismo, na ventilação e na locomoção podem ser traçadas, 
indiretamente, por meio de alterações no crânio e no esque
leto axial. Entretanto, no que concerne a evolução de uma 
característica como a endotermia, não devemos esquecer 
que a evolução não é orientada para uma meta; presumivel
mente cada pequena mudança era vantajosa para o animal 
que a conseguia naquele momento, e somente num retros
pecto podemos detectar um padrão que leva a uma condição 
mais moderna. Os sinapsidas não-mamíferos eram animais 
bem adaptados ao seu meio, e não meramente estágios evo
lutivos no caminho de uma condição totalmente mamífera. 

Modificações Esqueléticas e sua Relação com a Taxa 
Metabólica 

Enquanto a taxa metabólica não se expressa diretamente no 
esqueleto, traços associados a uma taxa mais alta podem 
ser bem aparentes. Animais com taxas metabólicas altas re
querem quantidades maiores de alimento e de oxigênio por 
dia, de forma que quaisquer modificações sugerindo melho
ras nas taxas de alimentação ou de respiração podem indi
car um aumento da taxa metabólica. Somente animais com 
taxas metabólicas altas são capazes de atividade continuada. 
Assim, indicadores de níveis mais altos de atividade podem 
também refletir taxas metabólicas maiores. 

Os números das características listadas aqui se referem 
àqueles da Figura 18-6, que ilustra tais mudanças. 

1. Tamanho da fenestra temporal - Uma fenestra maior 
indica um maior volume de musculatura da mandí
bula, o que, portanto, implica em mais alimento inge
rido por dia. Uma abertura menor nos pelicossauros, 
toma-se uma abertura crescentemente maior em te
rapsídeos mais derivados. Esta mudança mais uma 
tendência crescente de fechamento da caixa craniana 
com ossos dérmicos, resulta em uma fossa temporal 

distinta para a origem de um volume maior de mus
culatura da mandíbula (veja também a Figura 18-4) 
(a fenestra temporal é a abertura no teto do crânio, 
enquanto a fossa temporal é a depressão ou área no 
teto do crânio que agora forma a caixa craniana que 
é exposta por essa abertura). O músculo adutor ex
terno (fechamento da mandíbula) agora passa de sua 
origem na fossa temporal pela fenestra temporal para 
se inserir na mandíbula. Nos mamíferos e em alguns 
poucos cinodontes derivados, a fossa é aumentada 
ainda mais por meio da perda da barra pós-orbital, de 
forma que a órbita é confluente à fossa temporal. 

2. Condição da barra temporal inferior — Uma barra 
projetando-se do crânio, atrás da órbita, indica a pre
sença de um músculo masseter, com origem nessa 
barra e com sua inserção na mandíbula, sugerindo, 
mais uma vez, mais processamento de alimento (veja 
a Figura 18-7). A barra temporal fica muito próxima 
à extremidade superior da mandíbula inferior, não 
deixando espaço para inserção muscular na parte 
externa da mandíbula. Nos cinodontes e nos mamí
feros, a barra é curvado para fora, formando o arco 
zigomático e indicando a presença de um músculo 
masseter. Uma fossa massetérica no dentário destes 
animais, também indica a presença de tal músculo. 

3. Mandíbula inferior e articulação mandibular - Mo
dificações refletem o crescente compromisso entre o 
processamento do alimento e a audição nos sinapsí
deos, como será explicado posteriormente. A man
díbula nos pelicossauros se parece com a condição 
amniótica geral. A porção que sustenta os dentes, 
o dentário, toma cerca de metade da mandíbula. 
Quanto aos cinodontes, o dentário se expandiu muito 
e os ossos pós-dentários foram reduzidos em tama
nho (veja também a Figura 18-4). Nos mamíferos, o 
dentário agora forma uma nova articulação mandibu
lar com o crânio. 

4. Dentes - Uma maior especialização na dentição re
flete um aumento na ênfase sobre o processamento 
de alimento. Os dentes dos pelicossauros são ho-
modontes; ou seja, todos eles têm virtualmente o 
mesmo tamanho e a mesma forma, sem evidências 
de regionalizações de função. Em sinapsídeos mais 
derivados, os dentes se tomam, cada vez mais, hete-
rodontes; ou seja, diferenciados quanto o tamanho, 
a forma e a função (Figura 18-4), embora a mastiga
ção com a oclusão precisa dos dentes da maxila seja 
um traço dos mamíferos. Os mamíferos reduziram 
o número de substituições dos dentes a duas (difio-
dontia), apresentando os dentes pós-caninos diferen
ciados em pré-molares (substituídos) e molares (não 
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Angular 

(b) Cinodonte primitivo Processo coronóide 

temporal 

igomático 

Músculo masseter 

(c) Cinodonte derivado 
{Probelesodori) 

Músculo masseter 

AFigura 18-7 Crânios cinodontes e musculatura mandibular, o esquamosal forma a porção caudal do arco zigomático. 

substituídos) e com os dentes da mandíbula mais 
próximos, uns dos outros, do que os da maxila - in
dicando a mastigação com um movimento rotatório 
da mandíbula. 

5. Desenvolvimento de um palato secundário - Um 
palato secundário separa a passagem nasal da boca 
e permite, ao mesmo tempo, a respiração e a alimen
tação e também ajuda a prevenir o crânio contra os 
estresses causados pelo aumento da quantidade de 
alimento processado. Não há um palato secundário 
aparente nos pelicossauros. Um palato incipiente e 
incompleto aparece em alguns terapsídeos não-ci-
nodontes e um completo é presente em cinodontes 

derivados e nos mamíferos (terapsídeos dicinodontes 
evoluíram um segundo palato convergentemente). 
Em cinodontes e terocefalianos há um septo dentro 
da passagem nasal que sugere a presença de ossos 
turbinados nasais. Os mamíferos também fundiram 
a abertura nasal, originalmente dupla, em uma única 
mediana, provavelmente refletindo um aumento em 
tamanho das passagens nasais e uma taxa mais alta 
de respiração. 

6. Presença de um forame parietal — Um orifício no 
crânio, para o olho pineal, reflete o controle da tem
peratura por meio de medidas comportamentais. Ele 
está presente nos pelicossauros e na maioria dos 
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terapsídeos, sendo perdido pelos cinodontes probai-
nognatídeos e mamíferos. 

7. Posição dos membros - Os membros posicionados 
mais sob o corpo (postura ereta) são reflexo de um 
nível mais alto de atividade, resolvendo o conflito 
entre a corrida e a respiração (veja Capítulo 11). 
Os pelicossauros apresentam a postura de membros 
afastados do corpo, típica dos amniotas primitivos. 
Todos os terapsídeos apresentam algum grau de de
senvolvimento de uma postura ereta. Também nos 
terapsídeos, podem ser observadas evidências, na 
placa expandida do ilíaco e no desenvolvimento de 
um grande trocânter do fémur, de uma modificação 
para um tipo glúteo de musculatura dos membros 
pelvinos, típica dos mamíferos (veja o Capítulo 20). 
Nos pelicossauros, grandes processos nas vértebras 
caudais indicam a retenção de um método amniota 
mais primitivo de retração dos membros por meio do 
músculo caudofemoral. 

8. Forma das cinturas - A condição amniota primitiva 
reflete uma postura de membros afastados do corpo, 
com grandes componentes ventrais nas cinturas. 
Com uma postura mais ereta, uma porção maior do 
peso chega aos membros, e a capacidade de sustenta
ção das cinturas pode ser diminuída. Os terapsídeos 
apresentam cinturas mais leves do que os pelicossau
ros, com a redução dos elementos ventrais e com a 
expansão dos dorsais. Os terapsídeos também apre
sentam um aumento quanto ao número de vértebras 
sacrais, de duas ou três dos pelicossauros para quatro 
ou mais. Os mamíferos apresentam um púbis muito 
reduzido e um ílio em forma de barra, provavelmente 
refletindo uma alteração no posicionamento muscu
lar e nas forças geradas com a modificação na coluna 
vertebral, a qual permite a flexão dorso-ventral (veja 
o item 10). 

9. Forma dos pés - Pés com dedos longos indicam um 
uso como ganchos, típico da função escavadora. Pés 
com dedos curtos indicam um uso como alavanca, 
com uma postura ereta. Os pelicossauros apresentam 
dedos longos. Todos os terapsídeos e mamíferos têm 
pés menores, sendo os cinodontes derivados e os ma
míferos detentores de um padrão de dois segmentos 
no primeiro dígito (hálux e pólux) e três ou quatro nos 
demais dedos (faça o teste em suas próprias mãos). 
Uma projeção do calcâneo distinto é observado nos 
cinodontes e nos mamíferos, fornecendo uma ala
vanca que promove um grau maior de empuxo a partir 
do músculo gastrocnêmico (panturrilha). Os mamífe
ros também apresentam o hálux oponível. 

10. Forma da coluna vertebral - A perda das costelas 
lombares sugere a presença de um diafragma mus
cular, indicando uma taxa mais alta de respiração. 
Mamíferos atuais usam o diafragma em adição ao 

movimento das costelas para inalar ar para dentro 
dos pulmões. Experimentos onde o diafragma foi 
imobilizado mostraram que ele é especialmente im
portante na obtenção de oxigênio adicional, durante a 
atividade (Ruben et al. 1987). 

Costelas lombares estão presentes nos pelicossau
ros e nos terapsídeos não-cinodontes, são ausentes 
nos mamíferos e reduzidas ou ausentes nos cino
dontes. Com a perda total das costelas lombares, os 
mamíferos evoluíram diferenças distintivas entre as 
vértebras torácicas e lombares, indicadoras da fle
xão dorso-ventral dos mamíferos, embora o distin
tivo modo de pular dos mamíferos modernos esteja, 
provavelmente, limitado aos térios (veja os Capítulos 
20 e 21). A maioria dos terapsídeos têm um reduzido 
número de vértebras cervicais em sete, uma caracte
rística dos mamíferos modernos. Os mamíferos tam
bém reduziram ou perderam as costelas nas vértebras 
cervicais. 

11. Cauda - Uma cauda longa e pesada, é uma condi
ção primitiva e esta presente nos pelicossauros. Isso 
indica que a locomoção estava primariamente, por 
movimentos axiais. Uma cauda mais curta, como a 
da maioria dos terapsídeos e mamíferos, reflete uma 
postura mais ereta, na qual a propulsão dos membros 
é mais importante do que a flexão axial. A ausência 
de um processo largo nas vértebras caudais é outro 
caráter que mostra a alteração nos músculos retrato-
res dos membros (veja o item 7). 

Evolução das Maxilas e da Orelha 

Na condição Synapsida original, um osso dentário com den
tes forma a metade rostral da mandíbula, com uma variedade 
de ossos (conhecidos coletivamente como ossos pós-dentá-
rio) formando a porção caudal (essa é a condição primitiva 
observada em outros tetrápodes e nos peixes ósseos). A ar
ticulação da mandíbula se encontrava entre o articular, na 
mandíbula, e o quadrado, no crânio. Uma tendência entre 
os cinodontes, foi o aumento do tamanho do dentário e a 
diminuição dos ossos pós-dentário. Esta tendência estava, 
provavelmente, relacionada com o aumento do volume do 
músculo adutor da mandíbula, o qual se inseria sobre o 
dentário (Figura 18-7). Nos cinodontes mais derivados, um 
processo condilar do osso dentário cresceu para trás e atin
giu o osso esquamosal do crânio. Nos mamíferos e em al
guns cinodontes derivados, este contato entre o dentário e 
o esquamosal formou uma nova articulação mandibular, a 
dentário-esquamosal. Nestes cinodontes derivados, e nos 
primeiros mamíferos, esta nova articulação coexistiu com 
uma antiga, mas, nos mamíferos posteriores, a articulação 
dentário-esquamosal é única. Os ossos que formavam a an
tiga articulação mandibular são, hoje, parte da orelha média 
(Quadro 18-1). 
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1 I á mais de um século, estudos embriológicos demons-
traram que o martelo e a bigorna da orelha média, 

I 1 eram homólogos aos ossos angular e quadrado que 
^ormavam a articulação mandibular ancestral dos Gnathos-
toma. Mais recentemente, a transição foi traçada nos fósseis, 
aesde o seu início, nos sinapsídeos basais, passando pelos 
terapsídeos e chegando até os primeiros mamíferos. Sinap
sídeos não-mamíferos possuem uma articulação mandibular 
formada pelo quadrado (no crânio) e pelo articular (na man
díbula inferior), como em outros vertebrados mandibulados. 
A primeira indicação de um tipo mamaliano de orelha média 
é vista nos pelicossauros esfenacodontídeos. Estes animais 
apresentam uma estrutura chamada de "lâmina inflectada", 
sobre o osso angular da maxila inferior, a qual, acredita-se 
abrigava o tímpano, ao menos nos sinapsídeos posteriores. 
Nos tetrápodes e em muitos amniotas basais, o estribo (o an
tigo hiomandibular), teve uma importância em fixar o teto 
do crânio dérmico à caixa craniana, e ainda reter seu contato 
original com o osso quadrado, como na condição Gnatos-
toma primitiva. Nos terapsídeos esta função de fixação foi 
perdida e os estribo está reduzido em tamanho: o contato 
quadrado-estribo nos terapsídeos, se parece com a articula
ção bigorna-estribo dos mamíferos, sugerindo que eles esta

vam utilizando sua articulação mandibular para ouvir, bem 
como para formar a articulação mandibular. 

A transição da condição não-mamaliana para a mama-
liana pode ser visualizada por meio da comparação da me
tade caudal do crânio de Thrinaxodon, um cinodonte bem 
primitivo, com a de Didelphis, o gambá (Figura 18-8). A 
lâmina inflectada era, provavelmente, o principal suporte 
da membrana timpânica e as vibrações eram transmitidas, 
ao estribo, através do articular e do quadrado. A articula
ção mandibular mamaliana é uma nova estrutura, formada 
pelo dentário, da maxila inferior, e pelo osso esquamosal 
do crânio. O tímpano e os ossículos da orelha média se po 
sicionam atrás da articulação mandibular e são bem reduzi 
dos em tamanho, mas retêm a mesma relação, uns com os 
outros, que tinham nos cinodontes. A maxila inferior de um 
feto mamífero, observada medialmente, mostra que o angu 
lar (timpânico), o articular (martelo) e o quadrado (bigorna 
desenvolvem-se nas mesmas posições encontradas no crânio 
cinodonte (Figura 18-8c). O homólogo do angular, o osso 
timpânico, sustenta o tímpano dos mamíferos. O processo 
retroarticular do osso articular é o manúbrio (apófise infe 
rior) do martelo e a articulação mandibular ancestral persiste 
como a articulação entre o martelo e a bigorna. 

(a) 

Dentário 
Estribo 

Processo 
retroarticular 

Lâmina inflectada Tímpano Particular Martelo Jl"!^0' 
do angular — » 

Dentário 

Cartilagem meckeliana 

Timpânico 
(= angular) 

Tímpano 

Esquamosal 

Bigorna 
(= quadrado) 

Estribo 
Martelo 
particular) 

I 
Manúbrio 
(= processo 
retroarticular 
ou do martelo) 

A Figura 18-8 Anatomia da porção caudal de um crânio e os ossos da orelha média de sinapsídeos. (a) Thrinaxodon, um cinodonte. 
(b) Didelphis, o gambá, (c) Embrião de mamífero. 
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O simples fato da transição é conhecido há mais de um 
século, mas a interpretação evolutiva deste fenômeno se 
modificou ao longo do tempo. Originalmente, supunha-se 
que a orelha média, similar ao de um lagarto, com somente 
o estribo formando o ossículo auditivo, era a condição pri
mitiva para todos os tetrápodes e, portanto, o apresentado 
pelos primeiros Synapsida. Atualmente, temos boas evi
dências de que uma orelha média interna e fechada evo
luiu separadamente em anfíbios modernos e nos amniotas 
e, provavelmente, ao menos três vezes, convergentemente, 
entre os amniotas. Mas, antes que os anatomistas possuís
sem esta informação, eles assumiram que, com a formação 
de uma nova articulação mandibular, um osso original
mente único da orelha média foi transformado em um único 
osso triplo, utilizando alguma sobra dos ossos mandibula
res (este cenário evolutivo também carregava a suposição 
tácita de que a condição mamaliana de ossos da orelha e 
articulação mandibular era, de certa forma, superior à dos 
demais tetrápodes). Reconsiderando, há alguns problemas 
com esta história. Mesmo que seja verdadeiro que o tipo de 
articulação da mandíbula dos mamíferos tenha sido supe
rior, como os pesquisadores poderiam explicar os milhões 
de anos de evolução cinodonte, durante os quais o dentário 
aumentava de tamanho, antes do contato com o crânio, já 
que evolução não tem previsão? Por que a articulação man
dibular original é inerentemente fraca? Parece que ela fun
ciona bem em outros vertebrados; ninguém nunca disse que 
o Tyrannosaurus rex possuía uma mandíbula fraca! E por 
que mexer com uma orelha média perfeitamente funcional, 
inserindo ossos extras que, por acaso, estavam disponíveis? 
Mesmo que uma orelha média de três ossos fosse muito su
perior, haveria um período de ajuste a esta nova condição, 
o qual seria, provavelmente, menos efetivo do que a condi
ção original. 

Tais questões foram formuladas e resolvidas por Edgar 
Allin (1975). Ele propôs que o grupo de ossos que forma 
a orelha média dos mamíferos foi utilizada para a audição 
entre todos os sinapsídeos (ao menos a partir dos pelicos
sauros mais derivados). A utilização de um mesmo conjunto 
de ossos para duas funções distintas, como uma articulação 
mandibular e como um acessório de audição, parece um ar
ranjo um pouco grosseiro, em comparação com o observado 
nos animais dos dias de hoje. Entretanto, esta forma de au
dição era provavelmente adequada para os primeiros Synap
sida, os quais, como os ectotérmicos com pouca ingestão de 
alimento, não utilizavam muito a mandíbula para comer. 

Mas um problema pode surgir nos Synapsida mais deri
vados, os quais possuíam uma taxa metabólica mais elevada. 
Uma taxa metabólica necessita de mais alimento, maior de 
musculatura mandibular e um uso mais acentuado da man
díbula na alimentação, e assim maior stress na articulação 
mandibular que seria incompatível com o papel destes ossos 

para a audição. Allin interpretou a história evolutiva da 
mandíbula nos cinodontes como um conflito evolutivo entre 
as funções de alimentação e de audição. 

Um passo evolutivo inicial seria aumentar o osso dentário 
e transferir todas as inserções musculares mandibulares para 
este osso. Esta modificação isolaria, de certa forma, os ossos 
pós-dentário auditivos do aparato de alimentação, permitindo 
que eles se tornassem menores, os ossículos auditivos. Note 
que a razão anterior que os pesquisadores interpretaram a 
mandíbula dos sinapsídeos como fraca, era por que os ossos 
pós-dentário permaneciam soltos e oscilantes; além disso, 
eles não se fundiam, uns com os outros ou com o dentário, 
como em muitos tetrápodes. Entretanto, dada a interpretação 
de Allin, há boas razões para que tais ossos não se fundam: se 
eles assim o fizessem, eles comprometeriam seu papel como 
ossículos auditivos vibrantes. A Figura 18-9 ilustra a possível 
aparência de um cinodonte com este tipo de orelha, com um 
tímpano preso na maxila inferior. 

Em cinodontes progressivamente derivados, o dentário 
aumentou ainda mais em tamanho. Finalmente, o processo 
condilar do dentário ficou grande o bastante para entrar em 
contato com o esquamosal do crânio, formando uma nova 
articulação mandibular, livrando a mandíbula antiga de sua 
função original e deixando-a inteiramente devotada à fun
ção da audição. Um exemplo clássico de um intermediário 
evolutivo é fornecido pelo tritelodontídeo Diarthrognathus. 
Este animal recebe seu nome devido à sua articulação mandi
bular dupla (Grego di = dois, arthro - articulação e gnath = 
mandíbula). Ele possui a articulação ancestral articular-qua-
drado e, próxima a esta, a articulação dentário-esquamosal 
dos mamíferos. Estes ossos pós-dentários ainda são reti
dos em uma reentrância na maxila inferior dos primeiros 
mamíferos. 

Outros pesquisadores adicionaram elementos e refina
ram a hipótese de Allin. A. W. Crompton enfatizou o papel 
do músculo masseter, que apareceu pela primeira vez nos 

AFigura 18-9 Reconstrução da cabeça de um cinodonte 
primitivo, Thrinaxodon, apresentando a provável aparência da 
região da orelha. 
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cinodontes. Nos mamíferos, o masseter pode mover a ma
xila inferior lateralmente e ser pensado como um suporte 
da mandíbula (Crompton e Parker 1978, Crompton 1985). 
Crompton interpretou a evolução do músculo masseter 
como uma ajuda no alívio dos estresses sobre a articulação 
mandibular, contribuindo para a resolução do conflito entre 
o uso da mandíbula e a audição. 

Dennis Bramble (1978) notou que, enquanto um mas
seter completamente formado pode agir desta maneira, um 
pequeno e incipiente, em sua aparição evolutiva, não fun
cionaria para a função de segurar a mandíbula. Ele sugeriu 
que um masseter pequeno e voltado para frente poderia ba
lancear a força para trás criada pelo músculo temporal au
mentado, o qual, do contrário, poderia deslocar a mandíbula 
quando o animal mordesse fortemente. Ele também con
siderou um papel pré-adaptativo para o processo condilar 
do dentário, o qual acabaria por formar a nova articulação 
mandibular. Este processo aumenta em tamanho nos cino
dontes, mas sua função inicial, anterior à formação da nova 
articulação mandibular, nunca foi decifrada. A análise bio
mecânica da função mandibular, realizada por Bramble, in
terpretou a função inicial desta estmtura como a prevenção 
do deslocamento entre o dentário e os ossos pós-dentários, 
durante a mordida. 

Então, em 1996, Tim Rowe, considerou que a separação 
final dos ossos da orelha média da maxila inferior, de ma
míferos verdadeiros, está correlacionada com um aumento 
no tamanho do prosencéfalo dos mamíferos. Ele propôs que 
a expansão do crânio, durante o desenvolvimento embrio
nário, para acomodar a expansão do encéfalo, deslocaria 
estes ossos de suas posições originais e, dessa forma, criaria 
a condição inicial para o subseqüente fechamento, em uma 
discreta cavidade da orelha média distinta da maxila infe
rior. Alternativamente o aumento do dentário para acomodar 
um músculo masseter aumentado, poderia ter sido o gatilho 
na separação dos ossos dentários e pós-dentários durante o 
desenvolvimento. 

18.4 Os Primeiros Mamíferos 

Os mamíferos amais são caracterizados por dois traços mar
cantes: pêlos e glândulas mamárias. Nenhum destes dois 
traços é preservado no registro fóssil, embora iremos propor 
que podemos inferir o ponto, na evolução dos sinapsídeos, 
no qual estas características foram adquiridas. Outro traço, 
típico da maioria dos mamíferos atuais, é a viviparidade - dar 
a luz a um jovem ao invés de botar ovos. Entretanto, sabemos 
que esta não foi uma característica dos primeiros mamíferos, 
pois alguns mamíferos primitivos viventes, os monotre-
mados (o ornitorrinco e os echdina, da Austrália e da Nova 
Guiné) ainda botam ovos. Como, então, podemos definir, na 
história evolutiva dos Sinapsida, quando começar a aplicar 
o termo mamífero? 

Já argumentamos que ao menos alguns cinodontes já 
apresentavam taxas metabólicas mais altas do que as dos 
demais terapsídeos e, se eles eram realmente endotérmi
cos, é possível que possuíssem pêlos para isolamento tér
mico. Entretanto, algumas evidências ósseas não esperadas 
nos permite inferir sobre quando uma cobertura protetora 
evoluiu. A maioria dos tetrápodes apresenta uma glândula 
associada ao olho, chamada de glândula harderiana. Esta 
glândula secreta uma substância oleosa que viaja pelo dueto 
nasolacrimal até o nariz, onde pode ser coletada pelas patas. 
Esta secreção é, então, utilizada para vedar o pêlo, criando 
uma barreira lipídica ao frio e à umidade, provavelmente, 
uma característica essencial para a proteção do pêlo de um 
pequeno mamífero. 

Willem Hillenius (2000) mostrou que mamíferos têm 
uma característica anatômica do dueto naso-lacrimal, pos
sivelmente associada com essa nova função da glândula 
harderiana. Esta anatomia está presente nos Morganucodon, 
um dos primeiros mamíferos conhecidos, mas em nenhum 
outro cinodonte. Isso sugere que uma cobertura de pêlos era 
uma característica dos primeiros mamíferos, mas ausentes 
nos cinodontes. Os cinodontes podem ter tido as mesmas 
taxas metabólicas altas e podem ter tido algum tipo de pêlo 
(talvez, vibrissas sensoriais). Possivelmente, a necessidade 
de evoluir pêlos para isolamento, não era tão grande até o 
surgimento dos primeiros mamíferos de tamanho muito pe
queno, os quais estavam mais sujeitos à perda de calor, de
vido à sua área de superfície relativamente maior. 

Tradicionalmente, a aquisição da articulação mandibular 
dentário-esquamosal era utilizada para definir os primeiros 
mamíferos fósseis; mas assim como foi visto, uns poucos 
cinodontes derivados têm uma articulação dentário-esqua
mosal, enquanto retêm a antiga articulação quadrado-articu-
lar, como era a condição dos mamíferos basais. Na prática, 
sempre foi muito fácil determinar um mamífero primitivo. 
Eles são pequenos, um par de ordens menores que os cino
dontes (uma massa corpórea de menos de 100 gramas - do 
tamanho de um musaranho). Em contraste, os menores cino
dontes devem ter pesado cerca de um quilograma - o tama
nho de um rato - exceto por alguns tritilodontídeos menores, 
os quais apresentavam o tamanho de um camundongo. Mas 
esta transição para um tamanho corpóreo muito pequeno 
significou uma alteração biológica a um tipo diferente de 
zona adaptativa, a qual podemos claramente identificar 
como mamaliana? 

O ponto de transição mamaliana é tradicionalmente mar
cado não somente pela articulação mandibular, mas também 
por alguns traços derivados no crânio, refletindo o aumento 
do encéfalo e as regiões internas da orelha, bem como os 
dentes pós-caninos, com suas raízes divididas. Alguns pes
quisadores (p. ex., Rowe 1988) preferem limitar o gmpo 
Mammalia àqueles animais aparentados segundo as inter-
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relações entre os mamíferos viventes (p. ex., ao "Grupo 
Mammalia Apical", na Figura 18-1). Entretanto, iremos 
argumentar, posteriormente, que a divisão tradicional entre 
mamíferos e cinodontes, representa algumas inovações bio
lógicas, incluindo a evolução da lactação e da sucção. 

Características dos Primeiros Mamíferos 

Os mamíferos mais antigos conhecidos incluem o Morga-
nucodon (também conhecido como Eozostrodorí) do País de 
Gales (Figura 18-10) e o Megazostrodon, da África do Sul 
(Figura 18-6d) e Sinoconodon, da China. Um mamífero, de 
certa forma, mais velho é o Adelobasileus (de cerca de 225 
milhões de anos), conhecido apenas a partir de uma calota 
craniana isolada do final do Triássico, no Texas. A maioria 
da informação que temos sobre os mamíferos vem de seus 
dentes. Com seu tamanho diminuto, seus frágeis ossos ge
ralmente não são preservados; mas seus dentes, duros e 
cobertos por esmalte, fossilizam com mais freqüência. Fe
lizmente, os dentes dos mamíferos são altamente informati
vos quanto ao estilo de vida de seus possuidores. 

A maioria dos vertebrados apresenta uma polifiodontia, 
ou seja, a substituição múltipla dos dentes. Por outro, lado 
a condição mamaliana geral é ser difiodonte, ou seja, eles 
apresentam apenas dois conjuntos de dentes substituíveis 
(como nossos dentes de leite e nossos dentes permanentes) e 
os molares não são substituídos nunca, nascendo posterior
mente, durante a vida. Esta parece ser a condição dos ma
míferos basais conhecidos, com exceção do Sinoconodon, 
muito primitivo. Os mamíferos também apresentam molares 
com oclusão precisa, a qual é criada pelo arranjo dos dentes 
superiores e inferiores. Podemos determinar isso nos fósseis 
porque os dentes apresentam facetas de desgaste distintas, 
produzidas pela abrasão e demonstrando que eles sempre se 
encontram da mesma maneira. A oclusão precisa torna pos
sível às cúspides cortar o alimento totalmente, criando uma 

AFigura 18-10 Reconstrução de um mamífero do início do 
Jurássico, o Morganucodon. 

área de superfície grande para a ação das enzimas digestivas 
e, portanto, promovendo uma digestão rápida. Somente os 
mamíferos mastigam seu alimento desta maneira. Os den
tes laterais dos mamíferos também são posicionados de uma 
maneira alternada, de forma que cada dente superior entre 
em oclusão com dois dentes inferiores e vice-versa. Além 
disso, as mandíbulas são movimentadas de uma maneira ro
tativa - em contraste com o simples movimento de sobe-e-
desce da maioria dos outros tetrápodes - de maneira que os 
mamíferos possam mastigar somente de um lado da mandí
bula a cada momento (Figura 18-11). 

Os fósseis de mamíferos primitivos possuem áreas de 
desgaste em seus dentes, o que indica uma oclusão precisa. 
Também possuem mandíbulas de fixação estreita, o que re
quer movimentos laterais da mandíbula para oclusão dos 
dentes. Assim, podemos inferir que estes animais utilizavam 
o padrão básico de movimentos mandibulares de mamífe
ros. Os dentes de mamíferos devem ser duráveis, pois eles 
possuem somente dois conjuntos de dentes durante a vida, 
e dentes com esmalte prismático e resistentes ao desgaste é 
uma característica distintiva de mamíferos. 

Também podemos deduzir algumas características da 
anatomia dos tecidos moles dos primeiros mamíferos por 
meio da comparação entre os monotremados e alguns dos 
mamíferos viventes mais derivados, os térios (marsupiais 
e eutérios). Os monotremados têm a orelha mais primitiva 
do que o dos térios. A cóclea, na orelha interna, não é al
tamente enrolada (podemos observar que este também era 
o caso nos crânios preservados dos primeiros mamíferos) e 
não possuem uma aurícula, ou orelha externa. Assim, é pro
vável que os primeiros mamíferos também não possuíssem 
orelha externa, mesmo que isso os façam parecer não-ma
malianos nas reconstruções (Figura 18-10). Embora os mo
notremados produzam leite, suas glândulas mamárias não 
apresentam mamilos, de forma que tal estrutura também 
deveria ser ausente nos primeiros mamíferos. Os monotre
mados, embora endotérmicos, possuem uma taxa metabó
lica mais baixa do que a dos térios, não possuem glândulas 
sudoríparas eficientes e não são muito bons quanto ao res
friamento por evaporação: os primeiros mamíferos eram, 
provavelmente, similares. 

Entretanto, os monotremados não são bons exemplos para 
deduções acerca do comportamento e da ecologia dos primei
ros mamíferos. Os monotremados são mamíferos relativamente 
grandes e são especializados em seus hábitos (Capítulo 20). Os 
primeiros mamíferos eram pequenos e, segundo seus dentes, in
setívoros. Como os pequenos marsupiais e eutérios insetívoros 
atuais, eles eram, provavelmente, noturnos e solitários em seu 
comportamento, com a ligação entre mãe e filho sendo a única 
relação social forte. Sabemos, a partir de crânios preservados, 
que os primeiros mamíferos tinham grandes lobos olfatórios, 
indicando a importância do sentido do cheiro e, proporcional
mente, hemisférios cerebrais maiores até mesmo do que o dos 
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(f) 

cinodontes derivados. Os primeiros mamíferos eram muito 
mais capazes de processamentos sensoriais complexos do que 
os cinodontes. 

A Evolução da Lactação e da Amamentação 

Os pesquisadores têm duas questões principais acerca da 
evolução das características tipicamente mamalianas da 
lactação e da amamentação. Primeiro, quando se originou 
o fornecimento de leite aos jovens e isso coincidiu com o 
ponto considerado como a transição cinodonte-mamífero? 
Segundo, como o leite e a glândula mamária evoluíram? 

Lactação Caroline Pond (1977) argumentou que a oclu
são precisa e a difiodontia indicam a presença de lactação 
nos primeiros mamíferos. Ela aponta que a oclusão precisa 
não funcionaria com o sistema de erupções múltiplas da 
substituição dentária (polifiodontia), observada em répteis 
viventes e em sinapsídeos não-mamalianos, pois somente 
um dente totalmente pronto entra em oclusão com o seu 
equivalente na outra metade da mandíbula. Isso poderia ser 
especialmente verdadeiro para os dentes longos e pontudos 
dos primeiros mamíferos (Figura 18-11), para os quais uma 
pequena deficiência na oclusão poderia quebrá-los. O moni
toramento preciso da oclusão é menos importante nos ma
míferos com dentes planos, tais como os humanos. Alguns 
cinodontes herbívoros evoluíram independentemente uma 
forma de oclusão, mas isto foi com dentes planos que não 
requer um alinhamento preciso para sua função. 

< Figura 18-11 Oclusão e forma do molar em cinodontes e nos 
primeiros mamíferos, (a) Corte transversal do focinho de um cinodonte. 
Dentes inferiores e superiores estão à mesma distância (isognatia), 
e o movimento da mandíbula se dá simplesmente para cima e para 
baixo, (b) Corte transversal do focinho de um mamífero. Os dentes 
inferiores são mais próximos uns dos outros, do que os superiores, 
devido a uma maxila inferior mais estreita (anisognatia); o movimento 
da mandíbula é rotatório, com a mastigação se dando a cada vez, 
apenas de um dos lados, (c) Visão lateral das maxilas de um cinodonte 
(Thrinaxodon). Todos os dentes pós-caninos assemelham-se (e são 
substituídos continuamente) e são arranjados de forma que cada dente 
superior seja alinhado com um inferior, (d) Visão lateral das maxilas 
de um mamífero (Morganucodori). Dentes pós-caninos são, agora, 
divididos em pré-molares simples (substituídos uma vez) e molares 
mais complexos (não substituíveis); molares superiores e inferiores 
são deslocados, de forma que se tocam em oclusão (cada dente 
superior entra em contato com dois inferiores e vice-versa), (e) 
Molar superior esquemático de Morganucodon em visões oclusiva 
("o olho do dente") e lateral, representando o padrão mamífero 
original (similar ao dos cinodontes). As três cúspides principais são 
posicionadas em uma linha reta. (f) Molar superior esquemático 
de Kuehneotherium, em visões oclusiva e lateral, representando o 
padrão holotério mais derivado. O arranjo das cúspides é triangular, 
com a principal cúspide posicionada mais medianamente (nos 
superiores, e mais lateralmente nos inferiores), para criar o padrão 
de "triângulos invertidos" de oclusão. 
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Assim, a difiodontia deve ter precedido a oclusão na 
evolução. Mas, um animal somente poderia reduzir o nú
mero de conjuntos de dentes se houvesse leite no início 
de sua vida. Se os recém-nascidos se alimentassem apenas 
de alimento líquido, a mandíbula poderia crescer mesmo 
sem nenhum dente, e dentes permanentes poderiam surgir 
mais posteriormente na vida do animal. Assim, se um ani
mal apresenta oclusão precisa e difiodontia, ele deve ter 
evoluído, antes, a lactação. 

A hipótese de Pond nos permite inferir que os primeiros 
mamíferos lactavam, mas eles herdaram esta característica 
dos cinodontes? Na próxima seção, iremos discutir a evolu
ção da amamentação e concluir que os bebês cinodontes não 
eram capazes de se amamentar. Isso não significa que os ci
nodontes não apresentavam cuidado parental. Obviamente, 
o cuidado parental deveria estar presente para que a lacta
ção evoluísse. O cuidado parental também é essencial para 
um animal endotérmico, para assegurar o ambiente térmico 
ideal para os juvenis em desenvolvimento. 

Assim, temos evidências bem fortes para sugerir que a 
lactação apareceu com a origem dos mamíferos. Mas como 
todo esse sistema evoluiu pela primeira vez? As glândulas 
mamárias parecem estar intimamente relacionadas com o 
tipo de glândulas associadas ao pêlo (glândulas sebáceas). 
Portanto, elas provavelmente tinham a capacidade de se-
cretar quantidades pequenas de materiais orgânicos, como 
o fazem as glândulas sebáceas atualmente. Uma sugestão 
para a evolução da lactação é a de que estas glândulas, ori
ginalmente, secretavam substâncias (feromônios agregados) 
sinalizadoras aos filhotes, para que reconhecessem a mãe e 
para que ficassem próximos. 

Um cenário evolutivo, relacionado especificamente às 
propriedades do leite, foi criado por Blackburn e seus asso
ciados (1989). Como eles notaram, todo o leite contém 
proteínas relacionadas a enzimas lisossômicas que atacam 
bactérias; até mesmo o leite humano contém propriedades 
antimicrobianas. Os pesquisadores sugeriram que o uso 
original do leite era o de proteção dos ovos, em um ninho, 
contra os microorganismos. Uma vez que a secreção deste 
tipo evolui, qualquer alteração evolutiva para uma secreção 
mais nutritiva e contínua, acidentalmente ingerida por um 
filhote, poderia trazer benefícios. Este protoleite poderia, 
inicialmente, suplementar a reserva do ovo e, então, poste
riormente, substituí-lo. 

Qual é a vantagem evolutiva da lactação para os mamí
feros? A lactação permite que a produção de descendentes 
seja independente da disponibilidade sazonal de alimento. 
Diferentemente das aves, os quais devem botar seus ovos 
somente quando há disponibilidade de alimento para seus 
descendentes (primavera e verão), os mamíferos podem 
armazenar alimento, na forma de gordura, e convertê-lo a 
leite posteriormente. A provisão de alimento desta maneira, 
pela mãe sozinha, também significa que ela não precisa ser 

dependente do cuidado paternal para criar seus filhotes. Fi
nalmente, a lactação torna a viviparidade menos extenuante 
para a mãe, pois os jovens podem nascer em estágios de 
pouco desenvolvimento relativo, completando o processo 
fora do útero. 

Amamentação A habilidade de amamentação é uma ca
racterística única aos mamíferos. Eles formam bloqueios 
carnosos contra o palato com a língua e a epiglote, iso
lando efetivamente as funções de respiração e de ingestão 
(Figura 18-12). Os mamíferos utilizam estes bloqueios para 
auxiliar a sucção do mamilo, enquanto respiram pelo nariz. 
Humanos adultos perderam o bloqueio mais caudal, o qual 
permite tal ação, com o movimento da laringe mais ventral-
mente durante a infância. Isso nos torna mais susceptíveis a 
engasgar com nosso alimento e, também, nos permite respi
rar, voluntariamente, pela boca, bem como pelo nariz. Mas, 
retemos um bloqueio mais rostral: é ele que impede que en
gulamos água quando gargarejamos. 

Esta anatomia da faringe dos mamíferos também é im
portante para nosso modo de engolir um pequeno bolo de 
alimento mastigado, em vez de ingerirmos grandes pedaços 
de alimento, como uma cobra engolindo um rato. Altera
ções na anatomia óssea do palato e das áreas ao seu redor 
sugerem que elas ocorreram de uma só vez nos cinodontes 
mais derivados, sugerindo que este tipo de ingestão e a ca
pacidade de amamentação são atributos fundamentalmente 
mamalianos. 

Outro traço característico dos mamíferos é a presença de 
músculos faciais, os quais são ausentes nos demais verte
brados (Figura 18-13). Estes músculos possibilitam a nossa 
variedade de expressões faciais mas, eles provavelmente 
evoluíram no contexto da amamentação, criando lábios e 
bochechas que contribuem para que o filhote mame. Acre
dita-se que os músculos faciais sejam homólogos aos mús
culos constritores do pescoço (constrictor colli, também 
chamado esfincter colli) de outros amniotas, pois ambos os 
tipos de músculos são enervados pelo nervo craniano sete. 
Há evidências de que a aquisição de músculos faciais pode 
ter ocorrido de forma diferente em diversas linhagens de 
mamíferos, pois os monotremados estendem uma porção 
distinta do músculo constrictor colli até a face, durante o de
senvolvimento, do que fazem os terios. Os monotremados 
também perderam lábios móveis, embora esta possa ser uma 
característica secundária, relacionada ao desenvolvimento 
do bico. 

Há uma grande diferença quanto à elaboração destes 
músculos em mamíferos distintos. A maioria dos mamífe
ros não tem faces muito expressivas. Entretanto, não são so
mente os primatas capazes de expressões faciais. Os cavalos 
utilizam seus lábios na alimentação e são capazes de uma 
grande variedade de expressões, enquanto as vacas usam 
suas línguas e são inexpressivas. É por isso que o Sr. Ed (um 
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Mamífero 

Palato 
secundário 

Bloqueio # 1 p a | a t 0 duro 

primário Palato mole caudal 

Abertura da orelha média 

Nasofaringe 
Epiglote 

Bloqueio #2 

Esôfago 

Traqueia 

A Figura 18-12 Visões longitudinais das regiões oral e da faringe. Bloqueio n. 1 evita que substâncias entrem na faringe pressionando 
o final da língua contra o palato mole. Bloqueio n. 2 (perdida nos humanos pós-infantes) pressiona a epiglote contra o final do palato mole: 
isso permite que o ar entre na traqueia, mas bloqueia a entrada do material proveniente da orofaringe. Entretanto, os líquidos podem passar 
da orofaringe pela traqueia e para o esôfago quando este bloqueio está no lugar. 

cavalo de um programa de televisão) nos parece plausível, 
enquanto uma vaca nunca poderia fazer tal papel. Todos os 
mamíferos com músculos faciais bem desenvolvidos, apre
sentam expressões similares para emoções semelhantes; por 
exemplo, um humano bravo se contorce de forma similar a 
de um cachorro bravo, ou até mesmo a de um cavalo bravo. 
Esta similaridade de expressões é, talvez, surpreendente, já 
que mamíferos distintos devem ter elaborado seus músculos 
faciais independentemente, a partir de ancestrais com pouca 
capacidade expressiva. 

A Radiação dos Mamíferos da Era Mesozóica 

A Era Cenozóica geralmente é denominada de Era dos 
Mamíferos, mas esta descrição perfaz uma grande parte 
da evolução dos mamíferos que ocorreu durante a Era Me
sozóica. Mesmo sendo verdadeiro que os mamíferos eram 
pequenos e basicamente semelhantes a um musaranho até 
o final do Cretáceo, a radiação dos mamíferos da Era Me
sozóica ainda representa dois terços da história do grupo. 
Os mamíferos da Era Mesozóica eram diversificados 
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Lagarto (réptil) - sem músculos de expressão facial 

Constrictor 
do pescoço 

Roedor (mamífero) - desenvolvimento moderado 
dos músculos de expressão facial 

Primata (mamífero) - desenvolvimento extensivo 
dos músculos da expressão facial 

AFigura 18-13 Músculos da expressão facial. 

taxonomicamente, mas bem homogêneos em seu morfotipo 
adaptativo. Eles eram todos bem pequenos: muitos eram 
do tamanho de musaranhos e nenhum era muito maior do 
que o gambá atual (pesando de 2 a 3 quilogramas). Seus 
dentes revelam principalemente dietas insetívoras com al
guma omnivoria, mas estes mamíferos eram muito peque
nos para serem carnívoros predadores ou herbívoros com 
uma dieta altamente fibrosa. 

Embora seja improvável que tenha havido uma compe
tição direta entre os mamíferos e os dinossauros (cenários 
de mamíferos comendo os ovos de dinossauros e causando 
sua extinção é um trabalho de ficção), é verdadeiro que os 
mamíferos não se diversificaram em formas com grandes 
corpos com dietas mais variadas até a extinção dos dinos
sauros. A presença dos dinossauros, de alguma forma, deve 
ter impedido a radiação dos mamíferos a uma gama mais 
variada de nichos adaptativos. 

Houve dois grandes períodos de diversificação mama-
liana durante a Era Mesozóica. O primeiro, do Jurássico até 
o início do Cretáceo, produziu uma primeira radiação de 
formas que, em sua maioria, não sobreviveu além da Era 
Mesozóica: morganucodontes, docodontes, triconodontes, 
simetrodontes, driolestídeos e similares. Embora estes pri
meiros mamíferos sejam fascinantes aos estudantes de sua 
história, não iremos discuti-los em maior detalhe (para uma 
grande revisão, veja Lillegraven et al. 1979). Entretanto, 
descobertas recentes na China proviram mamíferos primi
tivos excepcionalmente bem preservados, tão excepcionais 
quanto os novos dinossauros e aves chineses que mencio
namos no Capítulo 16. Por exemplo, Hadrocodium, do Ju
rássico Inferior da China era uma pequena forma não maior 
que um clips de papel (Luo et al. 2001). Jeholodens, do Cre-
tácio Inferior era maior - mais ou menos do tamanho de um 
camundongo - e mais proximamente relacionado aos ma
míferos modernos, mas com membros posteriores curiosa
mente alargados (Ji et al. 1999). 

A segunda radiação, a qual ocorreu no início do Cretá
ceo, foi composta de mamíferos mais derivados, incluindo 
os primeiros térios, sendo discutida com maior profundidade 
no Capítulo 20. Alterações em outros aspectos dos ecossis
temas terrestres também foram aparentes neste Período. O 
início do Cretáceo marca o momento da radiação inicial das 
angiospermas, as plantas com flores. Dentre outros tetrápo
des, as faunas de dinossauros do Cretáceo eram muito dife
rentes das primeiras e as serpentes apareceram pela primeira 
vez, possivelmente em associação com a diversidade de pe
quenos mamíferos de onde se alimentavam. 

Os primeiros eutérios foram recentemente descritos do 
Cretáceo Inferior da China, estimado em aproximadamente 
125 milhões de anos (Ji et al. 2002). Esse espécime, do ta
manho aproximado de um hamster, também é bem preser
vado e até mesmo apresenta impressões da pelagem e parece 
ter sido um generalista, mas de alguma forma adaptado à 
escalada. Foi nomeado bem apropriadamente como Eomaia 
(Grego, Eo = amanhecer, maia = mãe). 

A diversidade dos mamíferos da Era Mezosóica provavel
mente representa dois grupos principais: um na Laurásia (os 
Boreosfenídeos - Grego, boreo = do norte, sphen = cunha) que 
contém as origem dos térios e dos extintos multituberculados, 
e um na Gondwana (os australosfenídeos - Latim, austral = 
do sul), que contém a origem dos monotrêmatas. Entretanto, 
muitos dos australofenídeos tinham o tipo de molares comple
xos vistos nos térios, mas eram primitivos em outros aspectos: 
por exemplo, tinham retido ossos pós-dentários na mandíbula. 

Zhe-Xi Luo e colaboradores (Luo et al. 2002) estudaram 
a anatomia detalhada dos dentes destes mamíferos e propu
seram que tipos complexos de molares evpluíram conver
gentemente nas radiações de mamíferos do norte e no sul 
(mas de um diferente ponto de vista, veja Woodburne et al. 
2003). Ainda, ambos os grupos do norte e sul têm uma única 
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característica derivada: por exemplo, todos os boreosfenídeos 
mostram uma redução da interclavívula e coracóide, indi
cando que os ombros poderiam funcionar como pivô durante 
a locomoção. Esse esquema das relações dos primeiros ma

míferos propõem que os monotrêmatos sejam distantemente 
relacionados aos outros mamíferos atuais e que a incorpora
ção dos ossos pós-dentários como parte de uma orelha média, 
ocorreu convergentemente em monotrêmatos e térios. 

Resumo 

A linhagem dos Synapsida é caracterizada por uma única fe
nestra temporal inferior de cada lado do crânio. Os primeiros 
sinapsídeos foram os pelicossauros, do final do Carbonífero 
e do início do Permiano, incluindo os familiares animais que 
possuíam velas nas costas. Muitos pelicossauros eram ani
mais grandes para o seu tempo, até o tamanho de um porco. 
Os pelicossauros mais derivados, os esfenacodontídeos, apre
sentavam diversas características mamíferas, incluindo os 
primórdios de uma orelha média com três ossos. 

Os primeiros terapsídeos eram mais derivados, pois apre
sentavam uma postura ereta com os pés e membros agindo 
como alavancas durante a locomoção e um volume maior 
de musculatura mandibular. Os terapsídeos mais derivados, 
os cinodontes do Triássico, possuíam muitos traços indica
dores de endotermia, incluindo ossos turbinados no nariz, 
um palato secundário e a redução da caixa torácica lombar, 
o que sugere a presença de um diafragma. Muitas caracte
rísticas do crânio cinodonte, as quais foram modificadas ao 
longo da história, podem ser entendidas no contexto de um 
conflito evolutivo entre a mastigação e a audição, pois al
guns dos ossos da orelha média dos mamíferos formavam a 
articulação mandibular original dos Synapsida. 

Os primeiros mamíferos verdadeiros são conhecidos do 
Jurássico Inferior, com um possível candidato do Triássico 
Superior. A maioria desses primeiros mamíferos possuíam 
dentes que se encaixavam precisamente para mastigar a co

mida e eram substituíveis apenas uma vez. A evolução dos 
mamíferos a partir dos cinodontes foi acompanhada por 
uma redução substancial do tamanho do corpo - os primei
ros mamíferos eram do tamanho de musaranhos, aproxima
damente 100 milímetros e provavelmente pesavam menos 
de 50 gramas. Podemos deduzir muito sobre a provável bio
logia destes primeiros mamíferos, não somente a partir de 
seus restos esqueléticos, mas também, da consideração da 
biologia dos monotremados e dos térios primitivos viventes. 
Por inferência, a partir de padrões de substituição dentária e 
pela presença de dueto naso-lacrimal, podemos concluir que 
tanto a lactação quanto a cobertura de pêlos evoluíram com 
os primeiros mamíferos. O próprio leite deve ter evoluído 
devido a suas propriedades antimicrobianas nos ninhos dos 
mamíferos ovíparos. 

Os mamíferos da Era Mesozóica eram formas principal
mente de que pequenos insetívoros ou onívoras. Os grupos 
modernos de mamíferos - monotremados e térios - podem 
ter suas origens traçadas até o Cretáceo Inferior, um mo
mento de viradas evolutivas, não somente entre os mamí
feros, mas também entre os demais tetrápodes e, bem como 
os vegetais. Os monotremados e térios podem representar 
respectivamente a sobrevivência de radiações do sul e do 
norte de linhagens mamalianas. Os mamíferos não se diver
sificaram em formas maiores e mais especializadas até a Era 
Cenozóica, após a extinção dos dinossauros. 
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Geografia e Ecologia 
na Era Cenozóica 19 

O papel da história da Terra na modelagem da evolução dos vertebrados é difícil de ser superestimado. As 
posições dos continentes afetaram o clima e a habilidade dos vertebrados de migrar de região a região. A 
continuidade geográfica da Pangea, no final da Era Paleozóica e no início da Era Mesozóica, permitiu aos 
tetrápodes migrar livremente pelos continentes e as faunas eram bem similares por todo o globo. Entretanto, 
no final da Era Mesozóica, a Pangea deixa de existir como uma entidade única. Mares epicontinentais se 
estenderam pelo centro da América do Norte e da Eurásia, e os continentes do sul foram se separando dos 
continentes do norte. O isolamento de diferentes blocos continentais resultou no isolamento de suas faunas 
de tetrápodes, limitando as possibilidades de migração. Como resultado, as faunas de tetrápodes foram se tor
nando progressivamente mais distintas em continentes diferentes. Distinções regionais se tornaram aparentes 
nas faunas de dinossauros do final da Era Mesozóica, sendo uma das características proeminentes das faunas 
de mamíferos da Era Cenozóica. 

A deriva continental, no final da Era Mesozóica e no início da Era Cenozóica, moveu os continentes do 
norte, formando a velha Laurásia (América do Norte e Eurásia), de sua posição quase equatorial, do início da 
Era Mesozóica, para latitudes maiores. A maior distribuição latitudinal dos continentes, somada às alterações 
de padrões de correntes oceânicas, resultantes dos movimentos dos continentes, provocaram tendências de 
resfriamento em grandes latitudes sul e norte, durante o final da Era Cenozóica. Com a formação da capa 
polar do Ártico, há cerca de 5 milhões de anos, esse resfriamento levou a uma série de glaciações, iniciadas 
no Pleistoceno e que continuam até hoje. Atualmente, estamos vivendo um período interglacial. Tanto a frag
mentação das massas de terra quanto as alterações climáticas, durante a Era Cenozóica, foram fatores impor
tantes para a evolução dos mamíferos. 

19.1 Geografia Continental da Era Cenozóica 

A quebra da Pangea, no Jurássico, se iniciou com o movi
mento da América do Norte, o que abriu o Oceano Atlântico 
ancestral. Falhas se formaram na Gondwana e a índia se 
moveu para o norte, sobre sua placa oceânica distinta (Fi
gura 19-1), colidindo com a Eurásia. A colisão destas pla
cas, em meados da Era Cenozóica, produziu o Himalaia, a 
maior cadeia montanhosa do mundo amai. 

A América do Sul, a Antártica e a Austrália se separaram 
da África durante o Cretáceo, mas mantiveram conexões até 
o início da Era Cenozóica. Do meio ao final do Eoceno, a 
Austrália se separou da Antártica e, como a índia, se diri
giu para o norte (note que a Nova Guiné, hoje uma ilha ao 

norte da Austrália, separada do continente por um mar raso, 
é, na verdade, uma parte do bloco continental australiano. 
Ela esteve em contato com a Austrália por boa parte da his
tória da Terra - é por isso que as faunas das duas regiões são 
tão similares). Conexões intermitentes de terra entre a Amé
rica do Sul e a Antártica se mantiveram até a metade da Era 
Cenozóica, por meio do arco de ilhas do mar da Escócia; 
e a fauna de mamíferos da Antártica, do final do Eoceno, 
têm uma forte semelhança com aquela da América do Sul. A 
Nova Zelândia se separou da Austrália em algum momento 
em meados da Era Mesozóica, aparentemente, muito cedo 
na história da diversificação dos mamíferos para carregar 
um componente distinto destes animais. Embora a Nova 
Zelândia tenha muitos outros tetrápodes endêmicos - mais 
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A Figura 19-1 Posições continentais, no final do Paleoceno e início do Eoceno. Um mar epicontinental, o estreito de Turgai (linhas 
diagonais), se estendia pela Eurásia. Flechas pontilhadas mostram a direção da deriva continental, e as linhas contínuas indicam as principais 
pontes de terra mencionadas no texto. 

notavelmente o diapsídio primitivo Sphenodon (o tuatara) -
seu único mamífero endêmico é um morcego, o qual chegou 
à ilha voando da Austrália. Outros mamíferos que são en
contrados, hoje, na Nova Zelândia, tais como os marsupiais, 
veados e ouriços foram trazidos por humanos. 

No Hemisfério Norte, uma ponte de terra, entre o Alasca 
e a Sibéria - a ponte trans-Beríngea - conectava ampla
mente a América do Norte e a Ásia, em grandes latitudes, 
porém, sem muito gelo. Conexões intermitentes também 
permaneceram entre o leste norte-americano e a Europa, via 
Groelândia e Escandinávia, do Cretáceo até o início do Eo
ceno. Entretanto, as migrações de mamíferos, entre a Amé
rica do Norte e a Europa, por essas rotas, parecem ter sido 
proeminentes somente no início do Eoceno. A conexão, apa
rentemente, se rompeu durante o Eoceno e migrações poste
riores ocorreram pela ponte trans-Beríngea, a qual ligava o 
Alasca com a Sibéria. Outros movimentos tectónicos tam
bém influenciaram o clima da Era Cenozóica. Por exemplo, 
a elevação de cadeias montanhosas, como as Rochosas, os 
Andes e o Himalaia, em meados da Era Cenozóica, resul
taram em alterações nos padrões de chuvas, o que resultou 

no aumento da área de campos abertos - um novo tipo de 
habitat - em altas altitudes. 

19.2 Ecossistemas Terrestres 
da Era Cenozóica 

A evolução dos animais e das plantas, durante a Era Ce
nozóica, está intimamente relacionada com as alterações 
climáticas, as quais, por sua vez, estão associadas com mo
dificações das posições dos continentes. A chave para en
tender as alterações das condições climáticas está no fato de 
que as principais massas de terra se moviam para longe da 
região equatorial, em direção aos pólos. A passagem de mas
sas de terra pelas regiões polares - a Antártica, no início da 
Era Cenozóica, e a Groelândia, no final deste Período - permi
tiu a formação de capas polares, o que culminou em períodos 
de glaciação (eras do gelo) no Pleistoceno. A história dos 
ecossistemas terrestres da Era Cenozóica é^também, a his
tória das regiões temperadas de grandes latitudes, as quais 
ficaram mais frias e secas, com alterações em sua vegetação 
(p. ex., a substituição de grandes florestas semelhantes às 
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tropicais com planícies e campos iniciados há aproximada
mente 45 milhões de anos (o termo semelhantes às florestas 
tropicais indica uma floresta que teve estmtura de vários es
tratos assim como as modernas florestas tropicais, mas com 
alguma diferença na distribuição das espécies). 

A radiação de tipos modernos de mamíferos é uma ca
racterística proeminente da Era Cenozóica, seguindo sua 
origem no Triássico e sua persistência, por toda a Era Meso
zóica, mantendo um pequeno tamanho corpóreo e pouca di
versidade morfológica. Assim, a Era Cenozóica é geralmente 
chamada de a Idade dos Mamíferos, mesmo que o tempo 
passado, desde o início da Era Cenozóica, represente apenas 
um terço da história total dos mamíferos (e embora os ver
tebrados mais diversificados, na Era Cenozóica, tenham sido 
os peixes teleósteos). A radiação dos mamíferos é, quase que 
certamente, relacionada com a extinção dos dinossauros, o 
que deixou o mundo livre de grandes tetrápodes e forneceu 
uma gama de oportunidades para outros gmpos. 

No mundo aquecido da Era Cenozóica, florestas, similares 
às tropicais, eram encontradas em grandes latitudes - mesmo 
no Círculo Ártico. Aparentemente, a vegetação destas re
giões polares podia suportar seis meses de escuridão quase 
completa. Esta vegetação, no início da Era Cenozóica, 
apresentava folhas excepcionalmente grandes, desconhe
cidas no mundo atual. As folhas amplas, presumivelmente, 
permitiam às árvores a obtenção da quantidade máxima 
possível de luz solar, durante o verão curto e sob as condi
ções adversas do inverno. Um conjunto de fósseis, do iní
cio do Eoceno, encontrado na Ilha de Ellesmere (dentro do 
Círculo Polar Ártico canadense) demonstra a presença de 
répteis, tais como tartarugas e crocodilos, bem como a de 
mamíferos, parecidos com pequenos primatas (embora não 
aparentados a eles) e com lêmures voadores da Ásia atoai. 
A Figura 19-2 ilustra as condições subtropicais da Europa 
no início do Eoceno. Fósseis de plantas do início do Eoceno 
da Patagônia, no extremo sul da América do Sul, mostram 
que florestas tropicais também existiram em altas altitudes 
no Hemisfério Sul. 

Muitas das linhagens de mamíferos, do início da Era 
Cenozóica, estão extintas atualmente. Estes grupos, geral
mente, são chamados de mamíferos primitivos, um termo 
pejorativo que se refere, realmente, à nossa própria pers
pectiva a partir do conforto do presente. Mamíferos primi
tivos eram principalmente formas generalizadas, pequenas 
ou médias, com uma predominância de tipos arbóreos. Pre
dadores maiores e mais especializados, e herbívoros com 
dentes, sugerindo uma dieta rica em fibra, não aparecem até 
o final do Paleoceno. Membros das ordens atuais não apa
recem até o Eoceno, mas há algumas exceções notáveis, as 
mais importantes são as ordens Camivora (cães, gatos e ou
tros) e Xenarthra (preguiças, tatus e tamanduás) conhecidas 

do início do Paleoceno, e a Rodentia (conhecida do final do 
Paleoceno). 

Parece que a presença de dinossauros herbívoros man
tinha a floresta com baixa altura, como o que ocorre atual
mente com os elefantes na savana. Já que as florestas 
dominaram os habitats terrestres após a extinção dos dinos
sauros, a maioria dos nichos, disponível para os mamíferos 
do início da Era Cenozóica, era o arbóreo. As florestas tro
picais foram estabelecidas na América do Norte, há meros 
1 milhão de anos depois do começo da Era Cenozóica. En
tretanto, não foi antes das alterações climáticas do Eoceno 
que houve o aparecimento de mais habitats abertos em que 
mamíferos de grande porte começaram a radiar para a diver
sidade de nichos terrestres que ocupam atualmente. 

Tipos modernos de pássaros também se diversificaram 
no início da Era Cenozóica, incluindo os grandes pássaros 
terrestres - tanto as formas carnívoras (todas extintas atual
mente) quanto as herbívoras, como o avestruz atoai. Mui
tos dos gmpos atoais de répteis têm suas origens no final 
do Cretáceo, ou início da Era Cenozóica, enquanto gmpos 
modernos de tartarugas e de anfíbios se estabeleceram am
plamente no Cretáceo. As serpentes são uma radiação da 
Era Cenozóica, e Era das Serpentes pode ser um nome mais 
apropriado para a Era Cenozóica do que a Era dos Mamí
feros. Tipos modernos de crocodilos de água doce foram 
os únicos a sobreviver até a Era Cenozóica. Os crocodilos 
marinhos não existiram antes da Era Mesozóica, mas houve 
uma modesta radiação de crocodilos terrestres no Hemisfé
rio Sul, durante o Paleoceno e o Eoceno. Champsossauros 
(similares aos crocodilos quanto à sua forma, mas muito 
distantes filogeneticamente dos crocodilianos) também 
eram predadores de água doce, proeminentes no início da 
Era Cenozóica. Dentre os insetos, as borboletas c RS mari
posas modernas apareceram, pela primeira vez, em meados 
do Eoceno. 

O mundo do final da Era Cenozóica era, em geral, 
mais frio e mais seco do que o do início deste Período. 
Alterações dos ecossistemas terrestres refletiam tais mo
dificações. Florestas temperadas substituíram a vegetação 
"tropical" das grandes latitudes e as florestas realmente 
tropicais foram confinadas às regiões equatoriais. Cam
pos extensos apareceram, pela primeira vez, no Mioceno, 
formando zonas de savana (campos com algumas árvores 
espalhadas) pela América do Norte, pelo sul da América 
do Sul e pela Ásia Central. Entretanto os tipos de mamí
feros presentes na fauna da América do Sul, sugerem que 
os campos apareceram antes nas altas latitudes do sul, tal
vez tão cedo quanto o final do Eoceno. No Plioceno, há 
2 ou 3 milhões de anos, as savanas apareceram em áreas 
mais tropicais, tais como o leste africano e os campos mais 
temperados se tomaram pradarias ou estepes, sem árvores. 
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< Figura 19-2 Uma reconstrução de uma cena do início do Eoceno da Europa, demonstrando uma floresta subtropical pluvial. As árvores 
incluem sequoias, pinheiros, bétula, palmito, cipreste do pântano e samambaias. Na frente, há cicadáceas e magnólias. Os pássaros são 
íbis, com um Diatryma (um predador extinto incapaz de voar) ao fundo. Os mamíferos, semelhantes aos hipopótamos, são os Coryphodon, 
pertencentes a uma ordem extinta de ungulados, os Dinocerata. Um primata arcaico (Cantius, um omomiídeo) sobe sobre uma liana. 
Andando em meio às samambaias está um oxyaenídeo, o Palaeonictis, um predador, semelhante ao gato, que pertence à ordem extinta dos 
Creodonta. Sua caça potencial são os primeiros artiodátilos, os Diacodexis, em primeiro plano. 

Essa mudança de vegetação coincide com o surgimento de 
nosso próprio gênero Homo, um hominídeo bem adaptado 
à vida nas savanas tropicais. Novos tipos de vegetação 
também apareceram no Plio-Pleistoceno: a tundra e a taiga, 
nas regiões Árticas, e os desertos, nas regiões temperadas 
e tropicais. 

A radiação dos mamíferos, no final da Era Cenozóica, 
refletiu tais alterações de vegetação. Grandes mamíferos, 
tais como cavalos, antílopes, rinocerontes e elefantes evoluí
ram junto com o aparecimento dos campos - e com eles, os 
carnívoros que os predavam, tais como grandes gatos e ca
chorros. Alguns mamíferos pequenos também se diversifica
ram, mais notavelmente alguns tipos modernos de roedores, 
tais como os ratos e os camundongos. Esta diversificação de 
pequenos mamíferos pode explicar a subseqüente diversifi
cação dos tipos modernos de cobras, no final da Era Ceno
zóica. Lagartos do final da Era Cenozóica incluem alguns 
varanóides muito grandes, não somente o maior dos lagartos 
conhecidos atualmente, o Dragão de Komodo, mas também 
um predador, o Megalania, do tamanho de uma vaca, no 
Pleistoceno da Austrália. Muitos tipos modernos de pássaros 
apareceram pela primeira vez, no final da Era Cenozóica, 
incluindo os Passeriformes (pássaros que cantam) e os tipos 
modernos de aves de rapina, tais como as águias, os falcões 
e os abutres. Os habitats mais abertos do final da Era Ceno
zóica favoreciam também a diversificação de insetos sociais 
que vivem nos campos, tais como as formigas e os cupins. 

19.3 Climas da Era Cenozóica 

A Era Cenozóica foi, em geral, um período mais frio e seco 
do que a Era Mesozóica, embora sua primeira parte (até a 
metade do Eoceno, há cerca de 50 milhões de anos) tenha 
sido um momento de relativo calor. O final da Era Ceno
zóica foi caracterizado pela formação de gelo nos pólos, 
culminando em uma Era do Gelo no início do Pleistoceno, 
há 2 milhões de anos. 

Clima do Terciário (Paleoceno-Plioceno) 

As condições quentes e úmidas, típicas do Jurássico e do 
início do Cretáceo Médio, se alteraram no final do Cretáceo, 
quando o resfriamento global começou a ocorrer. Mesmo 
assim, o mundo do início da Era Cenozóica ainda refletia 

o calor da Era Mesozóica. Houve um aumento do dióxido 
de carbono atmosférico, no início do Eoceno, o qual pode
ria ter resultado em um aquecimento, por meio do efeito es
tufa. O pico do aquecimento climático nas grandes latitudes 
ocorreu por volta do início e meio do Eoceno (Figura 19-3). 
Deste ponto alto, as grandes latitudes começaram a se res
friar, com uma grande queda da média anual de tempera
tura no final do Eoceno e início do Oligoceno, colocando o 
mundo no início do período mais frio do final da Era Ceno
zóica (Zachos et al. 2001). 

O que causou estas dramáticas alterações da temperatura 
da Terra? Uma razão primária foi, provavelmente, a rever
são do efeito estufa, relacionada com um declínio conside
rável do dióxido de carbono atmosférico. Adicionalmente, 
águas frias se formaram nos pólos quando a Austrália se se
parou da Antártica e a Groelândia se separou da Noruega. A 
circulação oceânica carregou a água gelada até o equador, 
resfriando as latitudes temperadas. A capa de gelo da Antár
tica, provavelmente se formou no final do Eoceno, embora 
a capa polar do Ártico não tenha se formado até 30 milhões 
de anos depois, no final do Mioceno. 

Seguindo um Oligoceno frio, as temperaturas começa
ram a aumentar em grandes latitudes, no início do Mioceno, 
atingindo um segundo pico no Mioceno Médio. O mundo 
do Mioceno era, em geral, mais seco do que o do Eoceno, 
e a combinação do calor com a seca promoveu a dispersão 
dos campos. O aquecimento na metade da Era Cenozóica, 
provavelmente se deve à abertura da Passagem de Drake, 
entre a Antártica e a América do Sul, a qual isolou a fria 
água polar que circunda a Antártica. Entretanto, a expansão 
da capa polar antártica, no final do Mioceno, mais uma vez, 
trouxe o resfriamento das grandes latitudes, uma tendência 
que persistiu até hoje, com retrações ocasionais. O fecha
mento do Istmo do Panamá, que ligou a América do Norte 
e a do Sul, no Plioceno, também afetou profundamente o 
clima global. Águas quentes não podiam mais circular pelo 
equador e foi durante esse período que se formou a Corrente 
do Golfo, levando as águas quentes das regiões subtropicais 
americanas para a Europa. Em outros locais do mundo, a 
perturbação da circulação oceânica resultou no resfriamento 
e levou à formação da capa polar do Ártico. 

Note que as alterações da diversidade dos mamíferos 
acompanharam as modificações de temperatura, em grandes 
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AFigura 18-3 Principais paleotemperaturas anuais nas altas latitudes do norte durante a Era Cenozóica. Modificado de Zachos et al. (2001) 
e baseado em dados dos isótopos de oxigênio de profundidades marinha de foraminíferos. As barras tracejadas indicam a presença de capas de 
gelo quando representam a cobertura mínima (parcial ou efêmera) e sólida quando representa a cobertura máxima (total ou permanente). 

1. Florestas tropicais confinadas no Circulo Polar Ártico. Predominam os mamíferos primitivos. 
2. Temperaturas alcançam o máximo na Era Cenozóica. Tipos modernos de mamíferos começam a aparecer e mamíferos primitivos 

começam a declinar. 
3. O resfriamento trás congelamentos de inverno à altas latitudes. Florestas tropicais são substituídas por florestas subtropicais em 

latitudes mais altas e florestas polares desaparecem; os últimos mamíferos arcaicos extinguem-se. 
A temperatura do Eoceno/Oligoceno resulta em extinções e um mundo mais frio. 
Aquecimento no Mioceno trás campos de gramíneas à altas latitudes. Um resfriamento e seca subseqüentes resultam em uma 
ampliação dos campos e diminuição das florestas subtropicais. Em altitudes altas, os mamíferos predominam, pastadores reduziram 
em número, todos os crocodilos e tartarugas grandes agora desapareceram. 
Gramíneas C 4 agora expandem-se. 

4. 
5. 

6. 
7. Resfriamento posterior significante a 2,5 milhões de anos, mergulha o mundo numa era glacial. 

latitudes, ao longo da Era Cenozóica, com picos observados 
no Eoceno e no Mioceno Médios (Figura 18-3). Este padrão 
faz sentido quando pensamos no mundo atual, no qual existe 
uma variedade muito maior de mamíferos nas florestas tro
picais do que nas temperadas. 

O mundo no Mioceno era em geral mais seco do que no 
Eoceno, e a combinação do calor e a seca promoveram a 
dispersão dos campos. No final do Mioceno, aproximada
mente 7 milhões de anos, houve uma mudança no tipo de 
caminho fotossintético usado pelas gramíneas, como regis
trado por isótopos de carbono em solos fósseis e no esmalte 
dos dentes de mamíferos pastadores. Isto era a mudança do 
caminho C 3 , visto hoje nas plantas dicotiledôneas e gramí
neas das regiões mais frias, para o caminho C 4 , visto hoje 
em gramíneas das regiões tropicias e sub-tropicais. O cami
nho C 4 é mais eficiente em condições de altas temperaturas 

e baixo teor de dióxido de carbono. Existe controversa sobre 
o período exato em que os níveis de C 0 2 atmosférico caíram 
para os comparativamente baixos níveis atuais. Temos boa 
evidência que no início da Era Cenozóica o C 0 2 atmosférico 
era muitas vezes mais alto do que agora, mas existe alguma 
controversa entre as evidências da geoquímica e dos organis
mos fósseis. A evidência geoquímica indica que os níveis pre
sentes foram alcançados desde o início do Mioceno, enquanto 
evidência de plantas fósseis e comunidades de mamíferos, 
sugerem um declínio no final do Mioceno, simultaneamente 
com suas mudanças bioquímicas em gramíneas. 

Note que o mundo atual é um lugar muito frio e seco 
em comparação com a maior parte da Era Cenozóica (na 
verdade, com a maioria da história da Terra), e também é 
muito variado em termos de diferentes tipos de habitats e 
zonas climáticas. No início da Era Cenozóica, o mundo era 
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coberto com florestas semelhantes às tropicais e com tipos 
de mamíferos que viveram nesses habitats. Nós ainda temos 
florestas desse tipo que agora estão confinadas nas regiões 
equatoriais, mas que têm adicionado outros tipos de am
bientes em outras latitudes (florestas e campos temperados) 
e também têm campos tropicais, e ainda muitos novos tipos 
de habitats, com o deserto e tundra ártica. Assim, os núme
ros de diferentes tipos de animais são enormemente encre-
mentados para refletir essa grande diversidade de tipos de 
habitats. Ainda, a divisão do mundo em continentes sepa
rados, significou que muitas faunas e floras, evoluíram em 
isolamento comparativo. Discutiremos o efeito disto na evo
lução dos mamíferos no Capítulo 20. 

As Idades do Gelo do Pleistoceno 

As extensivas glaciações episódicas que caracterizam o Pleis
toceno foram eventos que estiveram ausentes, no mundo, 
desde a Era Paleozóica. Estas idades do gelo tiveram uma 
influência importante não somente sobre a evolução dos ma
míferos da Era Cenozóica em geral, mas também sobre nossa 
própria evolução - e mesmo sobre as civilizações atuais. O 
mundo ainda pode ser considerado em uma Idade do Gelo, 
mas agora, habitamos um Período interglacial mais quente. 

Por exemplo, atualmente, o volume de gelo na Terra 
constitui cerca de 26 milhões de quilômetros cúbicos. Du
rante os episódios glaciais no Pleistoceno, houve até 77 
milhões de quilômetros cúbicos de gelo, talvez mais. Um 
volume enorme de água ainda está preso nas capas polares 
e nas geleiras. O derretimento das geleiras do último episó
dio glacial, no final do Pleistoceno, há cerca de 10 mil anos, 
fez com que o nível do mar fosse elevado em 140 metros 
(quase metade da altura do Empire State Building), em com
paração à condição relativamente estável dos dias de hoje. 
Se as geleiras atuais derretessem, o nível do mar subiria em 
mais 50 metros, inundando a maioria das cidades costeiras 
do mundo. Países inteiros, como Bangladesh e algumas na
ções das ilhas do Pacífico, seriam completamente submer
sas. Não surpreende que os ambientalistas atuais estejam 
preocupados com as possibilidades de aquecimento global 
provocadas pelas atividades humanas! 

Hoje, as geleiras cobrem 10 por cento da superfície ter
restre da Terra, principalmente nas regiões polares, mas 
também nas grandes montanhas. Em alguns momentos do 
Pleistoceno, uma massa de gelo que tinha, provavelmente, 
de 3 a 4 quilômetros de espessura, cobria 30 por cento da 
terra, e se estendia ao sul, na América do Norte, até o 38°N 
de latitude (sul de Illinois; Figura 19-4). Uma capa de gelo 
similar cobria o norte da Europa. Entretanto, a maior parte 
do Alasca, da Sibéria e da Beríngea (terras do Pleistoceno, 
entre o Alasca e o nordeste da Ásia, que estão, hoje, sub

mersas) não tinha gelo e abrigava um bioma, conhecido 
como a Estepe dos Mamutes, ou estepe-tundra, desconhe
cido atualmente. Ele era, obviamente, muito mais produtivo 
do que os habitats de grandes latitudes atuais, pois continha 
um conjunto de faunas de mamíferos que rivaliza com a di
versidade moderna encontrada na fauna da savana africana. 
Esta fauna combinava mamíferos atualmente ausentes das 
grandes latitudes, tais como leões e rinocerontes, com ani
mais que persistem nas latitudes árticas hoje, tais como os 
veados e a rena. Pólen fóssil também mostra que tipos de 
salva e gramíneas existiram nas estepes-tundra da Beríngea, 
que estão ausentes nos habitats de tundra atuais. 

Estas geleiras continentais avançaram e se retraíram 
diversas vezes durante o Pleistoceno (o hemisfério sul foi 
menos afetado porque, naquele momento, as massas de terra 
continentais do sul estavam mais distantes dos pólos do que 
as do norte, como o que ocorre hoje). Houve quatro gran
des episódios de glaciação, mas sabemos agora, que mui
tos destes pequenos episódios (20 ou mais) ocorreram entre 
os principais. A glaciação continental teve um efeito maior 
sobre o clima do mundo do que a simples cobertura de gelo 
nas grandes latitudes. Livros populares apresentam mamu
tes lutando para se soltar do gelo, mas as geleiras avançam 
vagarosamente o bastante para que os animais pudessem 
migrar em direção ao equador - embora problemas possam 
ocorrer se as rotas são bloqueadas por montanhas ou pelo 
mar. Entretanto, os animais da Eurásia, que vivem em cli
mas mais frios, têm a vantagem de amplas conexões entre 
as zonas tropicais e temperadas, tanto na Ásia quanto na 
África. Em contraste, os animais norte-americanos teriam 
de atravessar o relativamente estreito Istmo do Panamá para 
atingir as áreas mais tropicais da América do Sul. Este gar
galo geográfico pode ter limitado a migração de certos tipos 
de mamíferos. 

A secagem das porções sem gelo da Terra, devido ao 
volume de água preso nas geleiras, foi, ao menos, tão im
portante para os ecossistemas terrestres como as próprias 
geleiras. Muitas das áreas equatoriais que hoje são cobertas 
por florestas pluviais de terras baixas, eram naquela época, 
muito mais secas, até mesmo áridas. O Período interglacial 
atual, relativamente suave, é mais frio e seco do que outros 
Períodos desse tipo no Pleistoceno. Por exemplo, durante 
outros Períodos interglaciais, os hipopótamos eram encon
trados no que hoje é chamado de Deserto do Saara, e esses 
animais também eram encontrados na Inglaterra. 

O que provocou estes episódios de glaciação? Uma teo
ria antiga sugere que a quantidade de radiação solar que in
cide sobre a Terra varia o bastante para afetar o clima do 
planeta. Na década de 1930, o astrônomo iugoslavo Milu-
tin Milankovitch propôs que os episódios de glaciação são 
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Linhas costeiras e limites atuais 

Limites de gelo e direção do movimento 
Limites das comunidades de plantas 
Linhas costeiras do Pleistoceno 

AFigura 19-4 Glaciação do Pleistoceno na América do Norte há aproximadamente 18 mil anos. O contorno mostra a profundidade 
da capa de gelo e as setas indicam a direção do movimento. A vegetação dominante é mostrada no leste; no oeste, terreno montanhoso 
produziu uma complexa variação na vegetação. O Lago Bonneville e outros lagos pluviais grandes são mostrados no oeste. A temperatura 
da superfície do mar (°C) é baseada na análise de micro-fósseis de mares profundos. 

iniciados pela combinação de diversas pequenas varia
ções na passagem da órbita da Terra ao redor do Sol com 
a posição relativa de nosso planeta com o astro. Três ciclos 
interagem aqui, cada um deles com sua periodicidade carac
terística (tempo passado entre os extremos do ciclo): (1) a 
órbita elíptica da Terra ao redor do Sol (com uma periodi
cidade de 100.000 anos); (2) a inclinação do eixo rotacional 
da Terra (com uma periodicidade de 40.000 anos); e (3) a 
precessão do eixo rotacional da Terra (com uma periodici
dade de 26.000 anos). 

Cada uma destas propriedades orbitais produz efei
tos diferentes. A alteração da inclinação e da precessão do 
eixo rotacional modifica a distribuição da luz solar, com 
respeito à estação e à latitude, mas não à insolação global 
total, enquanto as alterações da órbita da Terra resultam em 
pequenas modificações da insolação global. Normalmente, 

estas propriedades estão em ciclos fora de sintonia, como 
notas discordantes tocadas em um piano, mas, de vez em 
quando, elas se alinham, como notas criando um acorde. 
Milankovitch sugeriu que o fator crítico, que leva a um epi
sódio glacial, é uma alteração na quantidade de insolação de 
verão em grandes latitudes. Parece que os episódios glaciais 
têm início não com o mundo todo ficando mais frio, mas 
com verões frios que impedem o derretimento do gelo. Em 
contraste, os verões durante períodos glaciais, podem ser 
mais quentes do que aqueles observados atualmente. 

E importante perceber que estes ciclos de Milankovitch 
têm existido por toda a história da Terra. Entretanto, foi so
mente após a formação da capa polar do Ártico, no Pleis
toceno (possivelmente, mais cedo, no Plioceno) que houve 
gelo o suficiente para colocar o Hemisfério Norte em uma 
Idade do Gelo. 
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19.4 Extinções da Era Cenozóica 

A mais bem conhecida extinção da Era Cenozóica é, pro
vavelmente, aquela que ocorreu no final do Pleistoceno, 
embora esta não tenha sido, de forma alguma, a maior de 
todas as extinções. A extinção do Pleistoceno parece dramá
tica porque acabou com a megafauna, com a diversidade dos 
grandes mamíferos (aqueles com peso corpóreo superior aos 
20 quilograma). Isso inclui diversos mamíferos muito gran
des que, atualmente, estão completamente extintos, tais como 
os gliptodontes e as preguiças-gigantes, na América do Sul e 
na América do Norte, os mamutes na Holártica e na África e 
os diprotodontídeos da Austrália. Ela também inclui muitas 
formas grandes e exóticas de mamíferos mais familiares, tais 
como os tigres dente-de-sabre da Holártica e da África, alce 
irlandês, ursos da caverna e rinocerontes lanosos da Eurá
sia; os mamutes da Holártica e África e os grandes cangurus, 
"wombats" e equidnas da Austrália que eram muito maio
res do que as formas atoais. Grandes aves terrestres também 
sofreram com essas extinções - incluindo herbívoros como 
as moas da Nova Zelândia e o ave-elefante de Madagascar, 
bem como carnívoros, tais como os "phorusrachiformes" do 
Novo Mundo e os dromornitídeos australianos. 

Há muito debate sobre a causa dessas extinções. As 
principais extinções ocorreram no final do último período 
glacial, há cerca de 10.000 anos (surpreendentemente, os 
animais parecem mais vulneráveis às extinções quando o 
clima se altera do glacial para o interglacial, ao invés do 
inverso, provavelmente porque o primeiro evento ocorre 
com mais rapidez). Assim, alterações climáticas são a ex
plicação mais óbvia. Entretanto, muitos cientistas notaram 
que é somente o último período glacial, e não em qualquer 
um dos anteriores, que trouxe extinções de tais magnitudes. 
Esta observação sugere que parte, se não toda, a culpa das 
extinções da megafauna deve ser colocada sobre a dispersão 
dos humanos modernos e das técnicas modernas de caça, as 
quais são concomitantes ao período (veja o Capítulo 25). 

Muitos cientistas atualmente são inflexíveis que as ativi
dades humanas, mais do que mudanças climáticas, sejam a 
raiz causal das extinções do Pleistoceno (p. ex., Alroy 2001). 
Esta é a hipótese overkill. Entretanto, Steve Wroe e colabo
radores (Wroe et al. 2004) dizem que nosso conhecimento 
atual sobre os efeitos dos humanos sobre as extinções de 
mamíferos é retirada de exemplos históricos de faunas insu
lares. A caça e/ou perturbação ambiental podem ser a causa 
de comparativamente recente (nos últimos poucos milha
res de anos) extinções de lêmures gigantes de Madagascar 

ou das moas (aves herbívoras gigantes na Nova Zelândia), 
mas existem problemas com a extensão dos cenários para 
grandes massas de terra, tais como América do Norte e Aus
trália. Outra evidência que está em conflito com a hipótese 
overkill: as extinções na América do Norte não seguem um 
padrão norte para sul, como seria esperado com a invasão 
dos humanos provenientes da Beríngea (Beck 1996), e os 
cavalos no Alasca sofreram um rápido decréscimo no tama
nho do corpo, pouco antes de se tomarem extintos, o que 
condiz com a hipótese das mudanças climáticas como sendo 
o agente de extinção (Guthrie 2003). 

Cerca de 30 por cento dos gêneros de mamíferos foram 
extintos no final do Pleistoceno. Esta é, praticamente, a 
magnitude das outras duas grandes extinções da Era Ce
nozóica (no final do Eoceno e no final do Mioceno). En
tretanto, as duas extinções anteriores diferem em diversas 
formas críticas da do Pleistoceno. As extinções do final do 
Eoceno estavam associadas à dramática queda das tempe
raturas das grandes latitudes. Florestas de grandes latitudes 
se tomaram florestas temperadas, com o concomitante de
saparecimento dos mamíferos adaptados às florestas "tropi
cais". Isso incluiu não somente uma grande diversidade de 
mamíferos primitivos, mas também alguns dos tipos moder
nos, tais como primatas de grandes latitudes e os primeiros 
cavalos. A diversidade de anfíbios e de répteis do início da 
Era Cenozóica, em grandes latitudes, também foi muito re
duzida durante o final do Eoceno. 

As extinções do final do Mioceno estavam associadas, 
mais uma vez, não somente com a queda das temperaturas 
das grandes latitudes, mas com a seca global. As maiores 
extinções se deram entre os mamíferos de pastos (incluindo 
uma grande diversidade de cavalos), os quais sofreram com 
a perda dos habitats, conforme as savanas se tomaram cam
pos e pradarias. A América do Norte foi especialmente atin
gida pelos eventos climáticos do final do Mioceno, devido 
a sua posição latitudinal relativamente alta e o fato de que 
os animais não podiam migrar para áreas mais tropicais na 
América do Sul, antes da formação do Istmo do Panamá. 

Mais significativo para a hipótese da sobre-caça é o fato 
de que os mamíferos de todos os tamanhos corpóreos (não 
apenas os grandes) foram afetados tanto no Eoceno quanto 
no Mioceno. Outros organismos, terrestres e marinhos, tam
bém vivenciaram extinções profundas. A extinção do final 
do Pleistoceno afetou, principalmente, os grandes mamífe
ros e os pássaros, que são as espécies mais sujeitas a serem 
vista como presas ou competidores por caçadores humanos. 
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Características e Diversidade 
dos Mamíferos 

20 

Os mamíferos da Era Cenozóica são um gmpo altamente diversificado de organismos, adaptados a uma ampla 
variedade de estilos de vida, e apresentam uma grande diversidade ecomorfológica. Além das características 
familiares da lactação e dos pêlos, os mamíferos possuem outros traços derivados que os separam dos demais 
vertebrados. Embora a maioria dos mamíferos viventes seja eutéria (mamíferos placentários), o entendimento 
da diversidade e das especializações dos mamíferos requer o entedimento do que difere estes eutérios dos 
marsupiais, bem como os térios (marsupiais e eutérios) se distinguem dos monotremados. A maior parte da 
diversidade observada entre os mamíferos térios da Era Cenozóica se reflete no isolamento dos diferentes gm
pos de mamíferos em massas continentais distintas; muitos destes tipos ecomorfológicos evoluíram conver
gentemente em continentes diferentes. Os climas instáveis das grandes latitudes, ao longo da Era Cenozóica, 
também resultaram em uma maior diversidade de mamíferos adaptados a novos habitats, tais como os campos 
e as alterações do nível do mar, associadas com as posições continentais, resultaram em várias migrações in
tercontinentais de mamíferos. 

20.1 Características Compartilhadas 
por Todos os Mamíferos 

Os mamíferos são considerados os animais terrestres domi
nantes da Era Cenozóica, mas a diversidade de suas espé
cies (cerca de 4800) é somente um pouco maior do que a 
metade da das aves (cerca de 9000) e, consideravelmente, 
inferior do que a dos répteis lepidossauros (cerca de 7750 
espécies). A diversidade de espécies de mamíferos é, na ver
dade, é de fato a mesma dos anfíbios (com cerca de 4800), 
fazendo deles e dos anfíbios as menores linhagens dentre os 
tetrápodes. 

Os mamíferos, é claro, incluem os maiores vertebrados 
viventes, aquáticos e terrestres (a baleia azul, com cerca de 
120 toneladas, é o maior animal até hoje conhecido). E os 
mamíferos têm grande diversidade morfológica; nenhum 
outro táxon de vertebrados possui formas tão diferenciadas, 
umas das outras, como uma baleia e um morcego. Mesmo 
entre as formas estritamente terrestres, há uma tremenda di
ferença morfológica entre, por exemplo, uma topeira e uma 
girafa. Mas é pmdente considerar que os mamíferos não se 
destacam dos demais vertebrados quando algumas medidas 

de sucesso evolutivo, tais como a diversidade de espécies, 
são consideradas. A Figura 20-1 ilustra a diversidade dos 
principais gmpos viventes de mamíferos térios (excluindo 
os monotremados). 

Lactação 

As fêmeas de todas as espécies de mamíferos têm lactação, 
alimentando seus filhotes por meio da produção de leite. As 
glândulas mamárias são completamente ausentes nos ma
chos marsupiais, mas estão presentes e são potencialmente 
funcionais nos machos de monotremados e de eutérios. 
Houve exemplos de homens produzindo leite sob determi
nadas circunstâncias e, recentemente, uma espécie de mor
cego frugívoro, com o macho produzindo leite, foi descrita 
(Francis et al. 1994). Tem sido um mistério a razão pela qual 
os mamíferos machos retêm glândulas mamárias, mas não 
entram em lactação (veja Daly 1979); na realidade, o câncer 
de mama afeta humanos machos e fêmeas. 

Embora todos os mamíferos produzam leite, somente os 
térios possuem mamilos, de forma que os filhotes podem 
sugar o leite diretamente da mama, ao invés do tegumento 
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< Figura 20-1 Relações filogenéticas entre as ordens viventes de mamíferos excluindo monotremata. Este diagrama apresenta as 
prováveis relações entre os mamíferos térios viventes. As linhas pontilhadas demonstram somente inter-relações e não indicam momentos de 
divergência ou presença nâo-registrada nos fósseis. Os números indicam os traços derivados que distinguem as linhagens. Este cladograma 
é baseado em caracteres morfológicos. Um cladograma em informações moleculares é apresentado na Figura 20-18. 

Legenda: 1. Theria - glândulas mamárias com mamilos, vivipari
dade com a perda da casca do ovo, músculo digástrico utilizado na 
abertura da mandíbula, aberturas anal e urogenital separadas nos 
adultos, cóclea em espiral, escápula com fossa supra-espinhosa e 
diversas características do crânio e da dentição. 

2. Metatheria - dentição essencialmente monofiodonte (P3 é o 
único dente substituído), desenvolvimento suprimido da mem
brana corioalantóica, ureteres passam medianamente aos duetos 
Mullerianos para entrar na bexiga, canal pseudovaginal presente 
no parto e vários traços detalhados do crânio, da dentição (mola
res superiores com largas lâminas) e da articulação do joelho. 3. 
Ameridelphia - esperma produzido no epidídimo. 4. Australidel-
phia - detalhes da dentição e da articulação do joelho (também 
sustentado por dados bioquímicos). 5. Pé sindáctilo (os dígitos 2 e 
3 são envoltos por uma única capa de tegumento compartilhado), 
borda externa dos molares superiores em forma de W (ectolofo). 6. 
Eutheria - perda da membrana da casca do ovo, gestação intraute-
rina prolongada com a supressão do ciclo estral, corpo caloso co
necta os hemisférios cerebrais, os ureteres passam lateralmente aos 
duetos Mullerianos, fusão dos duetos Mullerianos numa vagina 
mediana, pênis simples (sem bifurcação na extremidade), além de 

detalhes da dentição (molares superiores com lâminas estreitas). 7. 
Edentata - detalhes da anatomia do crânio, o sacro é fundido for
temente à pelve, desenvolvimento inibido dos dentes, com a perda 
dos dentes rostrais, com esmalte pouco desenvolvido ou ausente. 
8. Epitheria - estribo com forma de estribo característica, além de 
alguns traços cranianos. 9. Planadores - detalhes da anatomia cra
niana. 10. detalhes da anatomia craniana, perda do primeiro par de 
incisivos, segundo par de incisivos grandes e sempre crescentes, 
detalhes da formação da placenta. 11. Insectivora - detalhes da 
anatomia do crânio, simplificação do intestino grosso com a perda 
do ceco, redução das sínfises púbicas na pelve. 12. Archonta -
pênis pedunculado, além de detalhes na estrutura do tornozelo. 13. 
Alongamento marcante dos membros peitorais, membrana de vôo 
entre os dedos, além de detalhes da anatomia craniana. 14. Ferae 
(também inclui a ordem extinta Creodonta) - restrição de dentes 
de corte à porção caudal da dentição, lâmina óssea separando o cé
rebro do cerebelo, além de detalhes da articulação do joelho. 15. 
Ungulata - dentição bunodonte, caninos reduzidos, astrágalo com 
cabeça curta e robusta. 16. Paenungulata - músculo estiloglosso 
bifurcado na língua, detalhes da estrutura do crânio, dos ossos do 
pulso e da placenta. 

da mãe. Os pêlos dos mamíferos, provavelmente uma ca
racterística primitiva, estão presentes nos monotremados e 
nos marsupiais; e a mama se desenvolve a partir de auréo
las confinadas à região abdominal. Os eutérios perderam 
os pêlos mamários e as mamas se desenvolvem a partir de 
linhas mamárias que se formam ao longo de todo o compri
mento do abdome. 

Sistema Esquelético-Muscular 

No Capítulo 18, discutimos como o sistema esquelético dos 
mamíferos gradualmente evoluiu na linhagem dos Synap
sida. Aqui, iremos nos concentrar nos traços unicamente 
mamalianos, em comparação com os demais amniotas 
viventes. As epífises dos ossos longos refletem o traço 
mamaliano do crescimento limitado. As epífises são as ex
tremidades dos ossos separadas da diáfise, por meio de uma 
zona de crescimento cartilaginosa, nos mamíferos imaturos. 
Na maturidade, os centros de ossificação na epífise e diáfise 
fiindem-se e as epífises não aparecem mais como estruturas 
distintas, separadas do resto do osso. 

Traços Cranianos No crânio dos mamíferos, os ossos 
dérmicos, originalmente formados na calota craniana, cres
ceram ao redor de todo o encéfalo, fechando completamente 
a caixa craniana (Figura 20-2a). Os ossos que formam a ex
tremidade inferior da abertura temporal dos Synapsida são 

curvados até o arco zigomático, o qual chamamos, usual
mente, de osso da bochecha. Esta é a barra óssea que você 
pode sentir bem abaixo de seus olhos. 

A dentição dos mamíferos é dividida em diversos tipos 
de dentes (condição chamada heterodontia): incisivos, cani
nos, pré-molares e molares. A maioria dos mamíferos possui 
dois conjuntos de dentições em suas vidas (difiodontia). O 
primeiro conjunto - os dentes de leite - consiste somente de 
incisivos, caninos e de pré-molares, embora a forma destes 
pré-molares seja bem parecida com a dos molares no adulto. 
A dentição adulta permanente consiste do segundo conjunto 
de dentes originais, com a adição de molares, com erupção 
posterior (nossos últimos molares são conhecidos como den
tes do siso, assim chamados porque aparecem na idade - final 
da adolescência - na qual supostamente, atingimos a matu
ridade). Os mamíferos são os únicos animais que mastigam e 
engolem um discreto bolo de alimento. Os mamíferos térios 
possuem tipos únicos de molares, chamados de molares tri-
bosfênicos (Quadro 20-1). 

Características Pós-Cranianas Diferentemente da pos
tura dos répteis viventes, os mamíferos apresentam uma 
postura ereta, com os membros posicionados sob o corpo 
(Figura 20-4). Entretanto, a postara altamente ereta dos ma
míferos familiares, tais como gatos, cachorros e cavalos é 
derivada; o movimento de um animal como o gambá, pro
vavelmente, representa a condição primitiva dos mamíferos. 



522 CAPÍTULO 20 Características e Diversidade dos Mamíferos 

Arco zigomático Ossos dérmicos envolvendo 
; \ a caixa craniana 

Fossa glenóide esquamosal 

Bula auditiva 

Côndilo dentário 

Processo angular 

Temporal 

Digástrico 
(curvatura caudal) 

(b) 

Digástrico 
(curvatura rostral) 

Masseter 

(c) 

Trapézio 

I Nervo craniano V 

I Nervo craniano VII 
I Nervos craniano IX, X 

AFigura 20-2 Anatomia craniana dos mamíferos, (a) Crânio de um mamífero generalizado (um ouriço-europeu): o côndilo do dentário 
encaixa-se na fossa glenóide do esquamosal, formando uma articulação mandibular, (b) Os músculos da mastigação, (c) Visão superficial 
dos músculos da expressão facial, mais os músculos dos ombros enervados por nervos cranianos. 

Os mamíferos apresentam uma articulação do tornozelo 
que difere da dos demais amniótas. O ponto de movimento 
não se encontra dentro dos ossos da articulação (a articula
ção mesotarsal); ele está entre a tíbia e um dos ossos proxi
mais do tornozelo, o astrágalo (uma articulação crurotarsal). 
Junto a essa nova articulação, os mamíferos possuem uma 
projeção de outro osso proximal do tornozelo, o calcâneo, 
formando o processo do calcâneo. Este processo é o ponto 
de inserção do músculo gastrocnemio. Na cintura pelvina, o 
ílio tem forma de barra e é direcionado para frente, e a púbis 
e o ísquio são curtos, em contraste com a púbis e o ísquio 
mais planos dos répteis. O fémur apresenta um trocânter 
distinto sobre o lado lateral proximal (trocânter maior), para 
a ligação dos músculos dos glúteos, os quais são, agora, im
portantes retratores dos membros pelvinos. São os músculos 
dos glúteos que dão aos mamíferos suas características ex
tremidades arredondadas. 

Com algumas poucas exceções, todos os mamíferos pos
suem sete vértebras cervicais (no pescoço), (manatis e os bi-
chos-preguiça possuem seis vértebras cervicais, e a girafa, 
na verdade, possui oito [Solounias 1999]). Eles também 
apresentam um complexo atlas-axis, único e especializado, 
nas duas primeiras vértebras cervicais. Os mamíferos podem 
rodar suas cabeças de duas formas: não somente na maneira 
tradicional, de cima para baixo, na articulação entre o crânio 
e o atlas, mas também de maneira mais derivada, de lado a 
lado, na articulação entre o atlas e o axis. Os mamíferos res
tringiram as costelas às vértebras mais craniais (torácicas) do 
tronco. As costelas lombares apresentam conexões zigapofi-
seais, as quais permitem a flexão dorso-ventral; elas também 
apresentam grandes processos transversais para a ligação 
do longissimus dorsi (um dos músculos epaxiais) que pro
duz este movimento durante a locomoção. A capacidade de 
mover a coluna vertebral de maneira dorso-ventral e lateral, 
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A Evolução dos Molares Tribosfênicos 

M 
uito cedo na história dos mamíferos, no início do 
Jurássico, havia uma diferença observável nos tipos 
de dentes molares e nos padrões de oclusão. O tipo 

primitivo, exemplificado pelo mamífero basal Morgamico-
don, constitui-se de molares com três cúspides principais 
em uma linha mais ou menos reta. O tipo mais derivado, 
exemplificado pelo simetrodonte contemporâneo Kuehneo-
therium, consiste na alteração da cúspide mediana, de forma 
que os dentes assumem uma forma triangular na face de 
oclusão ("visão do alimento") (Figura 20-3a). O ápice do 
triângulo, formado pelos dentes maxilares, aponta para den
tro, enquanto o dos dentes mandibulares aponta para fora, 
formando uma relação de conexão, chamada de oclusão 
triangular reversa. O triângulo superior é chamado de trigon 
e o inferior, de trigonídio. Os lados mais compridos destes 
dentes triangulares resultam em uma quantidade maior de 
área disponível para a ação de corte. Os dentes também se 
interdigitam de uma forma mais complexa do que os dentes 
dos mamíferos mais primitivos. 

Uma outra complicação dental, observada em mamíferos 
posteriores mais derivados, é o desenvolvimento do molar 
tribosfênico. O grupo de mamíferos que possui estes molares 
recebe o nome de Tribosphenida, e inclui os Theria (marsu
piais e eutérios). Este tipo de molar sofre a adição de mais 
uma cúspide, o protocone, ao trigon, nos dentes maxilares, os 
quais entram em oclusão contra uma concavidade nos dentes 
mandibulares, chamada de talonídio (Figura 20-3b). O molar 
tribosfênico adiciona as funções de quebra e de força ao 
dente original, o qual agia somente como cortador. A posse 
deste dente reflete, presumivelmente, uma maior diversidade 

itens alimentares consumidos. 

> Figura 20-3 Evolução dos molares dos mamíferos, (a) 
Visão de oclusão esquemática dos molares de triângulos inver
tidos de um mamífero não-tério holotério (Kuehneotherium). O 
molar mandibular também é ilustrado na visão lateral, (b) Visão 
similar dos molares tribosfênicos de um tério. As novas porções 
(o protocone, nos dentes superiores, e o talonídio côncavo, nos 
inferiores) são sombreadas. As Partes (c) e (d) apresentam a 
ação dos molares mandibulares em oclusão com os superiores: 
o molar mandibular é sombreado e áreas de contato entre os 
dentes são preenchidas por linhas cruzadas, (c) Contato inicial 
entre os dentes no início da oclusão. As cúspides trigonídeas 
produzem uma ação de corte, junto às cúspides laterais, atrás 
do trigon do dente maxilar rostral e na frente do trigon do dente 
maxilar caudal, (d) Ação pilão-e-almofariz dos molares ao final 
do poder de oclusão. O protocone (o almofariz da combinação) 
se encaixa à depressão formada entre as cúspides no trigonídeo 
(o pilão). 

Talonídeo 

• 
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Região occipital A t l a s Axis Vértebras Vértebras Vértebras 

Falanges Falanges 

AFigura 20-4 Esqueleto de um lobo-terrível (um lobo extinto do Pleistoceno). As longas apófises neurais das vértebras torácicas 
servem como área de fixação do ligamento nucal, o qual se estende desde a porção caudal da cabeça e auxilia na elevação da mesma. Este 
animal se apoia sobre as falanges, em uma forma de postura do pé, sobre as falanges, em contraste à postura mais primitiva, sobre a planta 
do pé, apresentada pelo gambá, na Figura 20-12b. 

nos mamíferos, pode estar relacionada com sua habilidade 
de deitar sobre o lado de seus corpos, algo que os demais 
vertebrados não realizam facilmente. Esta habilidade pode 
ter sido importante na evolução da amamentação, com ma
milos posicionados ventralmente. 

O Tegumento 

Em muitos aspectos, a cobertura externa dos mamíferos é 
a chave para seu modo único de vida. Enfatizamos que a 
endotermia é um processo energeticamente dispendioso, e 
parte da habilidade dos mamíferos para viver em climas 
inóspitos, se atribui às propriedades de seu tegumento. A 
variedade de tegumentos dos mamíferos é enorme. Alguns 
pequenos roedores possuem uma epiderme delicada, com 
apenas algumas células de espessura. A epiderme humana 
varia desde uma dúzia de células de espessura, sobre boa 
parte do corpo, até mais de uma centena de células, nas 
palmas das mãos e nas solas. Os elefantes, os rinoceron
tes, os hipopótamos e os tapires já foram classificados, 
em conjunto, como paquidermes (Grego: pachy = espesso 

e derm = pele), pois sua epiderme tem diversas centenas 
de células de espessura. A textura da superfície externa da 
epiderme varia desde a lisa (em peles cobertas por pêlos e 
na pele sem pelos dos cetáceos) até as rugosas, secas e en
rugadas (muitos mamíferos terrestres sem pêlos). A cauda 
dos gambás e de muitos roedores é coberta por escamas 
epidérmicas, similares àquelas dos lagartos, mas sem a 
beta-queratina dura encontrada nas aves e nos répteis. 

A Figura 20-5 ilustra a estrutura típica do tegumento dos 
mamíferos. Note que enquanto o tegumento dos mamíferos 
se parece com a dos demais vertebrados, quanto a sua forma, 
com camadas epidérmicas, dérmicas e hipodérmicas, há 
também componentes únicos. O tegumento dos mamíferos 
apresenta pêlos, glândulas sebáceas lubrificantes e produto
ras de óleos e glândulas apócrinas e sudoríparas, as quais 
secretam substâncias voláteis, água e íons. Estruturas mamí
feras típicas, derivadas da camada de queratina da epiderme, 
incluem as unhas, as garras, os cascos e os chifres. Termi
nações nervosas sensoriais incluem as livres (provavel
mente receptores de dor), redes nervosas ao redor dos vasos 
sangüíneos, corpúsculos de Meissner (receptores tácteis), 
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A Figura 20-5 Estmtura do tegumento dos Mammalia. 

corpúsculos de Pacini (receptores de pressão), terminações 
nervosas ao redor dos folículos pilosos e receptores de calor 
e de frio. Plexos vasculares (vasos sangüíneos interligados) 
da pele são a base para o fluxo contra-corrente. 

Pêlos Os pêlos têm uma variedade de funções, incluindo 
a camuflagem, a comunicação e a sensação, por meio das 
vibrissas (= bigodes). As vibrissas crescem sobre o focinho, 
ao redor dos olhos, ou sobre os membros pelvinos; recepto
res tácteis estão associados a estes pelos especializados. En
tretanto, a função básica dos pelos é isolamento térmico. A 
pelagem consiste de diversas unidades posicionadas muito 
próximas, geralmente produzidas por raízes complexas, as 
quais dão origem a mais de um pêlo cada. Seu efeito pro
tetor depende de sua habilidade no aprisionamento do ar, 
sendo a proteção proporcional ao comprimento do pêlo. Os 
músculos eretores do pelo (erector pili), que se ligam à raiz 
em sua porção mediana, elevam os pêlos para aumentar a 
camada de ar aprisionado. 

O frio estimula uma contração generalizada do erector 
pili por meio de nervos simpáticos, assim como o fazem 
outras situações estressantes, tais como o medo e a raiva. 
A ereção dos pêlos aumenta a espessura da pelagem (a co
bertura de pêlos), aprisionando um volume maior de ar. Um 
efeito colateral curioso, em mamíferos quase nus como os 
humanos, são as diminutas covinhas sobre a superfície da 
pele, nos pontos de inserção do erector pili. As ereções ser

vem para a comunicação, bem como para a termorregulação; 
os mamíferos a utilizam para mandar mensagens de medo ou 
de raiva (como pode ser observado nos pêlos arrepiados dos 
gatos e nos pêlos elevados da região do pescoço dos cães). 

Características proeminentes da pelagem dos mamíferos 
viventes são seu crescimento, sua substituição, sua cor e sua 
mobilidade. Um pêlo é composto de queratina, e ele cresce 
a partir de uma invaginação profunda, na camada germina-
tiva da epiderme, chamada de folículo piloso. A cor do pêlo 
depende da qualidade e da quantidade de melanina injetada 
no pêlo em formação, por melanócitos encontrados na base 
do folículo piloso. Os padrões de cores dos mamíferos são 
construídos por cores em pêlos individuais. Já que o pêlo 
exposto não tem vida, ele se desgasta e pode ser manchado. 
A substituição ocorre por meio do crescimento de um pêlo 
ou por mudas, quando todos os pêlos são substituídos. A 
maioria dos mamíferos apresenta pelagem que cresce e que 
se estabiliza em fases sazonais; a muda ocorre, geralmente, 
apenas uma ou duas vezes ao ano. 

Estruturas Glandulares Estmturas secretoras da pele se 
desenvolvem a partir da epiderme. Há três tipos principais de 
glândulas de pele nos vertebrados: as glândulas sebáceas, as 
apócrinas e as écrinas. Exceto pelas écrinas, as glândulas da 
pele estão associadas aos folículos pilosos e a secreção em 
todas elas se dá sob o controle neural e hormonal. Um compo
nente de todas estas glândulas é encontrado nos monotremados, 
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bem como nos térios e, dessa forma, pode-se assumir que elas 
sejam uma característica básica de todos os mamíferos. 

Glândulas écrinas produzem uma secreção que é, princi
palmente, aquosa, com pouco conteúdo orgânico. Na maio
ria dos mamíferos, as glândulas écrinas estão restritas às 
solas dos pés, às caudas preênseis e a outras áreas em contato 
com superfícies do meio ambiente, nas quais elas melhoram 
a adesão ou a percepção táctil. As glândulas écrinas são en
contradas sobre a superfície do corpo somente em primatas e, 
especialmente, nos humanos, nos quais elas secretam grandes 
quantidades de fluido para o resfriamento evaporativo. O suor 
regulador em grandes quantidades evoluiu convergentemente 
entre os mamíferos, pois as glândulas écrinas funcionam 
como sudoríparas nos humanos, enquanto os ungulados suam 
por meio das glândulas apócrinas. As glândulas sudoríparas 
comuns dos humanos não parecem ser uma característica 
mamífera primitiva e maioria dos mamíferos não termorre-
gulam por meio da secreção de fluidos pela pele, obtendo o 
resfriamento evaporativo. Por exemplo, os cães ofegam para 
manterem-se resfriados, e os cangurus lambem seus membros 
peitorais. Nos humanos, as glândulas sudoríparas podem agir 
em conjunto com as apócrinas mais próximas, contribuindo à 
produção de odor sob condições de estresse e de excitação. 

As glândulas sebáceas são encontradas em toda a super
fície do corpo. Elas produzem uma secreção oleosa, o sebo, 
que lubrifica e impermeabiliza o pêlo e a pele. A lanolina 
de ovelha, nossos próprios pêlos gordurosos, e os pontos 
gordurosos que o cachorro doméstico deixa nas paredes são 
todas secreções sebáceas. 

Glândulas apócrinas apresentam uma distribuição res
trita na maioria dos mamíferos, e suas secreções parecem 
ser utilizadas na comunicação química. Nos humanos, as 
glândulas apócrinas são encontradas sob os braços e nas 
regiões pubianas - são as secreções que geralmente tenta
mos esconder por meio de desodorantes. Em alguns outros 
mamíferos, tais como os grandes ungulados, estas glândulas 
são espalhadas por toda a superfície do corpo e podem ser 
utilizadas no resfriamento por evaporação. 

Muitos mamíferos possuem glândulas de odor espe
cializadas, as quais são modificações das sebáceas ou das 
apócrinas. As glândulas sebáceas secretam uma substância 
viscosa, geralmente utilizada para demarcar objetos, en
quanto as glândulas apócrinas produzem substâncias volá
teis, as quais podem ser liberadas no ar ou sobre objetos. 
A marcação por odor é usada para indicar a identidade do 
animal e para definir territórios. Glândulas de odor são po
sicionadas em áreas do corpo que permitem o contato fácil 
com os objetos, tais como a face, o queixo e os pés. Gatos 
domésticos geralmente esfregam sua face e seu queixo para 
marcar objetos, incluindo seus donos. Muitos carnívoros 
possuem glândulas anais, de forma que seus odores podem 
ser depositados junto a suas fezes e urina; e as glândulas 
anais de odor (glândulas apócrinas) são uma característica 
bem conhecida dos cangambás. Há também glândulas apó
crinas nas orelhas, as quais produzem a cera. 

Glândulas mamárias possuem uma estrutura de ramifica
ção mais complexa do que a das demais glândulas da pele. 
Elas apresentam diversas características básicas em comum 
com as glândulas apócrinas e sebáceas: estrutura, distribui
ção no corpo e composição química da secreção. A evolução 
das glândulas mamárias pode ter ocorrido com a formação 
de um novo tipo de glândula da pele, a qual continha pro
priedades de glândulas apócrinas e de sebáceas; embora se 
pareçam com os outros dois tipos de glândulas, as mamárias 
não podem ser completamente equivalentes a qualquer uma 
das duas (Blackburn 1991). 

Garras, Unhas e Cascos Alguns apêndices integumentá-
rios estão envolvidos na locomoção, nas ofensivas, na de
fesa e na apresentação. Garras, unhas e cascos são acúmulos 
de queratina que protegem a falange terminal dos dígitos 
(Figura 20-6). Garras permanentemente estendidas são a 
condição primitiva; as garras retrateis, de carnívoros como 
os gatos, são derivadas. As unhas dos humanos e de outros 
primatas são uma estrutura mais simples do que a garra re-
trátil e o casco, mas foram derivadas das garras ancestrais. O 
casco dos ungulados é uma modificação da unha que cobre 
inteiramente a terceira falange e é utilizada para se manter 
em pé. Esta morfologia dá aos ungulados um pé pequeno 
(que é uma vantagem mecânica para um animal corredor) 
que é sólido o suficiente para sustentar o peso do animal. 
Hyraxes que são ungulados primitivos amais, têm uma con
dição intermediária de unhas em forma de casco que não su
portam o peso do animal (eles retêm uma grande almofada 
no pé); esta deve ter sido a condição nos muitos pequenos e 
primitivos ungulados extintos. 

Os cornos dos ungulados podem também ser formados, 
pelo menos em parte, de queratina. Os cornos de rinoceron
tes são formados inteiramente de fibras de queratina unidas, 
enquanto os cornos das vacas e antílopes são formados de 
uma camada de queratina que cobre uma matriz óssea. 

Anatomia Interna 

Os mamíferos apresentam inúmeras diferenças em relação 
aos demais amniotas, quanto à anatomia interna e a fisiolo
gia. Algumas delas se relacionam ao metabolismo endotér-
mico; sistemas similares evoluíram convergentemente nos 
demais vertebrados endotérmicos, as aves. Outras são uni
camente mamalianas, refletindo sua história evolutiva. 

Tecido Adiposo O tecido adiposo dos mamíferos (gordura 
branca) é distribuído como gordura sub-cutânea, como gor
dura associada a vários órgãos internos (p. ex. coração, intesti
nos e rins), como depósito nos músculos esqueléticos e como 
almofada nas articulações. O tecido adiposo não é simples
mente um material inerte utilizado somente como um estoque 
de energia numa situação de jejum, ou como uma camada 
isolante para mamíferos marinhos, como usualmente consi
derado. Estudos mais recentes revelaram que os adipócitos 
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(c) Borda distai 
da unha 
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AFigura 20-6 Apêndices tegumentares associados com as falanges terminais. O unguis é a porção totalmente queratinizada do apêndice 
(garra, unha ou casco), e o subungüis é a camada menos queratinizada localizada abaixo do unguis, (a) Garras retrateis. Esquerda: pontos 
epidérmicos espessos de pêlos associados com a base das garras. Centro: corte transversal da garra, demonstrando suas relações íntimas com 
os vasos sangüíneos, com a derme e com o osso da terceira (terminal) falange. Direita: mecanismo de retração característico dos gatos, (b) 
O casco de um cavalo. Esquerda: aparência normal do casco de um cavalo (ferraduras são artefatos utilizados para minimizar o desgaste do 
casco sobre superfícies duras e abrasivas). Direita: corte longitudinal da parte distai do pé, demonstrando a relação entre as falanges e o casco. 
(c) A unha humana. Esquerda: aparência externa de uma unha. Direita: um corte longitudinal da extremidade de um dedo, demonstrando a 
associação próxima da unha com a epiderme e com a falange distai do dígito, (d) Comos de ungulados. Esquerda: o como de uma vaca, uma 
matriz óssea coberta com uma camada de queratina. Direita: o como de um rinoceronte feito totalmente de fibras de queratina. 
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secretam uma grande variedade de moléculas mensageiras 
que coordenam processos metabólicos importantes. Alguns 
pequenos depósitos têm propriedades sítio-específicas que os 
equipa na interação local com o sistema imune e, possivel
mente, com outros órgãos (veja Pond 1998). 

Os mamíferos também apresentam um tipo único de 
tecido adiposo - a gordura marrom. Este tecido é especial
mente adaptado à geração de calor e pode quebrar lipídios 
ou glicose, produzindo energia, na forma de calor, a uma 
taxa dez vezes maior que a dos músculos. A gordura mar
rom é muito conspícua em mamíferos recém-nascidos onde 
é importante para termorregulação geral e em adultos de es
pécies que hibernam, para os quais é importante a reposição 
energética após o período de repouso. 

Sistema Cardiovascular O coração dos mamíferos possui 
um septo ventricular completo e somente um arco sistêmico 
(Figura 20-7), embora o arco duplo original seja aparente 
durante o desenvolvimento. Os mamíferos também diferem 
dos demais vertebrados quanto à forma de seus eritrócitos 
(glóbulos vermelhos do sangue), os quais não possuem nú
cleos na condição madura. Adicionalmente, enquanto os 
monotremados retêm um pequeno sino venoso como uma 
câmara distinta, os térios incorporaram esta estmtura ao 
átrio direito, como o nodo sinoatrial, o qual age como o 
marca-passo do coração. 

Sistema Respiratório Os mamíferos apresentam pulmões 
grandes e com lobos, de aparência esponjosa devida à pre
sença de um sistema de ramificações delicadas dos bronquío-
los em cada pulmão, terminando em câmaras fechadas de 
paredes finas (os pontos de trocas gasosas), chamadas de 
alvéolos. Os pulmões também apresentam uma estrutura 
muscular, o diafragma, o qual auxilia as costelas na inspi

ração e divide a cavidade pleuroperitoneal original em uma 
cavidade peritoneal, que envolve as vísceras e cavidades 
pleurais pareadas, envolvendo os pulmões. 

Sistema Urogenital Todos os mamíferos retêm a bexiga 
e excretam uma urina relativamente diluída. Os mamíferos 
perderam, por completo, o sistema portal renal, observado 
em outros vertebrados, o qual fornece sangue venoso ao 
rim, além do sangue arterial fornecido pela artéria renal. Os 
mamíferos também apresentam uma nova porção do túbulo 
do rim, chamada de alça de Henle, correlacionada com sua 
habilidade de excretar urina com uma concentração mais 
alta de sal do que a dos fluidos corpóreos. 

Mamíferos térios diferem dos demais vertebrados de 
diversas formas. Na maioria dos vertebrados, os órgãos 
urinários, reprodutores e o aparelho digestório chegam ao 
exterior por meio de uma única abertura comum, a cloaca, 
enquanto nos térios, a cloaca é substituída por aberturas 
separadas para os órgãos urinários, reprodutores e o trato 
digestório. Os testículos são posicionados em uma bolsa es-
crotal, externo ao corpo dos machos (na maioria, mas não 
em todas as espécies; veja o Capítulo 21), e o pênis é utili
zado para urinar, bem como para a passagem do esperma, 
com os duetos que deixam os testículos e os que deixam a 
bexiga combinados em uma única uretra (Figura 20-8). O 
clitóris, na fêmea, é homologo ao pênis, mas não é utilizado 
para a passagem de urina. 

A glande é a extremidade bulbosa distai do pênis. Os 
monotremados e a maioria dos marsupiais possuem uma 
glande bifurcada do pênis, enquanto os eutérios possuem 
uma glande única. Alguns eutérios machos possuem um 
osso no pênis, o osso peniano ou bacculum - as fêmeas 
também apresentam uma estmtura similar, chamada de osso 

Carótidas comuns 
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< Figura 20-7 (a) Representação esquemática 
do coração dos mamíferos. Flechas pretas indicam 
a passagem de sangue desoxigenado, e as flechas 
cinza claro, de sangue oxigenado. O dueto arterioso 
(ligamentum arteriosum, na condição adulta) é o 
remanescente da porção dorsal do arco pulmonar; 
ele é funcional no feto amniota, quando é utilizado 
como um desvio aos pulmões, mas fecha-se depois 
do nascimento. 
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Monotremado macho (similar à condição amniota generalizada) 

Dueto 

Eutério macho 
Ureter Reto 

Eutério fêmea (generalizado) 

A Figura 20-8 Anatomia dos duetos urogenitals nos mamíferos. 
A cabeça está à esquerda. 

clitoriano. Esta estrutura é observada dentre certas espécies 
de primatas, de roedores, de insetívoros, de carnívoros e de 
morcegos, mas é presumivelmente uma característica eute-
riana primitiva, sendo assim uma estrutura homóloga entre 
esses gmpos. 

A uretra e a vagina são unidas em um único sino uro
genital, que chega ao exterior na maioria das fêmeas de 
mamíferos, enquanto primatas e alguns roedores são únicos 
por possuir aberturas separadas para os órgãos urinários e 
reprodutores. Note que, na condição mamaliana mais usual, 
o clitóris encontra-se dentro do sino urogenital, onde recebe 
a estimulação direta do pênis durante a cópula, um arranjo 
mais prático do que nos humanos. Os primatas também são 
incomuns por apresentarem um pênis pendunculado que não 

pode ser retraído ao corpo. A maioria dos machos mamíferos 
estende seu pênis a partir de uma bainha externa (normal
mente, a única porção visível), somente durante a urinação 
e a cópula, mais uma vez, um desenho aparentemente mais 
prático. A anatomia dos primatas pode estar relacionada com 
a posição alta da parede do corpo. Na maioria dos mamífe
ros, a parede corpórea envolve uma porção maior do fémur 
do que nos primatas, fornecendo mais espaço intra-abdomi
nal para luxurias, tais como um pênis retrátil. 

Determinação do Sexo e Cromossomos Sexuais 

Os mamíferos sempre têm sexos separados e a determinação 
do sexo se dá por meio de cromossomos sexuais distintos, 
os cromossomos X e Y: as fêmeas apresentam dois cro
mossomos X e os machos possuem uma combinação XY. 
Parece que um gene localizado no cromossomo Y dos ma
míferos inicia o desenvolvimento das gônadas nos machos, 
e o desenvolvimento nas fêmeas é determinado pela sua 
ausência. Uma vez que a gônada tem seu sexo primário de
clarado como fêmea ou macho, os hormônios sexuais, es-
trógeno ou testosterona, são produzidos. Estes hormônios 
afetam o desenvolvimento de características sexuais secun
dárias. Nos humanos, a genitália, os seios, os padrões de 
pêlos e de crescimento são traços sexuais secundários. Chi
fres, comos e padrões de coloração diferenciados são dis
tinções familiares que associamos com o sexo dos demais 
mamíferos. 

Sistemas Sensoriais 

Os sistemas sensoriais dos mamíferos diferem dos demais te
trápodes de diversas formas. Os mamíferos possuem encéfa
los excepcionalmente grandes entre os vertebrados, os quais 
evoluíram em caminhos, de certa forma independentes dos 
demais amniotas. Em seus sistemas sensoriais, os mamíferos 
são mais dependentes da audição e da olfação do que a maio
ria dos tetrápodes, e são menos dependentes da visão. 

O Cérebro 

A porção aumentada dos hemisférios cerebrais dos mamífe
ros, o neocortex, ou neopalio, é formada diferentemente dos 
prosencéfalos aumentados dos sauropsidas derivados (veja 
Capítulo 11). 

Outras características únicas do encéfalo mamahano in
cluem cerebelo dobrado e uma grande representação da área 
para o sétimo nervo craniano no encéfalo, a qual está associada 
com a musculatura facial. Em adição à comissura rostral que 
liga os hemisférios em todos os amniotas, os eutérios apresen
tam um novo trato nervoso, conectando os dois hemisférios 
cerebrais - o corpo caloso. Variações nos cérebros de mamí
feros estão relacionadas a especializações ecológicas e muitas 
convergências podem ser aparentes (p. ex., Brown 2001). 

Os mamíferos possuem lobos ópticos divididos no me-
sencéfalo. Como seu nome sugere, os lobos ópticos são 
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normalmente informados com impulsos nervosos proceden
tes dos olhos, embora esses impulsos sejam interpretados no 
cérebro. Mas os lobos ópticos possuem outras funções em 
outras espécies de mamíferos. Em ratos-toupeira, um roedor 
totalmente subterrâneo, uma estrutura específica para detec
tar campos magnéticos é encontrada no maior dos lobos óp
ticos, o superior coliculus (Némec et al. 2001). 

Olfação O acurado senso de olfato da maioria dos ma
míferos está, provavelmente, relacionado ao seu compor
tamento primariamente noturno. Os receptores olfatórios 
estão localizados em um epitélio especializado, sobre os 
ossos nasoturbinados e etmoturbinados no nariz. O bulbo 
olfatório é uma porção proeminente do encéfalo em muitos 
mamíferos, mas os primatas apresentam um bulbo relativa
mente pequeno e pouco sentido de olfação, provavelmente 
associados a seus hábitos diurnos e arbóreos. O senso do ol
fato também é reduzido, ou ausente, nas baleias. 

Visão 

Os mamíferos evoluíram como animais noturnos, e a sen
sibilidade visual (formação de imagens sob pouca luz) era 
mais importante do que a acuidade (formação de imagens 
precisas). Os mamíferos possuem retinas compostas, prima
riamente, de células bastonetes, as quais apresentam uma 
grande sensibilidade à luz (assim, proporcionando boa visão 
noturna), mas são relativamente fracas para uma visão acu
rada. A acuidade visual somente é possível em uma pequena 
região da retina, a fóvea, formada somente por cones. Além 
de fornecer maior acuidade visual, os cones são a base da 
visão colorida. Entretanto, a maioria dos mamíferos pode 
perceber somente algumas cores e possui visão monocro
mática (uma cor) ou dicromática (duas cores). 

Audição Os mamíferos apresentam uma orelha média mais 
complexa do que a dos demais tetrápodes. Ela contém uma 
série de três ossos (estribo, martelo e bigorna), em vez de um 
único osso. Embora os mamíferos possuam uma acuidade 
maior de audição do que os demais tetrápodes, e uma série 
de ossos parece amplificar a força da vibração até a orelha in
terna, a anatomia da orelha média dos mamíferos é mais um 
acidente evolutivo do que o resultado da seleção em favor de 
um aumento da capacidade auditiva (veja o Capítulo 18). 

Diversas outras características dos mamíferos térios tam
bém contribuem para o aumento da acuidade auditiva. Estas 
incluem uma longa cóclea, capaz de uma descriminação 
maior de tons. A cóclea dos mamíferos é tão longa que deve 
ser enrolada para se encaixar na cápsula ótica (Figura 20-9). 
Além disso, a orelha externa, ou aurícula, ajuda a deter
minar a direção do som. A aurícula, em combinação com o 
estreitamento do meato auditivo dos mamíferos, concentra 
sons oriundos de uma área relativamente grande, envolvida 
pela abertura externa da aurícula até a membrana timpânica, 
delgada e pequena. A aurícula é única aos mamíferos, em
bora possua um análogo de penas entre as corujas (veja o 

Canais semicirculares 

A Figura 20-9 Representação do órgão vestibular nos mamíferos 
térios, com a cóclea (lagena) aumentada e enrolada. 

Capítulo 17). A maioria dos mamíferos é capaz de mover a 
aurícula para captar sons, embora os primatas antropóides 
não apresentem tal capacidade. A sensibilidade auditiva de 
um mamífero terrestre é reduzida se as aurículas são remo
vidas. Mamíferos aquáticos utilizam sistemas inteiramente 
distintos para ouvir sob a água, tendo perdido ou reduzido 
suas aurículas. Os cetáceos, por exemplo, utilizam a mandí
bula para canalizar ondas sonoras à orelha interna. 

20.2 Principais Linhagens de Mamíferos 

Tradicionalmente, a classe Mammalia tem sido dividida em 
três subclasses: Allotheria (multi-tuberculados, atualmente 
extintos), Prototheria (monotremados) e Theria (marsu
piais, infraclasse Metatheria e os eutérios [placentários], 
infraclasse Eutheria). Esta classificação não leva em con
sideração a grande diversidade de mamíferos da Era Me
sozóica, mas esses três grupos refletem a divisão básica de 
planos corpóreos entre os mamíferos que sobreviveram até 
o Cenozóico. 

Os multi-tuberculados e os monotremados eram, origi
nalmente, considerados como muito distantes dos térios. 
Monotremados viventes retêm algumas características ana
tômicas primitivas, além de botarem ovos. Até bem recen
temente, eles eram considerados derivados de um grupo 
distinto de mamíferos basais, do final do Triássico, diferente 
dos térios; sendo até considerados como uma radiação inde
pendente dos cinodontes. Os dentes dos multi-tuberculados 
são muito diferentes de outros mamíferos basais e eles, tam
bém, foram considerados ser um ramo que se separou muito 
cedo da linhagem principal dos mamíferos. 

Os monotremados viventes não possuem dentes quando 
adultos, de forma que os traços da anatomia dental (sobre os 
quais boa parte da filogenia dos mamíferos se baseia) não 
podem ser facilmente utilizados para avaliar suas relações 
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de parentesco. Entretanto, os dentes são encontrados em or
nitorrincos juvenis, sendo conhecidos também em formas 
fósseis. Uma única mandíbula de uma forma fóssil (Ste-
ropodori), do início do Cretáceo da Austrália, apresentava 
dentes completamente formados, os quais eram claramente 
triangulares quanto a sua forma. Tal forma sugere que os 
monotremados são, ao menos, mais aparentados aos térios 
do que alguns dos mamíferos da Era Mesozóica, embora 
existam também especulações de que os dentes triangula
res dos monotremados sejam convergentes com aqueles dos 
mamíferos térios. 

Multituberculados - Mamíferos Semelhantes 
a Roedores da Era Mesozóica 

Os Multituberculados são os mais conhecidos e mais co
muns da Era Mesozóica. Eles foram um gmpo que durou 
muito tempo na escala geológica, conhecidos do final do 
Jurássico até o início do Cenozóico (final do Eoceno). Eles 
estavam presentes, quase que em sua totalidade, no hemisfé
rio norte, e uma radiação da Gondwana, foi reconhecida na 
América do Sul e em Madagascar, somente recentemente. 
Os Multituberculados provavelmente ocuparam um nicho 
adaptativo similar ao dos roedores, pequenos onívoros ter
restres e semi-arborícolas. Sua pélvis muito estreita sugere 
que eles não botavam ovos, mas podem ter dado a luz a fi
lhotes imaturos. 

Alguns Multituberculados eram bem semelhantes a es
quilos: a estmtura dos ossos de seus tornozelos demonstra 
que eles podiam girar seus pés para trás para descer as ár
vores de cabeça para baixo, como os esquilos, e suas vér
tebras caudais indicam uma cauda preênsil (Figura 20-10). 
Estes Multituberculados semelhantes aos esquilos, também 
possuíam caudalmente, pré-molares aumentados, os quais 
formavam uma placa de dilaceração, talvez utilizada para 
abrir cascas de nozes. Outros Multituberculados eram mais 
terrestres, muito semelhantes às marmotas ou ao wombat. A 
extinção deste gmpo, no Eoceno, de deveu, provavelmente, 
à competição com os roedores, os quais aparecem pela pri
meira vez no final do Paleoceno. 

Os Multituberculados recebem seu nome a partir de seus 
molares, os quais são dentes amplos, com cúspides múlti
plas (Multituberculados), especializados na raspagem, ao 
invés da dilaceração. O desgaste dos dentes indica que estes 
animais moviam sua mandíbula para trás, enquanto posicio
navam seus dentes em oclusão. Os dentes Multitubercula
dos e os movimentos mandibulares eram bem similares aos 
dos tritilodontídeos, a linhagem de cinodontes que sobrevi
veu até o Cretáceo Inferior e a competição entre os Multitu
berculados e os tritilodontídeos pode ter contribuído para o 
desaparecimento dos últimos. Os dentes e os movimentos 
mandibulares dos Multituberculados eram similares tam-

A Figura 20-10 Ptilodus, um Multituberculado do início do 
Cenozóico. 

bém aos dos roedores, exceto que os roedores movem suas 
mandíbulas para frente na oclusão (Figura 20-11). 

A posição dos Multituberculados, dentro de Mammalia, 
é controversa. Os Multituberculados possuem uma cintura 
escapular bem derivada, similar à dos térios, a qual, original
mente, era considerada como evolução independente neste 
gmpo. Esta característica é, atualmente, considerada como 
indicativo de parentesco destes animais com os térios, mais 
do que com os monotremados. 

Em contraste, Zofia Kielan-Jaworowska (1997), que pas
sou sua vida estudando os Multituberculados, os considera 
muito primitivos, especialmente quanto à natureza de seus 
encéfalos (determinada a partir de modelos do interior do 
crânio). Se isso é verdadeiro, então a natureza derivada da 
cintura escapular deve representar uma convergência entre 
os Multituberculados e os térios. A posição filogenética dos 
Multituberculados é uma área de debates e controvérsias in
tensas; materiais fósseis melhores, de Multituberculados do 
Jurássico, ajudariam muito a resolver tais relações. 

Diferenças entre os Térios e os Não-térios 

Os térios se distinguem dos monotremados por traços deri
vados. O mais óbvio é dar a luz a filhotes, ao invés de botar 
ovos. As diferenças reprodutivas entre os tipos distintos de 
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AFigura 20-11 Comparação entre os crânios e as mandíbulas de um (a) Multituberculado (Ptilodus) e um (b) roedor (Hapalomys). A 
seta indica a direção do movimento da mandíbula. As cúspides dos molares do Multituberculado são côncavas rostralmente, na maxila, 
e côncavas caudalmente na mandíbula, indicando a protração da mandíbula durante a mastigação. Áreas negras representam a dentina 
exposta, as áreas em cinza são esmalte desgastado, áreas claras são esmalte intacto e as linhas pontilhadas são vales entre as cúspides. M 1 , 
M 2 , M 3 = primeiro, segundo e terceiro molares. 

mamíferos são consideradas no Capítulo 21. Os térios tam
bém apresentam mamas com mamilos, uma cóclea na ore
lha interna com ao menos duas voltas e meia, uma orelha 
externa e molares tribosfênicos. 

Os térios também apresentam traços distintivos no crâ
nio e no esqueleto. Eles perderam completamente os anéis 
escleróticos ao redor dos olhos. Os monotremados retêm 
cartilagens escleróticas, embora elas não sejam ossifica-
das para formar um anel ósseo, como o que ocorre com os 
demais amniotas, incluindo os Synapsida não-mamíferos. 
Quase todos os térios perderam a septomaxila, um osso no 
crânio que está presente nos monotremados. No esqueleto 
pós-craniano, os térios perderam completamente as costelas 
das vértebras cervicais, as quais são retidas nos monotrema
dos. Enquanto todos os mamíferos possuem uma articula
ção especializada no tornozelo, conhecida como articulação 
crurotarsal, uma articulação mais derivada entre a tíbia e o 
astrágalo, com a completa superposição do astrágalo sobre o 
calcâneo, é observada somente nos térios (veja a Figura 20-12). 
Esta articulação do tornozelo tomou possível, provavelmente, 
a novas e melhores formas de locomoção, tais como a cor
rida e os saltos. 

A cintura escapular dos térios também é extremamente 
derivada. Enquanto os monotremados apresentam uma pelve 

de forma derivada mamaliana, sua cintura escapular é mais 
similar à condição tipicamente réptil. Os térios perderam os 
elementos ventrais da cintura escapular, os ossos coracóide 
e interclavícula, e expandiram a escápula com a adição de 
uma crista escapular. Esta crista é, na realidade, a antiga ex
tremidade cranial da escápula, e a nova porção, nos térios, é 
a fossa supra escapular. A clavícula (o osso do colarinho) é 
retida na maioria dos térios, mas é perdida por muitos euté-
rios adaptados a corridas (p. ex., cães e cavalos). 

Esta redução dos elementos ventrais da cintura escapular 
permite que a escápula se mova, como um segmento inde
pendente do membro, ao redor de sua extremidade dorsal, 
contribuindo ao comprimento do movimento durante a loco
moção. Adicionalmente, certos músculos hipoaxiais foram 
modificados, para sustentar o membro na cintura, em uma 
tipóia escapular (Figura 20-13). Este arranjo muscular pro
vavelmente também auxilia a mobilidade escapular durante 
a locomoção e diminui o impacto do peso do corpo, apoiado 
sobre os membros anteriores, durante a corrida. O tipo tério 
mamífero de corrida pode ser dependente desta modificação 
da anatomia e da musculatura da cintura escapular. 

A musculatura do ombro também foi re-organizada, 
refletindo a mudança do funcionamento escapular. Um 
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A Figura 20-12 Diferenças esqueléticas entre os monotremados e os térios. 

músculo que, originalmente expandia o úmero na cintura es
capular, o supracoracóideo, foi modificado em dois novos 
músculos - o infraespinal e o supraespinal - os quais aju
dam a estabilizar o membro na cintura durante a locomoção. 

Diferenças entre Marsupiais e Eutérios 

Embora hajam inúmeras diferenças entre os marsupiais e os 
eutérios quanto à sua biologia reprodutiva, como será discu

tido no Capítulo 21, há algumas poucas grandes distinções 
em sua anatomia. 

Características cranianas e da dentição distinguem os 
marsupiais dos eutérios, embora nem todos estes traços se 
apliquem à totalidade dos marsupiais. Os ossos dentários da 
maioria dos marsupiais, possuem um ângulo distinto onde 
os músculo pterigóide se insere, os que não acontece nos eu
térios, e seus ossos nasais sobrepõem os ossos frontais com 
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Mamífero tério (gambá) 

Infraespinal 
upraespinal 

Trapézio "1 

Rombóide 

Serrato 
ventral 

Peitoral 

>- Tipóia muscular 

Tipóia escapular de um mamífero tério, vista de frente 

AFigura 20-13 Especializações da musculatura da cintura escapular. O rombóide e o serratus ventralis na escápula mamaliana são 
novos músculos, derivados das camadas hipoaxiais. 

uma forma de diamante, em contraste à forma retangular dos 
nasais dos eutérios (veja a Figura 20-14). Os eutérios tam
bém apresentam uma elaboração de ossos ao redor da região 
da orelha, a bula auditiva, a qual pode aumentar a acuidade 
auditiva. Os marsupiais usualmente não possuem a bula, 
ou podem possuí-la de forma rudimentar, formada a partir 
de um osso diferente do dos eutérios. Eutérios herbívoros 
podem apresentar uma barra óssea atrás da órbita, chamada 
de barra pós-orbital, mas isso nunca é observado nos mar
supiais. Durante a ontogenia, a maioria dos eutérios substi
tui todos os seus dentes, exceto pelos molares, enquanto os 
marsupiais substituem somente o último pré-molar. 

Os marsupiais também diferem dos eutérios em sua fór
mula dental, ou nos números dos diferentes tipos de dentes. 
A fórmula dental primitiva dos eutérios (número máximo de 
dentes observados, usualmente, nos eutérios) é 

13/3 Cl/l P4/4 M3/3. 

Esta notação indica três incisivos maxilares e três madi-
bulares de cada lado (um total de 12 incisivos), um canino 
maxilar e um mandibular (um total de 4), quatro pré-molares 
maxilares e quatro mandibulares (um total de 16) e três mo

lares maxilares e três mandibulares (um total de 12). Muitos 
eutérios apresentam menos dentes do que isto, mas somente 
poucos mamíferos com dietas muito especializadas, tais 
como tatus e golfinhos, possuem mais do que uma fórmula, 
além da fórmula eutéria padrão. Os humanos perderam um 
par de incisivos e dois pares de pré-molares de cada lado, de 
modo que temos um total de somente 32 dentes, em vez do 
padrão primitivo dos eutérios, 44. 

Os marsupiais possuem um maior número de incisivos e 
molares do que os eutérios e menos pré-molares. O padrão 
máximo da fórmula dental dos marsupiais é 

15/4 Cl/l P3/3 M4/4. 

O esqueleto pós-craniano dos marsupiais pode ser distin
guido dos esqueletos de eutérios, primariamente, por meio 
dos ossos epipúbicos, os quais são projetados para frente a 
partir do púbis. Acreditava-se que os ossos epipúbicos eram 
uma característica única para a sustentação da bolsa, mas 
sabe-se atualmente que eles são um traço primitivo dos ma
míferos, retido até mesmo em alguns poucos eutérios bem 
primitivos (Novacek et al. 1997). Estudos recentes de mar
supiais atoais (Reilly e White 2003) mostram que os ossos 

Cinodonte (a condição nos monotremados é similar) 
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Marsupial (gambá, Didelphis) 

Ossos nasais alargados jUgal forma uma 
(em forma de diamante) porção do glenóide 
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Eutério (guaxinim, Procyorí) 

Jugal termina antes do glenóide Ossos nasais 

inflectado à (três, na condição 
mandíbula eutéria primitiva) 

A Figura 20-14 Diferenças cranianas entre os marsupiais e os eutérios. 

epibúbicos agem em conjunto com os músculos abdominais 
e da coxa para afirmar o torso e resistir ao dobramento do 
tronco durante a locomoção. Esta característica é provavel
mente relacionada à postura ereta dos mamíferos verdadei
ros basais e também ao fato deles terem um púbis e ísquio 
reduzidos em comparação com o cinodontes. 

Entretanto, parece que os ossos epipúbicos limitam mo
vimentos assimétricos dos membros caudais em corridas 
como galope. Esta pode ser a razão porque somente os mar
supiais cursorias quadrúpedes, o extinto lobo-da-Tasmânia, 
perderam esses ossos. 

A perda dos ossos epipúbicos, na maioria dos eutérios, 
pode ter sido pelas razões delineadas acima, ou pode relatar 
o fato desses ossos serem componentes rígidos da parede do 
abdômen, podendo interferir na sua expansão durante a gravi
dez (essas duas hipóteses não são mutuamente exclusivas). 

A Diversidade Ordinal dos Mamíferos 

Uma hipótese corrente das inter-relações entre os mamífe
ros térios destas ordens, é apresentada na Figura 20-1. As 
controvérsias quanto a estas inter-relações serão discutidas 
posteriormente. 

Monotremados Os monotremados são agrupados na infra-
ordem Omithodelphia (Grego ornitho = ave e delphy = útero, 
se referindo ao único oviduto funcional nos ornitorrincos e 
em muitas aves; contraste com os gambás didelfídeos) e na 
ordem Monotremata (Grego mono = um e trema = buraco, se 

referindo à cloaca - a abertura única para os tratos digestó
rio e excretor) (um antigo termo termo para os térios era Di-
tremata, referindo-se às duas aberturas separadas). Há duas 
famílias. A Omitthorhynchidae (Grego rhyncus = bico) con
tém o ornitorrinco, um animal semi-aquático que se alimenta 
de invertebrados aquáticos nos rios do leste australiano. A 
família Tachyglossidae (Grego tachy = rápido e glossa = 
língua) contém dois tipos de eqüidnas, o eqüidina de nariz 
curto da Austrália, o qual se alimenta principalmente de for
migas e de cupins, e o eqüidna-de-focinho longo da Nova 
Guiné, que inclui vermes terrestres em sua dieta (veja a Fi
gura 20-15). 

Os monotremados tiveram, originalmente, uma ampla 
distribuição pela Gondwana; um ornitorrinco é conhecido 
do Paleoceno da América do Sul. Recentemente, uma di
versidade maior de dentes de pequeno porte, pertencentes a 
monotremados australianos do Cretáceo, foram descobertos, 
sugerindo uma diversidade não esperada, destes animais no 
Mesozóico (Flannery et al. 1995). Todavia, os poucos fós
seis conhecidos de monotremados do Cenozóico, represen
tam apenas eqüidnas e ornitorrincos. 

O movimento de espreguiçar dos monotremados, rema
nescente dos répteis, pode refletir especializações para o nado 
o para cavar buracos, ao invés de uma condição realmente 
primitiva. Os monotremados também apresentam suas espe
cializações únicas. Tanto os ornitorrincos quanto os eqüidnas 
não possuem dentes quando adultos e possuem um bico cou-
riáceo (em vez de córneo). Este bico contém receptores que 



536 CAPÍTULO 20 Características e Diversidade dos Mamíferos 

AFigura 20-15 Diversidade dos monotremados viventes (apro
ximadamente em escala; [a] tem o tamanho de um gato grande). 
(a) O ornitorrinco, Ornithorhynchus anatinus. (b) Os eqüidnas-de-
focinho curto (Austrália), Tachyglossus aculeatus. (c) Os eqüidnas-
de-focinho longo (Nova Guiné), Zaglossus bruijni. 

percebem sinais eletromagnéticos oriundos dos músculos de 
outros animais, sendo utilizados para o reconhecimento de 
presas, sob a água ou em um ninho de cupins. Os ornitorrin
cos machos possuem um espinho, nos membros pelvinos, o 
qual é utilizado para envenenar rivais e predadores. Os mono
tremados perderam os ossos lacrimais e frontais no crânio, os 
quais são retidos nos demais mamíferos. 

Marsupiais Os marsupiais, tradicionalmente, foram con
siderados em uma única ordem, Marsupialia. Estudos 
mais recentes sugerem que eles podem ser divididos em, 
ao menos, quatro linhagens, equivalentes, quanto à diversi

dade morfológica e genética, às ordens dos eutérios. Um es
quema atual de classificação dos marsupiais é apresentado 
na Tabela 20.1, e a Figura 20-16 ilustra a diversidade dos 
marsupiais viventes. 

Há uma divisão fundamental, nas inter-relações entre os 
marsupiais, entre Ameridelphia, do Novo Mundo, e Austra-
lidelphia, da (principalmente) Austrália. Um terceiro grupo, 
atualmente extinto e possivelmente mais primitivo do que 
os grupos viventes, era o Deltatheroidea, do final do Cretá
ceo, na Ásia. 

A ordem Didelphimorphia, de Ameridelphia, inclui os 
didelfóides (gambás mais formas extintas relacionadas, tais 
como os marsupiais do Hemisfério Norte do início da Era Ce
nozóica) e algumas formas extintas do Cretáceo. Os gambás 
atuais formam um grupo bem diversificado de marsupiais de 
pequeno a médio portes, sendo onívoros arboricolas ou semi-
arborícolas, incluindo animais tais como o gambá lanoso, e 
o yapok, sememlhante a uma lontra, ambos herbívoros. Uma 
diversidade muito maior de didelfóides existia no Terciário, 
incluindo formas similares à jerboa e as formas similares à 
toupeira. Outros ameridélfios são os cenolestídeos, formas 
pequenas e terrestres similares a esquilos, e os boriaenóides 
extintos, uma grande radiação da Era Cenozóica de formas 
carnívoras. Os boriaenóides incluíam formas similares a fu
rões, a cães, a ursos e, até mesmo, um paralelo a um tigre 
dente-de-sabre do Plio-Pleistoceno, o Thylacosmilus. 

Um tipo remanescente de marsupial sul-americano é o 
"monito dei monte", um animal pequeno, similar a um rato, 
que habita as florestas montanhosas do Chile e da Argen
tina. Estudos moleculares demonstraram que este animal é 
aparentado aos marsupiais australianos, podendo ser uma 
relíquia distante dos marsupiais sul-americanos originais, os 
quais migraram, pela Antártica, até a Austrália no início da 
Era Cenozóica. 

A Australidelphia australiana apresenta três ordens prin
cipais. Os dasiurídeos são formas carnívoras: os gatos mar
supiais e o camundongo marsupial (os quais seriam melhor 
chamados de "musaranhos", já que são carnívoros e inse
tívoros, ao invés de onívoros). Alguns dasiurídeos grandes 
incluem o Diabo-da-Tasmânia e o Lobo-(marsupial) da-Tas-
mânia, ou tilacinio. Os tilacíneos foram descritos como ex
tintos na década de 1930, mas evidências de sua existência 
são reportadas a partir de pequenas observações e de pega
das. Estes animais da Tasmania eram conhecidos na Austrá
lia antes da chegada dos humanos e de seus cães eutérios 
verdadeiros, os dingos. O tamanduá marsupial (o "numbat") 
é aparentado aos dasiurídeos, e a toupeira-marsupial pode 
apresentar uma relação mais distante. 

Os peramelídeos incluem os "bandicoots" e os "bil-
bies". Estes animais se parecem com coelhos, mas são inse
tívoros, ao invés de herbívoros. 

Os peramelídeos compartilham, com o grupo final de 
marsupiais (os diprotodontios), uma condição nos membros 
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Classificação das ordens de marsupiais viventes e números aproximados de famílias e de espécies. 
Note que diferentes pesquisadores podem reconhecer números distintos de famílias em uma ordem. 

Classificação 

Cohort Ameridelphia 

Didelphimorphia 

Paucituberculata 

Cohort Australidelphia 

Microbiotheria 

Dasyuromorphia 

Notoryctemorphia 

Peramelina 

Diprotodontía 

Famílias/Espécies Principais exemplos 

1/77 Gambás; 20g a 6kg; Região Neotropical (mais uma espécie norte-
americana). 

1/5 Cenolestídeos ou gambás-ratos; 15g a 40g; região Neotropical. 

1/1 O monito-del-monte; ~25g; região Neotropical. 

3/60 Camundongo-marsupial, gatos selvagens, demônio-da-Tasmânia, 
lobo-da-Tasmânia, tamanduá-marsupial ("numbat"); 5g a 20kg; 
região australiana. 

1/1 Touperia-marsupial; 50kg; região australiana. 

2/21 "Bandicoots" e "bilbies"; 100g a 5kg; região australiana. 

9/110 "Possums", Marsupiais-voadores, "cuscuses", "honey possum" 
(noolbender), coala, "wombats", "potoroos", "wallabies", 
cangurus. 12g a 90kg; região australiana; "possums" e 
"wallabies" foram introduzidos, na Nova Zelândia, por humanos. 

pelvinos, conhecida por sindactilia, na qual o segundo e o ter
ceiro dedos são reduzidos em tamanho, e envoltos por uma 
mesma pele membranosa, de forma que parecem formar um 
único dedo. Estes dedos são usados na catação ("grooming"). 

O maior gmpo de marsupiais é o dos diprotodontios 
Eles recebem este nome devido a seus incisivos inferiores 
modificados, os quais se projetam para frente, de modo simi
lar ao que ocorre com os roedores (Grego di = dois, proto = 
primeiro e dont = dente). Atualmente, esta linhagem inclui 
formas herbívoras e onívoras, embora o recentemente ex
tinto leão-marsupial, o Thylacoleo, pareça representar um 
retomo ao modo carnívoro, a partir de uma ancestralidade 
herbívora. O Thylacoleo apresenta algumas especializações 
interessantes: a partir de uma ancestralidade herbívora, ele 
perdeu seus caninos, porém modificou seus incisivos em 
dentes similares aos caninos perdidos. 

As três principais radiações entre os diprotodontídeos são 
os falangeróides, os fascolarctóides e os macropodóides. Os 
falangeróides representam uma radiação arborícola de ani
mais similares a primatas, também incluindo planadores. Eles 
possuem seis famílias, incluindo os gambás, os planadores, 
os "ring tails", os cuscuses e o pequeno "honey possum" ou 
"noolbenger" - o único mamífero que se alimenta de néctar 
e que não é um morcego. Os fascolarctóides, ou vombatifor-
mes, incluem o coala arborícola e os wombats terrestres. Os 
fascolarctóides extintos incluem os diprotodontídeos, com 
o porte de um bisão, que pareciam wombats gigantes e que 
pastavam pelas savanas australianas do Plio-Pleistoceno. Os 

macropodóides incluem os pequenos ratos cangurus, ou "po
toroos", onívoros, e os cangurus verdadeiros, maiores e her
bívoros (incluindo os "wallabies" e os cangurus arborícolas). 
Alguns ratos-canguru gigantes extintos eram de um tamanho 
de um cachorro grande e podem ter sido carnívoros (Wroe 
1999). Atualmente, os grandes cangurus têm uma massa cor
pórea de cerca de 90 kg, mas os maiores (de até o dobro do 
tamanho) existiram no Pleistoceno, incluindo uma radiação 
de cangurus Sthenurine com um único dedo, faces curtas e 
que pastavam, todos extintos. Os Sthenurines, com suas faces 
curtas e com seus membros dianteiros fortes, podem ser a 
fonte das lendas sobre coelhos gigantes no interior da Austrá
lia. Talvez, como as formas de deserto, eles também possuís
sem orelhas grandes para o resfriamento. 

Eutérios Os mamíferos eutérios podem ser agrupados em 
uma variedade de táxons distintos, mas suas inter-relações 
continuam obscuras, sugerindo que a sua diversificação, a 
partir de um estoque ancestral, ocorreu muito rapidamente. A 
Figura 20-17 ilustra a diversidade dos mamíferos eutérios. 

A filogenia dos mamíferos eutérios, apresentada nas 
Figuras 20-1 e na Tabela 20.2, foi criada por Malcolm 
McKenna (McKenna 1975), que usou caracteres morfológi
cos para agrupar as ordens de mamíferos em super-ordens 
mais inclusivas. Estudos moleculares nos últimos anos pro
duziram algumas mudanças muito significantes nas árvores 
filogenéticas dos eutérios. Por estes novos desenvolvimentos 
serem tão recentes e ainda existir controvérsia, apresentamos 
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< F i g u r a 2 0 - 1 6 A diversidade dos marsupiais viventes (desenhos aproximadamente em escala; [d] tem o tamanho de um gato de 
grande porte), (a) Õ gambá comum da América do Norte, Didelphis virginiana (Didelphidae: Didelphimorpha). (b) O gambá-musaranho, 
Lestoros inca (Caenolestidae: Paucituberculata). (c) O monito-del-monte, Dromiciops australis (Microbiotheriidae: Microbiotheria). (d) O 
demônio-da-Tasmânia, Sarcophilus harrisii (Dasyuridae: Dasyuromorphia). (e) A touperia marsupial, Notoryctes typhlops (Notoryctidae: 
Notoryctemorphia). (f) O "bilbey", ou "rabbit-eared bandicoot", Macrotis lagotis (Thylacomyidae: Peramelina). (g) O "honey possum", 
Tarsipes rostratus (Tarsipedidae, Phalangeroidea, Diprotodontia). (h) O coala. Phascolarctos cinereus (Phascolarctidae, Phascolartoidea, 
Diprotodontia). (i) O potoroo-de-focinho-grande (rato-canguru), Potorus tridactylus (Macropodidae, Macropodoidea, Diprotodontia). 

TABELA 20 .2 Classificação das ordens de eutérios viventes e números aproximados de famílias e de espécies. 

Ordem 

Xenarthra 

Pholidota 

a g o m o r p h a 

lodentia 

Macroscelidea 

I n s e c t i v o r a 

( = l _ i p o t y p h l a ) 

S c a n d e n t i a 

P r i m a t e s 

Dermoptera 

C h i r o p t e r a 

C a r n í v o r a 

A r t i o d a c t y l a 

Famílias/Espécies 

3/30 

1/7 

2/69 

29/1814 

1/15 

6/390 

C e t á c e a 

1/16 

9 / 2 3 5 

1/2 

1 5 / 9 8 6 

12 /274 

1 0 / 2 1 3 

9 / 8 0 

Note que pesquisadores diferentes podem reconhecer números distintos de famílias em cada ordem e que dados mo
leculares posicionam alguns táxons diferentemente (apresentado em itálico). As regiões geográficas representam a 
distribuição de ordens inteiras (e somente para os dias atuais); as Famílias em uma ordem geralmente apresentam uma 

distribuição menor. 

Principais Exemplos 

Superordem Edentata 

T a m a n d u á s , p r e g u i ç a s , t a t u s ; 2 0 g a 3 3 k g ; r e g i ã o n e o t r o p i c a l ( m a i s a l g u n s t a t u s n o su l 

d o E U A ) . 

P a n g o l i n s ( " t a m a n d u á s - c o m - e s c a m a s " ) ; 2 k g a 3 3 k g ; r e g i õ e s e t i ó p i c a e o r i en ta i s . 

Dados moleculares posicionam os pangolins como sendo grupo irmão de carnívoros. 

Superordem Glires 

C o e l h o s , l e b r e s , " p i k a s " ; 1 8 0 g a 7 k g ; d i s t r i b u i ç ã o g l o b a l , e x c e t o p e l a A n t á r t i c a , in t ro

d u z i d o s n a A u s t r á l i a p o r h u m a n o s . 

R a t o s , c a m u n d o n g o s , e s q u i l o s , p o r c o s d e G u i n é , c a p i v a r a ; 7 g a m a i s d e 5 0 k g ; d i s t r i 

b u i ç ã o g l o b a l , e x c e t o p e l a A n t á r t i c a . 

M u s a r a n h o - e l e f a n t e ; 2 5 g a 5 0 0 g ; r e g i ã o e t i ó p i c a , c o m u m a e s p é c i e e m M a r r o c o s e n a 

A l g é r i a . Dados moleculares posicionam os musaranhos-elefante com os Afrotheria. 

Superordem Insectivora 

P o r c o - e s p i n h o , t o u p e i r a s , m u s a r a n h o s , " t e n r e c s " ; 2 g a 1 k g ; d i s t r i b u i ç ã o g l o b a l , e x 

c e t o p o r A u s t r á l i a e A n t á r t i c a ( e m b o r a s e j a c o n h e c i d a s o m e n t e u m a e s p é c i e n a 

A m é r i c a d o S u l , u m a i m i g r a n t e d o P l e i s t o c e n o ) . Dados moleculares posicionam os 

"tenrecs" (1/25) e toupeiras-douradas (1/19) com os Afrotheria. 

Superordem Archonta 

" M u s a r a n h o s " a r b o r í c o l a s ; 4 0 0 g ; r e g i ã o o r i e n t a l . 

L ê m u r e s , m a c a c o s , s ím ios , h u m a n o s ; 8 5 g a m a i s d e 2 7 5 k g ; p r i m a r i a m e n t e n a s reg iões 

or ienta l , e t i ó p i c a e neo t rop ica l , h u m a n o s , a tua lmen te , se e n c o n t r a m po r t o d o o p lane ta . 

L ê m u r e s v o a d o r e s ; 1 k g a 2 k g ; r e g i ã o o r i e n t a l . 

M o r c e g o s ; 4 g a 1,4 k g ; d i s t r i b u i ç ã o g l o b a l ( i n c l u i n d o a N o v a Z e l â n d i a ) , e x c e t o p e l a A n 

tá r t i ca . Dados moleculares posicionam os morcegos fora dos Archonta, como grupo 

irmão do agrupamento Ferungulata (carnívoros e ungulados do Hemisfério Norte). 

Superordem Ferae 

C ã e s , u r s o s , f u r ã o , d o n i n h a , h i e n a s , g a t o s , l e õ e s - m a r i n h o s , m o r s a s e f o c a s (es tes 

ú l t i m o s t rês s ã o g e r a l m e n t e p o s i c i o n a d o s n a S u b o r d e m P i n n i p e d i a ) ; 7 0 g a 7 6 0 k g , 

a l g u m a s f o r m a s m a r i n h a s c o m m a i s d e 1 0 0 k g ; d i s t r i b u i ç ã o g l o b a l . 

Superordem Ungulata 

U n g u l a d o s c o m d e d o s p a r e s : p o r c o s , h i p o p ó t a m o s , c a m e l o s , v e a d o s , g i r a f a , a n t í l o p e , 

o v e l h a , g a d o ; 2 k g a 2 5 0 0 k g ; d i s t r i b u i ç ã o g l o b a l , e x c e t o p e l a A n t á r t i c a ( i n t r o d u z i 

d o s n a A u s t r á l i a e n a N o v a Z e l â n d i a p o r h u m a n o s ) . 

T o n i n h a s , g o l f i n h o s , b a l e i a s ; 2 0 k g a 1 2 0 . 0 0 0 k g ; d i s t r i b u i ç ã o g l o b a l e m o c e a n o s e e m 

a l g u n s r ios e l a g o s n a Á s i a , n a A m é r i c a d o Su l e d o N o r t e e n a E u r á s i a . Dados mo

leculares posicionam as baleias dentro da Ordem Arctidactyla. 

IH1IIHH 
Continua 
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Classificação das ordens de eutérios viventes e números aproximados de famílias e de espécies. 
(continuação) 

Perissodactyla 3/17 Ungulados com dedos ímpares: cavalos, tapires, rinocerontes; 150 kg a 3600 kg; dis
tribuição global, exceto pela Antártica (os cavalos foram introduzidos por humanos 
na América do Norte e na Austrália). 

Dados moleculares colocam todas as Ordens abaixo nos Afrotheria. 

Tubulidentata 1/1 Aardvark; 64 kg; região etiópica. 

Hyracoidea 1/7 Híraces; 4 kg; região etiópica e Ásia menor. 

Proboscídea 1/2 Elefantes e parentes fósseis; 4500 kg a 7000 kg; regiões etiópica e oriental. 

Sirenia 2/4 Peixe-boi, dudongues, manatis; 140 kg a mais de 1000 kg; águas costeiras e estuários 
de todos os oceanos tropicais e subtropicais, exceto pelo Pacífico leste (nas drena
gens do Atlântico, eles adentram os rios). 

aqui, ambos os esquemas com alguma explicação de como 
eles diferem. 

Tradicionalmente, o grupo mais primitivo de mamíferos 
eutérios é o dos edentados (Ordem Xenarthra): preguiças, 
tamanduás e tatus. Na filogenia molecular esses animais 
ainda agrupam-se, próximo da base da moderna radiação 
euteriana. Edentado significa "sem dentes" e, enquanto 
somente os tamanduás são completamente desprovidos de 
dentes, todos estes demais animais simplificaram seus pa
drões dentais. Pensava-se que os pangolins, ou tamanduás 
escamados (ordem Pholidota), eram relacionados aos eden
tados baseado em características morfológicas, mas estudos 
moleculares os colocam como grupo irmão de carnívora. 

Insectivoros (membros da ordem Insectivora) sempre 
foram considerados como o estoque basal a partir do qual 
os eutérios foram derivados. Entretanto, embora os insetívo
ros modernos, tais como os musaranhos, sejam superficial
mente parecidos com os mamíferos eutérios ancestrais, eles 
não são diretamente aparentados. Insectivora inclui os mu
saranhos verdadeiros, as toupeiras, os ouriços europeus e os 
"tenrecs" de Madagascar. Dados moleculares sugerem que 
os "tenrecs"e outro grupo endêmico africano, as toupeiras-
douradas, sejam relacionados a outros mamíferos africanos 
endêmicos no grupo Afrotheria, (veja mais discussões na 
próxima seção). Este reduzido grupo de Insectivora, agora é 
usualmente chamado Lipotyphla. 

Acreditava-se que os "musaranhos arboricolas" fossem 
primatas primitivos. Já não pensamos mais assim, mas eles 

são agrupados com os primatas, com os morcegos e com os 
dermópteros (lêmures voadores) na superordem Archonta 
(note que dados moleculares removeriam os morcegos 
desse agrupamento). Os musaranhos-elefante, assim chama
dos devido a seu nariz em forma de tromba, são agrupados 
em Glires, juntos aos roedores e aos coelhos de acordo com 
dados morfológicos e com os Afrotheria, de acordo com 
dados moleculares. 

Os Ferae incluem os Carnívora viventes e os Creodonta 
extintos, cujos membros tomaram o papel de predadores de 
grande porte no início do Cenozóico. Membros de Carnívora 
(carnívoros) são distinguidos pela possessão de um par de 
dentes especializados no corte, os carniceiros, formado a 
partir do último (quarto) pré-molar maxilar e pelo primeiro 
molar mandibular. Os carnívoros incluem não somente os 
carnívoros especializados, tais como os gatos, mas também 
formas herbívoras secundárias, tais como o urso panda, e 
um dos três grupos viventes de mamíferos aquáticos secun
dários, os pinipédios (focas, leões-marinhos e morsas), os 
quais são aparentados aos ursos. 

A maior Superordem, tanto em termos de ordens inclusas 
quanto ao tamanho de seus membros, é a Ungulata, ou ma
míferos com cascos. Os ungulados viventes comuns são os 
artiodáctilos (ungulados com dedos em número par) e os pe-
rissodáctilos (ungulados com dedos em número ímpar). Al
guns ungulados arcaicos, no início da Era Cenozóica, eram 
também onívoros, ou até mesmo carnívoros; na América do 
Sul, houve diversas ordens atualmente extintas. Uma surpresa 

> Figura 20 - 17 Diversidade dos eutérios viventes (fora de escala), (a) Apreguiça-de-dois-dedos, Choloepus didactylus (Megalonychidae: 
Xenarthra); do porte de um gato grande, (b) "Tenrec comum", Tenrec ecaudatus (Tenrecidae: Insectivora); do porte de um rato. (c) 
"Musaranho-elefante", Rhynchocyon chrysopygus (Macroscelidida: Macroscelidea); do porte de um rato. (d) "Toupeira-pelada", 
Heterocephalus glaber (Bathyergidae: Rodentia); do porte de um camundongo, (e) Lêmur voador, Cynocephalus volans (Cynocephalidae: 
Dermoptera); do porte de um gato. (f) Hiena, Crocuta crocuta (Hyaenidae: Carnívora); do porte de um lobo. (g) Tapir asiático, Tapirus 
indicus (Tapiridae: Perissodactyla); do porte de um pônei, (h) "Chevrotain" africano, Hyemoschus aquaticus (Tragulidae: Artiodactyla); do 
porte de um coelho, (i) O hírace , Procavia capensis (Procaviidae: Hyracoidea); do porte de um coelho. 
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após a revisão das inter-relações dos mamíferos realizada ao 
longo das duas últimas décadas, tem sido a percepção de que 
as baleias e os golfinhos (ordem Cetácea) são, taxonomica-
mente ungulados, aparentados aos artiodáctilos. 

Um agrupamento final dos ungulados são os ungulados 
de origem africana (penungulados ou subungulados). Isso 
inclui os híraces, similares a roedores, os sirenios aquáticos 
(peixe-boi, dudongues e manatis) e os proboscídeos (ele
fantes e parentes extintos). Dados morfológicos colocariam 
esses animais juntamente com os Aardvarks (outro mirme-
cófago especializado), em um ciado com os ungulados do 
norte, mas dados moleculares os colocam nos Afrotheria. 
Os embriões dos elefantes apresentam evidências de uma 
ancestralidade aquática na estrutura de seus rins (Gaeth et 
al. 1999), sugerindo que o agrupamento dos sirenios, dos 
desmostilianos (formas semi-aquáticas extintas) e dos pro
boscídeos pode ter sido, originalmente, um estoque penun-
gulado aquático. Os proboscídeos representariam, então, um 
retomo secundário a uma existência mais terrestre. Todavia, 
especulações populares de que a tromba do elefante era, ori
ginalmente, um snorkel são erradas; os crânios dos primei
ros fósseis de proboscídeos demonstram que estes animais 
não possuíam trombas. 

Controvérsias Quanto à Origem e às Inter-Relações 
dos Eutérios 

Os Eutheria são um gmpo diversificado que parece ter tido 
uma radiação evolutiva rápida. Com tais eventos rápidos, 
é geralmente difícil determinar facilmente as relações, e as 
inter-relações dos eutérios têm sido sujeitas a grandes deba
tes por décadas. Mais recentemente, o uso de técnicas mo
leculares na sistemática levou ao confronto entre biólogos 
moleculares e os morfologistas mais tradicionais. Esta con
frontação inclui não somente as inter-relações das Ordens 
dos eutérios, mas também os tempos de divergência umas 
das outras. 

Filogenias Morfológicas versus Moleculares A Figura 
20-18 apresenta a filogenia dos eutérios determinada a 
partir da morfologia (uma versão simplificada da filogenia 
na Figura 20-1), contrastando-a com uma árvore de con
senso derivada de análises moleculares (veja Waddell et al. 
1999; Madsen et al. 2001; Murphy et al. 2001; van Dijk et 
al. 2001). Entretanto, note que Robert Asher e colaborado
res (Asher et al. 2003) que combinaram dados moleculares 
e morfológicos, confirmaram a monofilia de um ciado de 
Afrotheria, mas inserido nas principais radiações euterianas 
ao invés de sua base. Isto toma-se importante quando con
sideramos argumentos relacionados se a origem dos moder
nos eutérios foi no sul e no norte do continente. 

Os morfologistas são intrigados pelo gmpo Afrotheria 
proposto, mesmo que não seja obviamente embasado pela 
morfologia, porque em geral, isso não entra em conflito 

com o registro fóssil e outros exemplos da convergência 
de mamíferos isolados em diferentes continentes são bem 
conhecidos. Entretanto, técnicas moleculares não podem 
analisar animais extintos e os fósseis podem apresentar pro
blemas evolutivos a algumas hipóteses geradas por biólogos 
moleculares. Os Afrotheria oferecem um exemplo: biólogos 
moleculares presumem que o gmpo seja originado no con
tinente africano, enquanto que era isolado de outras massas 
continentais no início da Era Cenozóica. Ainda alguns dos 
fósseis mais antigos dos estoques Afrotheria são conhecidos 
da Ásia, significando que o panorama evolutivo e biogeo-
gráfico atual deve ser complicado. 

Tem havido mais discordância entre biólogos molecu
lares e morfologistas sobre o agrupamento molecular dos 
Cetartiodactyla que coloca a baleia dentro dos Artiodactyla 
como gmpo irmão dos hipopótamos. Recentes descobertas 
fósseis (Gingerich et al. 2001) mostram que as primeiras ba
leias tinham uma característica morfológica chave que unia 
a Ordem Artiodactyla - uma forma de astrágulos no torno
zelo chamado de astrágulo "double pulley" - mas a pro
posta de uma relação mais próxima aos hipopótamos é mais 
controversa. O Capítulo 21 discute a história evolutiva das 
baleias com mais detalhes. 

Para as pessoas familiarizadas apenas com os animais 
viventes, o conceito de uma ligação entre a baleia e o hi
popótamo é atraente. Ambos são animais aquáticos e gran
des, com diversas características em comum, tais como 
a habilidade amamentar seus filhotes dentro d'agua. To
davia, o conhecimento do registro fóssil toma tal ligação 
pouco provável. Ainda é possível que as baleias e hipopó
tamos compartilhe uma relação de gmpo irmão muito dis
tante com os artiodáctilos. Animais distintos semelhantes 
a porcos - Anthrachotheria - reconhecidos com ancestrais 
dos hipopótamos, apareceram bem cedo na histórias dos ar
tiodáctilos e podem representar um ramo da raiz evolutiva 
(mais do que ser relacionados aos porcos, como considerado 
previamente). Entretanto, os antracotérios eram terrestres e 
nenhum animal aquático similar ao hipopótamo é conhecido 
até cerca de 10 milhões de anos atrás. Na realidade, o hi
popótamo pigmeu sobrevivente é um animal predominante
mente terrestre. 

Tempo e Lugar da Origem dos Modernos Eutérios A 
radiação dos eutérios modernos foi, por muito tempo, corre
lacionada com o desaparecimento dos dinossauros e não há 
evidências fósseis de membros de Ordens viventes até a Era 
Cenozóica, 65 milhões de anos atrás. Blair Hedges sugeriu 
um momento muito mais anterior para a radiação inicial, 
utilizando informações moleculares e aplicando a noção de 
uma taxa constante de alterações moleculares (o chamado 
relógio molecular). Ele estimou que os eutérios modernos 
apareceram, pela primeira vez, há 120 milhões de anos, no 
final do Cretáceo Inferior, concluindo que sua divergência 
estava relacionada à separação do supercontinente Pangea 
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AFigura 20-18 Filogenias contrastantes das inter-relações dentre as ordens de mamíferos eutérios. 

(Hedges et al. 1996, Kumar e Hedges 1998). Todavia, isso eutérios durante o período dos dinossauros que é tão longo 
contradiz diretamente as evidências do registro fóssil. Tam- quanto os seus registros na Era Cenozóica que seguiu-se 
bém implica que existe uma falha no registro fóssil para os à extinção dos dinossauros, e uma falha tão grande parece 
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improvável. Outros estudos moleculares propuseram uma 
origem gondwânica para a moderna radiação euteriana, ba
seada na distribuição do Hemisfério Sul dos ciados de di
vergência inicial, os Afrotheria e Edentata (p. ex., Murphy 
et al. 2001). 

Esta divergência antiga proposta para as Ordens mo
dernas de euterianos, poderia possivelmente representar a 
divergência genética somente entre animais que ainda pa
reciam bem similares durante a Era Mesozóica, com alte
rações morfológicas não ocorrendo na Era Cenozóica. Uma 
interpretação alternativa é a de que a rápida evolução mor
fológica, no início da Era Cenozóica, resultou na aceleração 
da taxa de alterações moleculares, enviesando as estimati
vas do relógio molecular. Adicionalmente, o registro fóssil 
do Cretáceo é muito bom. Muitos tipos de mamíferos são 
preservados, mas nenhum deles, aparentemente, pertence a 
qualquer Ordem dos eutérios modernos até talvez o final do 
Cretáceo (embora não haja boa evidência fóssil dos conti
nentes do sul). A evidência fóssil aponta para uma origem 
mais recente dos euterianos (não antes do que 80 milhões de 
anos atrás) e uma origem Laurasiana (versus Gondwânica) 
(Foote et al. 1999, Benton 1999, Archibald 2003). 

20.3 Evolução dos Mamíferos 
na Era Cenozóica 

Durante o início da Era Cenozóica, os continentes ainda não 
haviam se movido para tão longe de suas posições equato
riais como o que observamos hoje, mas as maiores massas 
de terra estavam mais isoladas do que no presente. A Aus
trália fora liberada dos demais continentes do Sul na metade 
do Eoceno, mas a América do Norte e a do Sul não entraram 
em contato até o Plioceno. A índia colidiu com a Ásia no 
Mioceno, formando as cadeias montanhosas do Himalaia. A 
África entrou em contato com a Eurásia no final do Oligo-
ceno, ou no início do Mioceno, fechando a expansão origi
nal leste-oeste do Mar de Tethys e formando a, atualmente 
fechada, bacia do Mediterrâneo. 

Biogeografia dos Mamíferos da Era Cenozóica 
A radiação dos mamíferos ocorreu durante este fraciona-
mento das massas continentais, quando estoques distintos 
foram isolados em continentes diferentes. Esta separação de 
estoques ancestrais, uns dos outros, por meio de processos 
físicos do planeta, ao invés de por meio de seus próprios 
movimentos, é chamada de vicariância. Parte da diferença 
quanto à distribuição dos mamíferos atuais (p. ex., o isola
mento dos monotremados na Austrália e na Nova Guiné) re
sulta da biogeografia de vicariância, ou seja, os animais e os 
vegetais são carregados, passivamente, sobre as massas de 
terra em movimento. 

Outros padrões de distribuição dos mamíferos podem ser 
explicados pela dispersão, a qual reflete os movimentos dos 
próprios animais, geralmente por meio de movimentos de 
populações, ao invés de movimentos a longa distância rea
lizados por indivíduos. A presença de marsupiais na Austrá
lia aparentemente representa a dispersão, desde a América 
do Sul, por meio da Antártica, no início da Era Cenozóica. 
O isolamento subseqüente da Austrália pode ter permitido 
a diversificação dos marsupiais sobre tal continente. A dis
persão pode produzir radiações, bem como extinções. Por 
exemplo, quando o estreito de Turgai, que separava a Europa 
da Ásia durante o Paleoceno e o Eoceno, secou, no início 
do Oligoceno, os mamíferos da Ásia foram para a Europa, 
e alguns mamíferos unicamente europeus (principalmente 
tipos arcaicos) foram extinguidos. Este episódio de extinção 
foi tão dramático que é chamado de o Grande Extermínio (a 
Grande Separação). 

Hoje em dia, os mamíferos do Hemisfério Norte (Holár
tica) e da África, de Madagascar, da América do Sul e da 
Austrália são muito diferentes uns dos outros. Estes agrupa
mentos geográficos se dividem em três grandes províncias 
faunísticas: (1) fauna da Laurásia, incluindo a Holártica, 
África e Madagascar, consistindo, quase que exclusiva
mente, de eutérios; (2) sul-americana, ou fauna tropical do 
Novo Mundo, contendo uma mistura de eutérios e de mar
supiais; e (3) fauna australiana, contendo monotremados, 
marsupiais e alguns eutérios. 

Entretanto, a fauna da África foi, uma vez, ainda mais 
distinta da fauna do restante da Holártica antes da África se 
colidir com a Eurásia no Oligoceno/Mioceno. Por exemplo, 
os híraces, que sobrevivem somente como pequenas formas 
roedoras, assumiram papéis ecológicos, atualmente utili
zados pelos antílopes e porcos. Similarmente, a fauna sul-
americana era mais distinta do que a da Holártica, antes da 
conexão entre a América do Sul e a do Norte, no Plioceno, 
com o papel dos grandes carnívoros feito pelos marsupiais 
boriaenídeos (Figura 20-19) e os grandes herbívoros pelos 
ungulados nativos de afinidades filogenéticas incertas. 

Mesmo a fauna norte-americana era muito mais distinta 
da do restante da Holártica, na maior parte da Era Ceno
zóica, do que é hoje. Boa parte da fauna norte-americana 
atual (p. ex., veado, bisão e roedores, tais como os ratos sil
vestres) emigrou da Eurásia, no Plioceno e no Pleistoceno, 
por meio do estreito de Bering. Atualmente, somente Ma
dagascar e Austrália retêm faunas distintivamente diferentes 
do resto do mundo. 

Evolução Convergente de Tipos Ecomorfológicos 
de Mamíferos 
O termo ecomorfologia descreve a maneira pela qual a 
forma (sua morfologia) de um animal está adaptada a seu 
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A F i g u r a 2 0 - 1 9 Radiação e convergência dos mamíferos, evoluindo em isolamento, durante a Era Cenozóica. Os mamíferos sâo 
agrupados com as massas de terra, nas quais eles provavelmente se originaram. As principais regiões biogeográficas do mundo, atualmente, 
são ilustradas. A convenção amai, refletindo os padrões de colonização pelos europeus, chama os continentes americanos de Novo Mundo 
e os demais continentes (incluindo a Austrália) de Velho Mundo. Os continentes do Norte, a América do Norte e o norte da Eurásia, podem 
ser agrupados como Holártica; podendo ser subdivididos em Neártico (América do Norte, incluindo a Groelândia) e Paleártico (Europa 
e norte asiático, incluindo a Ásia Menor). A índia e o sudeste asiático são classificados como trópicos e, em conjunto, são chamados 
de Região Oriental. A África (incluindo Madagascar) forma a região Etiópica ou Africana. As regiões Etiópica e Oriental são, algumas 
vezes, agrupadas como os Trópicos do Velho Mundo, ou Paleotrópicos. A América do Sul e a Central formam a região Neotropical, ou os 
Trópicos do Novo Mundo. A Austrália e suas ilhas associadas (incluindo a Nova Guiné, a Tasmania e a Nova Zelândia) formam a região 
Australiana. 

comportamento e a seu ambiente (sua ecologia). A evolução 
separada de diferentes estoques basais de mamíferos, em 
continentes distintos, ilustra bem a evolução convergente de 
ecomorfos nos mamíferos da Era Cenozóica. 

Herbívoros corredores especializados (Figura 20-19a-d) 
incluem os litoptérnios extintos da América do Sul, o antí
lope artiodáctilo holártico de origem euro-asiática e os ca
valos perissodáctilos (a maior parte da evolução dos cavalos 
ocorreu na América do Norte). Estes ungulados são muito 
similares em muitos aspectos. Até mesmo os marsupiais aus

tralianos, tais como o canguru, demonstram convergências 
nas mandíbulas, nos dentes e no comportamento de alimen
tação com os herbívoros eutérios. A evolução convergente 
também ocorreu entre os herbívoros lentos e corpulentos 
(Figura 20-19e-h), tais como os rinocerontes holárticos (pe
rissodáctilos), os elefantes, os quais se originaram na África, 
os extintos notoungulados da América do Sul e os extintos 
diprotodontídeos marsupiais da Austrália. 

Mamíferos carnívoros apresentam convergências si
milares (Figura 20-19i-k). O loba ' rrrr i ir l i i i rrr da Holártica, 
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o recentemente extinto lobo marsupial, ou "tilacinio", da 
Austrália e os extintos boriaenídeos marsupiais da América 
do Sul possuem morfologias corpóreas e forma dentária si
milares, embora somente os lobos verdadeiros apresentem 
as pernas longas que distinguem os predadores de grande 
velocidade. Tipos similares de convergências intercontinen
tais, mais uma vez envolvendo os marsupiais e os eutérios, 
ocorreram com um ecomorfo carnívoro que não existe atual
mente - o predador similar ao tigre dente-de-sabre. 

Os mamíferos especializados na alimentação por formi
gas e cupins (mirmecofagia; Figura 20-191o) incluem o ta
manduá-bandeira da América do Sul, o aardvark, na África, 
o pangolim, na Ásia tropical e na África, e o eqüidna (um 
monotremado), na Austrália. Formigas e cupins são inse
tos sociais que aplicam a defesa em grupo. Eles geralmente 
constroem ninhos impressionantes, contendo milhares de 
indivíduos, alguns dos quais, soldados com mandíbulas po
derosas. As especializações convergentes destes mamífe
ros não aparentados, ou de parentesco distante, incluem a 
redução do número e do tamanho dos dentes, alterações na 
forma e na força do crânio e das maxilas e membros pei
torais modificados para a escavação. Alguns mamíferos, de 
ancestralidade carnívora, adotaram um estilo de vida mir-
mecófago e apresentam especializações similares, embora 
menos extensivas. Estas espécies incluem o "numbat" aus
traliano, uma hiena africana, o "aardwolf', e um viverrídeo 
de Madagascar, o "fanalouc". 

Existem muitos outros exemplos de evolução convergente 
de ecomorfos, tais como as toupeiras escavadoras, ou animais 
semelhantes as toupeiras e os "planadores". Ecomorfos plana
dores incluem os esquilos voadores do Hemisfério Norte e os 
falangerídeos marsupiais voadores da Austrália, bem como os 
lêmures voadores (os quais não são primatas verdadeiros) do 
sudeste asiático (Figura 20-17e) e um tipo completamente di
ferente de esquilo voador, na África. Algumas vezes, formas 
semelhantes evoluem sob condições, aparentemente, muito 
menos isoladas. Assim, as lebres e os coelhos (Figura 20-19p) 
evoluíram na Holártica, onde outros pequenos herbívoros, os 
roedores aparentados, também ocorreram. Os animais seme
lhantes a roedores da África são os híraces (Figura 20-19q), 
os quais apresentavam uma diversidade muito maior, de ta
manhos e de formas corpóreas, no passado. 

Distribuição dos Mamíferos do Início 
da Era Cenozóica 

No início da Era Cenozóica, todos os mamíferos eram peque
nos e pouco especializados. Os marsupiais parecem ter sido 
onívoros e arborícolas, como os gambás modernos, enquanto 
os eutérios eram, na maioria, formas insetívoras primitivas e 
terrestres, similares aos musaranhos, ou ungulados arcaicos. 

A origem dos marsupiais parece ter ocorrido na Amé
rica do Norte, enquanto a dos eutérios na Ásia. O estoque 
original de marsupiais norte-americanos extinguiu-se há, 
ao menos, 30 milhões de anos. O marsupial nativo atual da 
América do Norte, o gambá comum Didelphis virginiana, é 
um imigrante pleistocênico da América do Sul. Os gambás 
continuam se deslocando para o norte, sendo registrados, 
pela primeira vez, no Canadá, na década de 1950. 

Os multi-tuberculados eram residentes, primariamente, 
do Hemisfério Norte, mas um ramo sulista distinto, dos 
gondwanatérios, foi identificado no Cretáceo da América 
do Sul, da África e de Madagascar. Os monotremados têm, 
provavelmente, uma origem australiana, mas um fóssil 
monotremado foi encontrado na Patagônia, no extremo da 
América do Sul (Pascual et al. 1992). Ainda não é claro se 
este animal representa uma dispersão, a partir da Austrália 
pela Antártica, ou um remanescente de uma fauna da Gon
dwana mais antiga, não registrada, que se dispersou pelos 
continentes do sul. 

Os mamíferos mais derivados, com molares tribosfêni-
cos (incluindo os térios) se originaram, provavelmente, de 
uma radiação no Hemisfério Norte, talvez ocorrida após a 
separação da América do Norte e da Eurásia da Gondwana. 
Este registro fóssil mostra que a dispersão evolutiva entre 
linhagens marsupiais e eutérias ocorreram no final do Cre
táceo Inferior. Esse evento provavelmente ocorreu na Ásia, 
assim como os primeiros eutérios e metatérios (marsupiais 
mais parentes fósseis) são conhecidos da China (veja Capí
tulo 18). Ambos, metatérios e eutérios, são razoavelmente 
conhecidos do Cretáceo Superior da Ásia e América do 
Norte; estes dois continentes estavam em contato via Be-
ringia neste Período. Entretanto, evidências moleculares 
colocam os metatérios e eutérios separados desde o início 
do Jurássico Médio, embora esta interpretação seja muito 
controversa. 

Os marsupiais são considerados quintessência dos ma
míferos australianos, mas eles não chegaram no continente 
até o início da Era Cenozóica. Sua origem se deu na Amé
rica do Norte e sua diversificação inicial, no Cenozóico 
sul-americano. Durante a Era Cenozóica, os marsupiais se 
dispersaram não somente pelos continentes do sul, mas tam
bém pelos do norte. Os marsupiais generalizados, primiti
vos parecidos com gambás, são conhecidos do Eoceno e/ou 
Oligoceno na Europa, na Ásia e no norte da África, mas, 
aparentemente, eles nunca foram muito diversificados ou 
numerosos por ali. Alguns remanescentes fragmentários de 
marsupiais são conhecidos desde Mioceno Médio na Amé
rica do Norte e Europa, mas a abundância e diversidade dos 
marsupiais no Hemisfério Norte, foi severamente limitada 
depois da metade do Eoceno. Sua extinção, no Cenozóico 
Médio, naquela parte do mundo, pode ser apenas uma 
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porção da extinção de muitos mamíferos arcaicos que ocor
ria naquele momento. Não há necessidade de criar um cená
rio complexo de competição com os eutérios. 

Mamíferos da Era Cenozóica dos Continentes do Sul 

Os mamíferos da Austrália, da Ilha de Madagascar e América 
do Sul diferem dos presentes no Hemisfério Norte, provendo 
exemplos claros dos efeitos do isolamento biogeográfico. 

Isolamento Australiano na Era Cenozóica A fauna de 
mamíferos australiana sempre foi composta, quase que intei
ramente, por marsupiais e monotremados. Os mais antigos 
fósseis de marsupiais australianos têm idade eocênica, ha
vendo abundância do início do Mioceno em diante. A Amé
rica do Sul, a África, a Antártica e a Austrália ainda estavam 
próximas umas das outras, no início da Era Cenozóica. A 
Austrália era, provavelmente, habitada por marsupiais que 
se moveram para a América do Sul pela Antártica, a qual 
era quente e úmida até há cerca de 35 milhões de anos. Os 
fósseis de marsupiais são conhecidos do Eoceno do oeste da 
Antártica e, na realidade, a maior barreira para a dispersão 
para a Austrália foi o cruzamento da cadeia montanhosa, no 
centro do continente, entre o leste e o oeste antárticos. 

Uma vez que os marsupiais chegaram à Austrália, eles 
aproveitaram as vantagens do isolamento em longo prazo, 
evoluindo a uma variedade de nichos, com hábitos alimen
tares desde a herbivoria completa até a carnivoria. A Figura 
20-20 ilustra alguns marsupiais australianos e nota suas con
vergências com os eutérios do norte. Perceba que os gambás 
e os falangerídeos são uma radiação diversificada de mamí
feros arborícolas, os quais são convergentes não somente 
com os esquilos, mas com os primatas. 

Um exemplo particularmente interessante de conver
gência existe entre o aye-aye de Madagascar (um lêmur, um 
tipo de primata primitivo) e o gambá-listado da Península 
de Iorque, no nordeste australiano. Ambos retiram insetos 
de ocos de árvores, ambos apresentam incisivos em cinzel e 
ambos alongaram um de seus dedos formando um gancho. 
Certos insetívoros (apatemyídeos), do início da Era Ceno
zóica da Holártica, possuíam especializações similares, mas 
se extinguiram no início do Mioceno, quando os pica-paus 
evoluíram - aves que também se alimentavam de insetos 
na madeira. Madagascar e Austrália são os únicos locais no 
mundo, atualmente, que não apresentam pica-paus, o que 
sugere que estas aves, nas demais localidades, competiram 
com os mamíferos. 

A fauna de mamíferos australianos do início do Eoceno 
revelou uma descoberta marcante: além das diversas espé
cies de marsupiais, ela preservou o molar de um eutério, o 
qual era similar ao dos ungulados arcaicos, conhecidos do 

início da Era Cenozóica, na América do Norte (Godthelp 
et al. 1992). Este fóssil sugere que os marsupiais não com
pletaram sua jornada pela Antártica sozinhos; eles foram 
acompanhados por, ao menos, uma espécie de eutério. Este 
eutério evidentemente foi extinto, pois outros eutérios terres
tres não são conhecidos na Austrália até o final do Mioceno. 
Este animal muda a idéia de inferioridade dos marsupiais na 
presença dos eutérios. Os únicos outros eutérios conhecidos, 
no início da Era Cenozóica da Austrália, são os morcegos. 
Suas afinidades se dão, aparentemente, com os morcegos da 
Ásia, o que sugere que eles voaram até a Austrália por meio 
de ilha a ilha, através do Arquipélago Australiano. 

Os roedores, originalmente, chegaram à Austrália no 
final do Mioceno, aproximadamente há 7 milhões de anos, 
provavelmente por meio de uma dispersão ao longo da 
cadeia de ilhas entre o sudeste asiático e Nova Guiné. Os 
roedores australianos compõem uma interessante radia
ção endêmica atualmente; eles são aparentados ao gmpo 
dos camundongos/ratos dos roedores euro-asiáticos, mas 
evoluíram em formas unicamente australianas, tais como o 
pequeno camundongo jerboa e os grandes ratos d'agua do 
tamanho de lontras. Os camundongos e ratos verdadeiros 
chegaram posteriormente, no Pleistoceno. Todavia, estes roe
dores aparentemente exerceram pouca influência sobre os 
marsupiais australianos. Uma ameaça muito maior tem sido 
a invasão por humanos e por cães (dingos) e a introdução re
cente de mamíferos domésticos, tais como raposas, coelhos 
e gatos. O lobo e o diabo da Tasmania, ambos marsupiais 
carnívoros, já eram conhecidos na Austrália, anteriormente 
à chegada dos aborigines australianos e dingos. Atualmente, 
diversas outras formas são ameaçadas ou se encontram em 
perigo de extinção, devido à ação dos humanos e à sua in
trodução de espécies exóticas. 

Madagascar Madagascar é uma ilha na costa oeste da 
África. Ela aparentemente se separou da África em meados 
da Era Mesozóica, e sua fauna atual de mamíferos representa 
migrações subseqüentes. Mas a fonte destes imigrantes, se 
africanos ou asiáticos (a fonte dos povos indígenas atoais em 
Madagascar), permanece em debate. Os mais bem conheci
dos mamíferos endêmicos são os lêmures, uma radiação de 
primatas primitivos desconhecida em qualquer outro local 
do planeta. Mesmo sendo bem grande atualmente, a diver
sidade dos lêmures era muito maior no passado recente. Há 
apenas alguns milhares de anos, lêmures muito maiores (do 
tamanho de um gorila) - tanto terrestres quanto arborícolas 
- se igualava à radiação dos grandes símios dentre os prima
tas antropóides. A extinção destes lêmures gigantes parece 
estar relacionada à chegada dos humanos, há cerca de dois 
mil anos, provavelmente devido à destruição dos habitats, 
ao invés da caça. 
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AFigura 20-20 Convergências da forma corpórea e de hábitos entre os mamíferos eutérios e marsupiais. 

Os demais mamíferos de Madagascar pertencem às or
dens Carnívora e Insectivora, compondo-se de formas des
conhecidas em outras localidades do planeta. Os insetívoros 
nativos são os "tenrecs", que se parecem muito com os mu
saranhos (lembre-se daquelas filogenias moleculares que 
removeram os tenrecs dos Insectivora e ligava-os com ele
fantes e outras formas africanas nos Afrotheria). Os tenrecs 
também se diversificaram em formas com espinhos, formas 

similares a toupeiras e formas nadadoras, similares a lon
tras. Os carnívoros são viverrídeos, aparentados aos "civeta" 
e aos ginetas africanos e asiáticos. O mais impressionante 
deles é o "fossa" (Cryptoprocta ferox), um animal um pouco 
maior do que um gato doméstico. Na ausência de gatos ver
dadeiros, o "fossa" evoluiu como predador. Embora ele seja 
mais robusto que os gatos, com pernas mais curtas e muscu
losas, as quais refletem seus hábitos arboricolas, seu crânio 
é praticamente indistinguível do de um gato. 
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Mamíferos da América do Sul e a Grande Troca Intera-
mericana Do Jurássico Superior até o final da Era Ceno
zóica, a América do Sul esteve isolada da América do Norte 
por meio de um mar entre o Panamá e o noroeste da Amé
rica do Sul. No Plioceno, há cerca de 2,5 milhões de anos, 
estabeleceu-se uma ponte de terra entre a América do Sul e 
a América do Norte. Animais de ambos os continentes esta
vam livres para se misturar, pela primeira vez, em mais de 
100 milhões de anos (Marshall et al. 1982, Marshall 1988). 

As trocas faunísticas por meio de dispersões tiveram início 
no final do Mioceno, conforme as duas massas continentais 
se aproximavam. Este evento, a Grande Troca Interameri-
cana (GTI) é um exemplo espetacular dos efeitos da disper
são e da mistura faunística entre duas massas continentais 
previamente separadas (veja a Figura 20-21). 

Superficialmente, os mamíferos que se moviam da Amé
rica do Norte para a América do Sul parecem ter sido mais 
numerosos e mais bem sucedidos do que os animais que 

(o) Lhama 

. (p) Queixada 
(r) Cavalo* * r ' 

horro (v) Coelho („) Rat0 silvestre 

X 
(w) Musaranho 

A Figura 20-21 Táxons de mamíferos envolvidos na Grande Troca Interamericana. A cruz (t) indica os táxons que atualmente estão 
completamente extintos; um asterisco (*) indica os táxons extintos naquela área. 
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fizeram o caminho oposto. Por muitos anos, as trocas foram 
vistas como um exemplo de superioridade competitiva favo
rável aos mamíferos do Hemisfério Norte. Entretanto, com 
a re-consideração das evidências disponíveis, uma interpre
tação diferente é preferida atualmente. Antes de discutirmos 
a GTI em maior detalhe, primeiro precisamos considerar a 
diversidade de mamíferos que habitavam a América do Sul 
antes das trocas. 

Três grupos principais de mamíferos podem ser distin
guidos na América do Sul antes da GTI. Na realidade, boa 
parte da diversidade original da fauna de mamíferos sul-
americana já estava extinta quando ocorreu a GTI, e a com
petição com os imigrantes do norte não foi a responsável 
pelo seu destino. 

• Os primeiros habitantes, conhecidos do Paleoceno, 
evoluindo in situ ou originários da América do 
Norte; marsupiais, edentados e ungulados arcaicos. 
Os edentados eram conhecidos somente da América 
do Sul, antes do Plioceno. A diversidade dos edenta
dos no passado era consideravelmente maior do que 
a de hoje, incluindo os gliptodontes, aparentados aos 
tatus, animais, do tamanho de uma vaca, enclausura
dos em uma carapaça de ossos dérmicos, similar à de 
uma tartaruga, e as preguiças de solo, que variavam 
do porte de um cachorro grande até o tamanho de um 
rinoceronte. 

Os ungulados endêmicos da América do Sul, todos 
atualmente extintos, radiaram em diversas ordens. 
Os que sobreviviam no momento da GTI eram os 
litopternos e os notoungulados. Os litopternos eram 
formas delgadas e cursoriais, similares a pôneis, ou 
maiores, como camelos. Os notoungulados eram 
mais robustos e divergiram, principalmente, em for
mas menores, similares a rinocerontes. 

Igualmente importante era o grupo de mamífe
ros norte-americanos que falharam em colonizar a 
América do Sul neste Período, notavelmente os in
setívoros, carnívoros e roedores. Não há explicação 
porque estes grupos não tiveram sucesso em coloni
zar a América do Sul, mas sua ausência é importante 
porque deixaram zonas adaptativas abertas, e os mar
supiais radiaram-se nelas durante o isolamento da 
América do Sul, no início da Era Cenozóica. 

• Colonizadores do final do Eoceno ou do início do 
Oligoceno, provavelmente chegando por meio de 
material flutuante, da Africa. Estes incluem os roe
dores caviomorfos (p. ex., porquinho-da-índia, cutias 
e capivaras) e os macacos sul-americanos. Os cavio
morfos se diversificaram no Mioceno e no Plioceno, 
incluindo os maiores roedores que já existiram. A 
recente descoberta de Phoberomys, do final do Mio
ceno da Venezuela (Sanchez-Villagra et al. 2003) era 
do tamanho de um pequeno rinoceronte e até mesmo 

hoje, a capivara, do porte de um porco é extrema
mente grande para um roedor. 

• Migrações do final do Mioceno, oriundas da Amé
rica do Norte por meio do arco de ilhas que liga 
os dois continentes. Estes incluem os guaxinins (do 
norte para o sul) e alguns tipos pequenos de pregui
ças (do sul para o norte). 

Com o estabelecimento da ligação terrestre no Panamá, 
no Plioceno, alguns animais norte-americanos se moveram 
para o sul e algumas formas sul-americanas se moveram em 
direção ao norte. De maneira geral, mais espécies moveram 
do norte para o sul do que na direção oposta, mas estas dife
renças podem ser um artefato dos tamanhos relativos entre 
a América do Norte e América do Sul. A América do Norte 
é uma área de terra muito maior do que a do Sul e, dessa 
maneira, possui mais táxons mamalianos. O maior movi
mento norte para o sul pode somente significar que havia 
mais espécies de mamíferos quando se formou a ponte de 
terra panamenha. 

Em cada continente, os recém-chegados e a fauna na
tiva pareceram coexistir, e para a maior parte dos imigran
tes enriqueceram a fauna existente, ao invés de substituí-la. 
Todavia, uma disparidade aparece durante as extinções do 
Pleistoceno. Embora estas extinções afetaram os maiores 
animais, em ambos os continentes, os imigrantes sulistas, na 
América do Norte, foram bem mais prejudicados do que as 
formas norte-americanas na América do Sul. 

Atualmente, cerca da metade da diversidade genérica 
dos mamíferos sul-americanos consiste de formas de ori
gem norte-americana, embora alguns notáveis imigrantes 
norte-americanos, na América do Sul, estejam extintos - por 
exemplo, os cavalos e os Gomphotheria, aparentados aos 
elefantes (Figura 20-2Is). As espécies sulistas que permane
cem na América do Norte estão, em sua maioria, confinadas 
à América Central (p. ex., capivaras) e ao sul dos Estados 
Unidos (tatus). Os gambás e o ouriço-cacheiro são as exce
ções que permaneceram bem sucedidas no norte da América 
do Norte. 

A chave para o entendimento do sucesso aparentemente 
maior dos imigrantes para a América do Sul é o conheci
mento da importância da biogeografia. As regiões equato
riais e tropicais ficam na América do Sul. Em momentos de 
estresse climático, tais como períodos glaciais, a América do 
Sul retém habitats mais equilibrados do que a América do 
Norte, com menos extinções esperadas. Alterações de vege
tação, associadas com as mudanças climáticas, obviamente 
também tiveram um papel na sobrevivência ou extinção das 
espécies. Acredita-se que o Istmo do Panamá tivesse alguns 
habitats, similares a savanas, ligando a América do Norte 
e a do Sul, durante o Plioceno, agindo como um corredor 
que permitia o movimento, em direção ao sul, de mamífe
ros como cavalos e veados, e o movimento, em direção ao 
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norte, de mamíferos como os gliptodontes e as preguiças 
terrestres. 

No Pleistoceno, o corredor da América Central foi fe
chado para a imigração de mamíferos adaptados à savana, 
possivelmente devido ao crescimento das florestas tropicais. 
Os mamíferos que chegaram à América do Norte somente 
no Pleistoceno, tais como os bisões e os mamutes, nunca 
atingiram a América do Sul. Os gliptodontes e preguiças 
gigantes que haviam migrado para o norte, possivelmente 
eram incapazes de retomar à América do Sul. Quando as sa
vanas norte-americanas desapareceram, no final do Pleisto
ceno, estes mamíferos edentados de origem sul-americana 
não foram capazes de se adaptar às pradarias mais frias que 
abrigavam os bisões, extinguindo-se. 

Uma última consideração na GTI é a de que as con
tas de quem se moveu para onde - e quando — geralmente 
consideram somente espécies conhecidas no registro fóssil 

(como na Figura 20-21). Já que os habitats tropicais rara
mente preservam os fósseis, possuímos pouca informação 
acerca da história fóssil da América Central. Ainda mais, a 
diversidade de marsupiais, similares aos gambás, de edenta
dos, de macacos e de roedores caviomorfos, atualmente na 
América Central só pode ser oriunda da América do Sul. Al
guns outros mamíferos centro-americanos, tradicionalmente 
considerados como táxons do norte, tais como os felinos 
(jaguatirica e pumas) e os ungulados (veados e os tapires), 
também podem ter evoluído, à suas formas presentes, na 
América do Sul, voltando para a América do Norte. Devido 
a nossas fronteiras políticas atuais, sempre esquecemos que 
a América Central é, biologicamente, uma porção da Amé
rica do Norte, e não da América do Sul. Um bom registro 
sobre os imigrantes da América do Sul à Central é necessá
rio antes de podermos escrever o capítulo final da Grande 
Troca Interamericana. 

Resumo 

Todos os mamíferos compartilham características derivadas 
únicas. A lactação é o traço mais óbvio dos mamíferos e todos 
eles possuem pêlos e uma variedade de glândulas na pele, uti
lizadas para a lubrificação e para impermeabilidade à água, 
comunicação olfativa e termorregulação. As glândulas ma
márias evoluíram a partir destes tipos de glândulas da pele. 

Os principais gmpos de mamíferos viventes são os mo
notremados e os térios (marsupiais e eutérios). Os térios 
não são somente mais derivados do que os monotremados 
quanto a seu modo de reprodução (viviparidade, em oposi
ção aos ovos), mas eles também são mais derivados quanto 
a diversas características do esqueleto e da musculatura, es
pecialmente na anatomia da cintura escapular, a qual per
mite uma gama maior de comportamentos locomotores. Os 
térios também apresentam molares tribosfênicos, aurícula 
(orelha externa), uma cóclea com duas voltas e meia e aber
turas separadas para os dutos urogenitais e alimentares, com 
a perda da cloaca. Somente algumas poucas características 

dentárias e esqueléticas distinguem os marsupiais dos euté
rios, mais notavelmente a perda dos ossos epipúbicos nos 
eutérios. Os eutérios são, de longe, o gmpo mais diversifi
cado de mamíferos, sendo encontrados em todo o mundo. 
Existem controvérsias acerca de como as diferentes ordens 
de eutérios são relacionadas, umas com as outras, e acerca 
dos momentos de origem e de diversificação. 

A diversidade dos mamíferos da Era Cenozóica pode ser 
melhor compreendida no contexto das alterações de padrões 
da biogeografia. A distribuição de alguns gmpos de mamífe
ros reflete a vicariância, como a dos monotremados na Aus
trália. Outros padrões de distribuição refletem a dispersão, 
tais como a migração dos marsupiais à Austrália, desde a 
América do Sul. O isolamento de vários continentes resul
tou em faunas únicas de mamíferos na Austrália, em Mada
gascar e na América do Sul. A fauna sul-americana era ainda 
mais distinta até a formação do Istmo do Panamá, há cerca 
de 2 milhões de anos. 
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CAPÍTULO 

Especializações dos Mammalia 

Os mamíferos da Era Cenozóica são um gmpo altamente diversificado de organismos, adaptados a uma 
grande variedade de estilos de vida que apresentam uma ampla diversidade ecomorfológica. Os três principais 
tipos de mamíferos viventes - monotremados, marsupiais e eutérios - podem ser distinguidos por diferenças 
profundas quanto a sua reprodução. Diferenças nas especializações morfológicas também podem ser obser
vadas no crânio e nos dentes, relacionadas à alimentação, no esqueleto pós-craniano, para a locomoção, no 
cérebro e nos órgãos dos sentidos. 

!1.1 Reprodução dos Mamíferos 

O modo de reprodução é a principal e mais óbvia diferença 
entre os três grandes gmpos de Mammalia viventes. En
quanto todos os mamíferos apresentam lactação e cuidado 
parental, os monotremados são únicos, dentre os mamíferos, 
por botar ovos. O modo de reprodução por ovos dos mono
tremados é a condição mais primitiva entre os mamíferos, 
porque botar ovos é uma condição primitiva para os amnio
tas. Com a evolução da viviparidade, são perdidos as glân
dulas uterinas que adicionam à casca, e outros componentes 
dos ovos. Assim, parece impossível pensar num retomo à 
viviparidade depois que uma linhagem tomou-se vivípara. 
Dentre os térios, os marsupiais e os eutérios apresentam di
ferenças profundas quanto ao tamanho relativo de seus perío
dos de gestação; os marsupiais são muito conhecidos como 
mamíferos com bolsas, as quais abrigam os jovens que, no 
caso de um eutério, ainda estariam no útero. 

Todos os mamíferos crescem a partir de uma esfera de 
células embrionárias (o blastócito), o qual forma tanto o 
embrião quanto o trofoblasto. O trofoblasto é uma diferen
ciação do tecido extra-embrionário, especializado na obten
ção de nutrientes no útero para a produção de hormônios 
cinalizadores do estado da gravidez para a mãe e, nos té
rios, para auxiliar o implante do embrião na parede do útero. 
Todos os mamíferos têm um trofoblasto, mas a distinção 
entre as camadas celulares internas do blastocisto (formado
ras do embrião) e camadas de células externas (formadoras 
do trofoblasto) são mais diferenciadas nos eutérios do que 
nos monotremados e nos marsupiais. 

Adicionalmente, todos os mamíferos possuem um epité
lio glandular uterino (endométrio), o qual secreta materiais 
que desenvolvem o embrião no útero e um corpo lúteo (plu
ral = corpora lutea, do latim corpus = corpo e lut = ama
relado), uma estmtura secretora de hormônios, formada no 
ovário a partir de células foliculares, as quais permanecem 
presentes depois que o ovo é implantado. Os hormônios 
secretados pelo corpo lúteo são essenciais para o estabele
cimento e, ao menos, pela manutenção inicial da gravidez, 
embora somente nos eutérios haja um retomo da placenta 
para a manutenção do corpo lúteo. 

Modo de Reprodução dos Monotremata 

O trato reprodutivo dos monotremados retém a condição 
amniota primitiva. Os dois ovidutos permanecem separados, 
não se fundindo no desenvolvimento, exceto na base, onde 
se ligam à uretra, da bexiga, formando o sino urogenital. Os 
ovidutos expandem, formando o útero, o qual retém o ovo 
fertilizado (somente o oviduto esquerdo é funcional no or
nitorrinco). Em todos os mamíferos, os ovos são fertilizados 
na porção cranial do oviduto, na tuba uterina (= trompa 
de Falópio), antes de entrarem no útero. Os ovários dos 
monotremados são maiores do que os dos térios, e os mo
notremados fornecem ao embrião uma grande quantidade 
de reserva alimentar. Entretanto, os ovos dos monotremados 
são muito menores, na ovulação, do que os dos répteis ou 
aves de tamanho corpóreo similar. 

A quantidade de reserva alimentar não é suficiente para 
sustentar o embrião até a eclosão e os ovos são retidos no 
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útero, no qual são alimentados por meio de secreções mater
nas, aumentando em tamanho, antes da secreção da casca. A 
casca tem aspecto coriáceo, como a de alguns lagartos, em 
vez de ser rígida e calcárea, como a das aves. 

Os monotremados botam um ou dois ovos, e os filhotes 
eclodem relativamente rápido (apenas após 12 dias de in
cubação, no caso do ornitorrinco). Os filhotes eclodem em 
um estágio pouco desenvolvido, quase embrionário (veja a 
Figura 21-1), e a criação, pela mãe, continua por mais 16 se
manas. O ornitorrinco geralmente bota ovos em uma cova, 
enquanto os équidnas os mantêm em uma bolsa ventral, a 
qual se parece com a dos marsupiais, porém, provavelmente 
não é homóloga a ela. Todos os monotremados apresentam 
baixa taxa reprodutiva - não mais do que uma vez ao ano. 

Modo Reprodutivo dos Térios 

Todos os térios apresentam uma placenta, a qual é formada 
a partir de membranas extra-embrionárias do feto. Os mar
supiais e os eutérios são normalmente considerados distin
tos quanto aos seus tipos de placentação, e algumas vezes é 
dito que os marsupiais não têm placenta, entretanto, há mais 

similaridades na placentação entre estes dois tipos de mamí
feros do que se acredita. 

Todos os marsupiais e alguns térios possuem uma pla
centa cório-vitelínica inicial, desenvolvida a partir do 
saco vitelínico. Os eutérios possuem também uma placenta 
cório-alantóica, desenvolvida posteriormente a partir da 
combinação das membranas amniotas coriônica e alantóica. 
Alguns eutérios retém uma placenta cório-vitelínica mesmo 
depois que a placenta cório-alantóica se desenvolveu (Fi
gura 21-2). Seis camadas distintas de tecido separam o feto 
e o sangue materno na maioria dos eutérios, mas a placenta 
de alguns eutérios (incluindo primatas antropóides e alguns 
roedores) penetra tão profundamente na parede do útero, de 
tal forma que somente uma ou duas camadas de tecidos se
param os sistemas sangüíneos fetal e maternal. Há muita va
riedade na forma da placenta dos mamíferos, bem como nos 
tipos de placentação (veja Mossman 1987 para detalhes). 

A maioria dos marsupiais possui apenas uma placenta 
cório-vitelínica durante sua curta gestação, mas alguns mar
supiais apresentam uma placenta cório-alantóica transitória, 
próximo ao final da gestação (veja a Figura 21-3). A pla
centa cório-alantóica é mais desenvolvida nos "bandicoots", 

(a) Monotremado (eqüidna) 

(d) Eutério precoce (vaca) 

(b) Marsupial (gambá) 

< Figura 21 -1 Mamíferos recém-nascidos. 

(c) Eutério altricial (rato) 
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> F i g u ra 21 -2 Dois tipos de estruturas placen-
tárias de mamíferos, observadas em um estágio 
transitório de um embrião de gato implantado. 
Tanto a placenta cório-vitelínica, quanto a cório-
alantóica, estão presentes neste estágio. A pla
centa cório-alantóica cresce para fora e toma 
a função da placenta cório-vitelínica, formada 
anteriormente. 

Placenta cório-alantóidea 

Cavidade alantóidea 

Placenta cório-vitelínica Saco vitelínico 

nos quais ela é vascularizada e invasiva, mas uma placenta 
cório-alantóica menos desenvolvida também é observada 
nos coalas e nos "wombats". A ausência de uma placenta 
cório-alantóica na maioria dos marsupiais representa, na 
verdade, a supressão da membrana cório-alantóica. 

Diapausa Embrionária A habilidade de manter um embrião 
em um estado de suspensão de animação, anteriormente à 
implantação é uma importante característica reprodutiva de 
alguns térios. Esta capacidade permite à mãe espaçar as ni
nhadas sucessivas e separar o tempo de cruzamento e fer
tilização do início da gestação. Assim, a diapausa permite 
que o acasalamento e o nascimento do filhote se dêem nos 
momentos ótimos do ano. A diapausa embrionária é particu
larmente bem desenvolvida nos cangurus e foi geralmente 
considerada um traço marsupial derivado. Contudo, a dia
pausa embrionária ocorre em uma ampla gama de eutérios, 
incluindo os carnívoros, os roedores, os morcegos, os eden-
tados e, ao menos, um artiodáctilo, o cervo (Renfree e Shaw 
2000). 

Testículos e Bolsa Escrotal Os monotremados, como os 
demais amniotas, possuem testículos retidos no abdome. 
Alguns térios, marsupiais e eutérios, também retêm os tes
tículos no abdome, tanto na sua posição original, alta no 
abdome, quanto parcialmente rebaixado, abrigado subcu-
taneamente na base do abdome. Mas os testículos da maio
ria dos mamíferos descem até a bolsa escrotal, durante o 
desenvolvimento. 

O valor da bolsa escrotal é obscuro: a idéia tradicional é 
a de que a bolsa escrotal cria um ambiente frio para a produ
ção do esperma, mas não há uma correlação simples entre a 
temperatura corpórea e a posição testicular nos mamíferos. 
A bolsa escrotal, provavelmente, evoluiu de maneira con
vergente nos marsupiais e nos eutérios, pois o controle de 
seu desenvolvimento é diferente nos dois gmpos. Nos mar
supiais, a descida dos testículos se dá sob controle genético 

direto, enquanto, nos eutérios, ela é determinada por hormô
nios. Adicionalmente, a bolsa escrotal se encontra na frente 
do pênis nos marsupiais, e atrás dele na maioria dos eutérios 
(embora haja algumas exceções: p. ex., coelhos apresentam 
um escroto pré-peniano). 

Reprodução dos Eutérios 

Nos térios, os ureteres drenam o rim e entram na base da 
bexiga ao invés de ir para a cloaca ou sino urogenital, como 
na maioria dos vertebrados. Mudar o caminho da urina da 
cloaca para dentro da bexiga pode ser um arranjo bom para 
a maioria dos vertebrados; na verdade, a bexiga é perdida 
em alguns amniotas não mamíferos, incluindo muitos lepi
dossauros e a maioria das aves. Entretanto, em um mamí
fero vivíparo, a urina pode entrar no útero que contenha um 
filhote em desenvolvimento, e o reposicionamento dos ure
teres pode ter ocorrido nesta conjuntura. 

Nos eutérios, os ureteres passam lateralmente ao redor 
dos duetos reprodutivos em desenvolvimento para entrar 
na bexiga. Este arranjo permite que os ovidutos das fêmeas 
fundam-se entre si na linha mediana cranial ao seio uroge
nital em boa parte de sua extensão (Figura 21-4). Nos ma
chos, este arranjo anatômico resulta em vasos deferentes 
(os tratos reprodutivos dos machos, do latim vas = vaso), 
circulando ao redor dos ureteres em sua passagem da bolsa 
escrotal até o seio urogenital. Todos os eutérios apresentam 
uma única vagina em posição sagital, mas poucos têm um 
único útero mediano, como o visto nos humanos. A maioria 
dos eutérios apresenta um útero bipartido em parte, ou por 
toda a sua extensão; o que pode ocorrer com os humanos 
como uma anormalidade no desenvolvimento. 

Na maioria dos eutérios, o seio urogenital e o canal ali
mentar possui aberturas separadas, com um espaço externo 
distinto entre elas, o períneo. A separação da abertura uro
genital feminina em aberturas distintas, uretral e vaginal, é 
vista somente em primatas em alguns roedores. 
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AFigura 21-3 Tipos de placentação em marsupiais e em eutérios. (a) Um monotremado ovíparo. (b) Dasiurídeo - o alantóide chega 
ao córion e se retrai, sem formar uma estrutura placentária. (c) "Bandicoot" - uma complexa placenta cório-alantóica se forma no final da 
gestação e a placenta cório-vitelínica permanece funcional até o nascimento do filhote, (d) Gambás e cangurus - o alantóide pode crescer 
bastante, mas permanece encolhido nas camadas da parede do saco vitelínico. (e) Coala e wombat - o alantóide chega ao córion, formando 
uma placenta cório-alantóica aposta, (f) Eutério - a placenta cório-vitelínica tem vida curta e uma placenta cório-alantóica é funcional 
durante a maior parte da gestação. Legenda: 1 = placenta cório-vitelínica vascularizada; 2 = placenta cório-vitelínica não-vascularizada; 
3 = placenta cório-vitelínica sincicial; 4 = placenta cório-alantóica aposta (não-vascularizada); 5 = placenta cório-alantóica sincicial 
(vascularizada); CA = cavidade alantóica; CE = celoma extra-embrionário; C = casca; CS = cavidade do saco vitelínico. 



Reprodução dos Mamíferos 557 

(a) Monotremado fêmea (ornitorrinco) 

Ovário Uretra 

U r e t e r e s 

Bexiga 

Seio urogenital 

Cloaca 

(b) Marsupial fêmea 

Oyàio^ Canal pseudo-vaginaj^/ Bexiga 

Seio urogenital 

(c) Marsupial macho 

Ureter 

Vaso deferente 

(d) Eutério fêmea Ovário 

Seio urogenital 

Reto 

Testículos 

Vagina » a 

(e) Eutério Macho 

Seio 
urogenital 

Vaso deferente 
•Testículos 

AFigura 21-4 Tratos reprodutivos dos mamíferos, mostrando 
como se animal estivesse deitado sobre o seu dorso com a cabeça 
para a esquerda. 

Alguns eutérios (p. ex., roedores e insetívoros) nascem 
em um estado altamente altricial, no qual são apenas um 
pouco mais desenvolvidos do que os filhotes de marsu
piais; outros nascem em estágios de desenvolvimento mais 
avançados, se estendendo a um estado altamente precoce (a 
maioria dos ungulados), no qual o filhote pode correr após 
algumas poucas horas de seu nascimento. Todos os eutérios, 
embora precoces, ainda necessitam de um período de lac
tação para a transferência de anticorpos essenciais da mãe, 
bem como para a nutrição. Contudo, o período de lactação, 
na maioria dos eutérios, é relativamente pequeno em com
paração aos demais mamíferos - geralmente mais curto que 
o período de gestação. 

Em todos os mamíferos, espécies de maior porte tendem a 
produzir menos filhotes do que as espécies pequenas - mas 
o total do número de filhotes que uma mãe produz na sua 
vida é provavelmente similar, porque os grandes animais 
têm uma longevidade maior do que os pequenos. Nos eu
térios, existe uma diferença entre os grandes carnívoros e 
os grandes herbívoros. Enquanto grandes carnívoros como 
os ursos e leões produzem diversos filhotes altriciais por 
ninhada, quase todos os ungulados produzem apenas um 
único filhote precoce ou, no máximo, gêmeos (obviamente 
ter diversos filhotes precoces não é uma opção viável para 
qualquer mamífero: não haveria espaço suficiente dentro da 
mãe para o desenvolvimento!). Assume-se que os herbívo
ros precisam ter filhotes mais desenvolvidos ao nascimento 
para que ele possa correr e escapar. Entretanto, pode ser que 
a dieta de baixa qualidade dos herbívoros signifique que 
o filhote de ungulado obtenha melhor nutrição ficando no 
útero porque os nutrientes são transferidos mais eficiente
mente pela placenta do que pelo leite. 

Reprodução dos Marsupiais 

Nos marsupiais, os ureteres passam medialmente aos due
tos reprodutivos em desenvolvimento, entrando na bexiga. 
Este arranjo previne a fusão dos ovidutos femininos na linha 
média, ao menos caudalmente, e isso significa que os vasos 
deferentes dos machos não precisam circular os ureteres. O 
trato reprodutivo feminino consiste de duas vaginas laterais 
que se unem cranialmente, e a partir deste ponto, os dois 
úteros separados divergem. As vaginas laterais são apenas 
para a passagem do esperma. O nascimento dos filhotes se 
dá por meio de uma estrutura na linha mediana, a vagina 
mediana ou o canal pseudovaginal, o qual se desenvolve 
no primeiro parto. 

A retroalimentação (= feedback) hormonal, do trofo-
blasto embrionário à pituitária e ao hipotálamo alerta a mãe 
acerca do estado da gravidez e influencia a atividade se
cretora do útero. Diferente dos eutérios, os marsupiais não 
mantêm o corpo lúteo no ovário, e os filhotes são ejetados 
ao final do ciclo estral na majprjg das. espécies A duração 
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da gestação nos marsupiais é relativamente independente do 
tamanho corpóreo (embora o tempo total de criação dos fi
lhotes não o seja). Em contraste aos eutérios, os marsupiais 
retêm evidências diretas de uma ancestralidade ovípara; 
uma membrana de casca transitória aparece. 

O desenvolvimento durante a gestação dos marsupiais é 
muito diferente do apresentado pelos monotremados e pelos 
eutérios. Ele claramente representa uma condição derivada, 
pois tanto os eutérios quanto os monotremados são mais si
milares aos amniotas do que os marsupiais. Os neonatos mar
supiais apresentam membros peitorais bem desenvolvidos em 
comparação a outros neonatos altriciais, seus pulmões são re
lativamente grandes ao nascimento. O desenvolvimento das 
mandíbulas, do palato secundário, dos músculos faciais e da 
língua é avançado, enquanto o do sistema nervoso central é re
tardado, de forma que um neonato marsupial pode agarrar-se 
a um mamilo e iniciar a amamentação. 

A maioria dos marsupiais, mas não todos, apresentam 
os mamilos dentro de bolsas (= marsúpio). O marsúpio não 
está presente em alguns dasiurídeos (camundongo marsupial 
etc.) e em alguns didelfídeos (cuícas). Um marsupial ao nas
cer, sai da vagina para se fixar a um mamilo para completar 
o seu desenvolvimento. 

Nos cangurus e em muitas outras espécies, o jovem escala 
o corpo da mãe até a bolsa sem auxílio. A mãe adota uma pos
tura sentada distinta (veja a Figura 20-5) e lambe o caminho 
da vagina até a bolsa, mas não ajuda o filhote de nenhuma 
outra maneira em sua jornada. Os neonatos marsupiais são, 
evidentemente, equipados com um instinto de escalada. Al
guns dasiurídeos e didelfídeos apresentam filhotes mais altri
ciais que os cangurus. Estes bebês são ejetados diretamente 
para as bolsas (ou para as áreas mamárias de espécies sem a 
bolsa) no nascimento. Os filhotes recém-nascidos destas es
pécies são passivos, diferentemente dos cangurus. 

O tempo que os filhotes marsupiais passam em desen
volvimento, enquanto presos aos mamilos, excede ampla
mente o período de gestação. A lactação também continua, 
por algum tempo, mesmo que o filhote já tenha se desenvol
vido o suficiente para se desprender do mamilo da mãe. É 
nesse momento que tipicamente observamos os filhotes en
trando e saindo de suas bolsas. 

Embora a composição do leite varie pouco durante a gra
videz dos eutérios, há variações marcantes nos marsupiais, 
bem como nos monotremados. O primeiro leite é diluído 
e rico em proteínas, enquanto o leite posterior é mais con
centrado e rico em gorduras. A lactação concomitante sem 
sincronia foi observada em alguns cangurus; ou seja, um fi
lhote imaturo preso a um dos mamilos enquanto um filhote 
mais maduro bebe no outro mamilo, e a mãe produz tipos 
distintos de leite em cada um dos mamilos. A composição 
do leite é, provavelmente, determinada pelo tempo que o fi
lhote gasta sugando o mamilo por dia. 

(a) Postura de parto do canguru vermelho 

(b) Postura de parto do canguru cinza 

(c) Canguru vermelho com 3 filhotes em 3 
estágios distintos de desenvolvimento 

1. Blastócito na diapausa 
como resultado da deficiência 
de progesterona 

3. Canguru jovem 
retornando a beber 
leite com pouca 
proteína e muita gordura 

2. Filhote no seio, bebendo leite 
com muita proteína e pouca 
gordura e inibindo o corpo lúteo 
por meio do estímulo da sugação 

A Figura 21-5 Postura de parto e diapausa embrionária nos 
cangurus. 

A Condição Primitiva dos Térios 

Filhotes altamente altriciais, são provavelmente, a condi
ção primitiva dos mamíferos em geral, e de todos os térios 
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em particular. Filhotes altriciais podem ser adaptativos para 
vertebrados pequenos e endotérmicos. Estes filhotes são es
sencialmente endotérmicos quando nascem, com taxas me
tabólicas correspondentemente baixas. O cuidado parental 
os mantêm aquecidos e, devido a suas baixas taxas metabó
licas, os recém-nascidos convertem uma grande proporção 
do alimento fornecido pelos pais em tecidos corpóreos. 

O modo reprodutivo dos primeiros térios ainda não é 
claro. As especializações da anatomia reprodutiva dos mar
supiais e dos eutérios não podem ser derivadas umas das ou
tras; elas devem representar histórias evolutivas separadas 
em cada um dos dois gmpos. Os primeiros térios, do Período 
Cretáceo, eram animais pequenos, pesando menos de um 
quilograma. E provável que eles tenham os traços de histó
rias de vida compartilhados pelos pequenos térios viventes: 
período de vida curto, diversas ninhadas produzidas em rá
pida sucessão (ou uma única grande ninhada) e um período 
de gestação curto. Alguns fetos de eutérios apresentam evi
dências de selos bucais - um tecido que se desenvolve nas 
margens laterais da boca de marsupiais neonatos, auxiliando 
na amamentação. Este traço pode sugerir que a ligação ao 
mamilo é uma característica primitiva dos térios. Contudo, 
uma bolsa é, definitivamente, um traço derivado dos marsu
piais. Na realidade, ela evoluiu independentemente em oca
siões distintas nos marsupiais, porque sua forma difere em 
diversas linhagens, e muitos marsupiais amais primitivos 
não possuem marsúpio. 

21.2 Algumas Especializações Reprodutivas 
Extremas dos Eutérios 

Existem diversas especializações reprodutivas entre os euté
rios viventes. Algumas das mais bizarras são aquelas obser
vadas no "rato-toupeira-pelado" (Heterocephalus glaber) e 
na hiena- pintada (Crocuta crocutá). 

Os ratos-toupeira-pelados são encontrados em áreas ári
das na África sub-Saariana e vivem em tocas sob a terra, se 
alimentando de vegetais, principalmente raízes e tubérculos. 
Eles são eusociais, com um tipo de sistema social somente 
visto entre insetos como formigas, térmitas e abelhas. Como 
estes insetos, os animais em uma colônia são muito aparen
tados, mas, diferentemente dos insetos, eles são diplóides 
quanto ao número cromossômico. 

Estes ratos-toupeira-pelados vivem em colônias de até 
40 indivíduos com somente uma única fêmea reprodutora, a 
rainha. A rainha, de alguma forma, inibe hormonalmente as 
demais fêmeas da colônia, produzindo de uma a quatro ni
nhadas ao ano, com até uma dúzia de filhotes em cada uma 
delas. Outros membros da colônia são divididos em três cas
tas sociais: os menores e mais freqüentes são trabalhadores, 
os quais se envolvem nas escavações cooperativas e alimen
tam a comunidade; há trabalhadores infreqüentes (também 
pequenos), cujo papel é similar, mas que parecem executar 

apenas 25 por cento do trabalho dos freqüentes; e os gran
des não-trabalhadores, que se ocupam somente do cuidado 
dos filhotes. Machos e fêmeas são igualmente representados 
nessas castas. 

Todos os machos da colônia produzem esperma, mas 
somente os não-trabalhadores são grandes o bastante para 
copular, com sucesso, com a rainha. Se a rainha morre, uma 
das fêmeas trabalhadoras infreqüentes, de crescimento rá
pido, pode se tomar uma nova rainha. 

Hienas-pintadas, encontradas nas savanas africanas, são 
as únicas que caçam em matilhas e que também apresentam 
fêmeas com genitálias masculinizadas. O clitóris é tão au
mentado que se parece com um pênis do macho (completo, 
com a capacidade de ereção), e os lábios são fundidos, for
mando uma estrutura que lembra uma bolsa escrotal. Por 
muitos anos, acreditava-se, erroneamente, que estas hienas 
eram hermafroditas. 

Várias hipóteses adaptativas foram propostas para estes 
traços, mas é improvável que o aparecimento das genitálias 
externas seja adaptativo (embora para uma explicação adap
tativa veja Muller e Wrangham 2002). Ao invés disso, pa
rece que altos níveis de hormônios masculinos (andrógenos, 
tais como a testosterona) são vantajosos para as fêmeas, 
pois induzem um comportamento mais agressivo. Isto po
deria ser útil se fêmeas mais agressivas e seus filhotes obti
vessem uma parcela maior durante a predação em conjunto. 
De acordo com esta hipótese a masculinização da genitália 
feminina durante o desenvolvimento é um efeito colateral 
dos altos níveis de hormônios masculinos. 

Embora as hienas fêmeas possam utilizar suas genitálias 
em comportamentos de exibição, há muitas desvantagens a 
esta condição. Todas as funções do seio urogenital original 
devem ser, agora, transmitidas por meio desta estmtura si
milar ao pênis; assim, as fêmeas não somente urinam por 
meio de seu clitoris aumentado, como também copulam e 
dão a luz através desta estrutura. Talvez não surpreendente
mente, haja uma grande incidência de mortalidade dentre as 
fêmeas que dão a luz pela primeira vez. 

21.3 Os Eutérios São Reprodutivamente 
Superiores aos Marsupiais? 

Costumava-se considerar o modo reprodutivo dos marsu
piais inferior ao dos eutérios. Esta conclusão era baseada, 
primariamente, sobre o raciocínio de que os marsupiais 
foram incapazes de competir com os eutérios, exceto na 
Austrália, onde evoluíram em isolamento. Dizia-se que os 
marsupiais eram incapazes de manter o filhote no útero por 
mais de um ciclo estral, pois a mãe não conseguia reconhe
cer a condição de gravidez, devido à ausência de retro-ali-
mentação hormonal entre o filhote em desenvolvimento 
e o cérebro maternal. Mas sabemos agora que a retro-ali-
mentação hormonal desta natureza, na verdade, existe nos 
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marsupiais, mesmo não apresentando a gestação estendida 
dos eutérios. 

Também foi argumentado que a ausência de fusão dos 
ovidutos, na linha mediana, nos marsupiais, tornaria im
possível manter um filhote grande até o fim da gestação. 
Contudo, muitos eutérios apresentam úteros completamente 
separados, sem a evidência de fusão na linha mediana ocor
rendo somente na base. Este tipo de útero duplo é obser
vado, por exemplo, nas vacas, as quais têm filhotes que não 
podem ser considerados pequenos. Parece mais provável 
que, ao invés de ser o modo reprodutivo dos marsupiais a 
condição primitiva dos térios, marsupiais e eutérios evoluí
ram diferentemente mas com estratégias reprodutivas se
melhantes. O maior investimento energético na reprodução 
pelos marsupiais vem durante o período estendido de lacta
ção na pós-gestação, enquanto os eutérios investem a maio
ria da sua energia no desenvolvimento intra-uterino. 

A reprodução dos marsupiais pode ser superior a dos 
eutérios em determinadas condições (Kirsch 1977 e Parker 
1977). Por exemplo, os cangurus liberam os filhotes de suas 
bolsas enquanto lutam contra predadores (na realidade, hu
manos que os caçam com carros; não há predadores nativos 
naturais na Austrália). Foi sugerido que, nesta situação, a 
mãe marsupial, liberada da tarefa de carregar seus filhotes, 
poderia fugir para se reproduzir novamente, enquanto no 
caso de um eutério gestante, a mãe e o filhote pereceriam. 

Uma hipótese alternativa aponta que embora as mães mar
supiais e eutérias invistam quantidades similares de recursos 
em seus filhotes, marsupiais provêm energia em taxas meno
res, porque o lapso de tempo da concepção até o desmame é 
metade do período para marsupiais do que para os eutérios. 
A menor taxa de investimento poderia ser menos estressante 
para a mãe e limitaria a perda de energia se o filhote morresse. 
Tendo investido menos energia, um marsupial deveria ter 
energia acumulada suficiente para conceber imediatamente, 
enquanto um eutério deveria esperar até o próximo ano no
vamente. Esse traço da reprodução dos marsupiais pode ser 
adaptativo em climas áridos imprevisíveis, como aqueles da 
Austrália, enquanto secas e queda na quantidade de alimento 
disponível pode acontecer freqüentemente. 

Estas propostas e outras idéias similares parecem plau
síveis, mas apresentam uma falha crítica por considerarem 
somente os mamíferos atuais. Ao procurarmos razões evo
lutivas para o desenvolvimento das estratégias reprodutivas 
dos marsupiais e dos eutérios, devemos considerar os ani
mais e as condições existentes no momento de divergên
cia, no início do Cretáceo. A habilidade de liberar o filhote 
do marsúpio, no caso de um ataque por predadores, não é, 
provavelmente, adaptativa para um mamífero pequeno com 
apenas uma ninhada em toda sua vida. Esse é o padrão de 
vida de muitos dasiurídeos amais e é provavelmente o pa
drão ancestral para marsupiais. Da mesma maneira, climas 
áridos e inóspitos não eram uma característica do Cretáceo. 

A Austrália não desenvolveu seu interior árido até o fim 
da Era Cenozóica e os marsupiais nem mesmo chegaram à 
Austrália até o início desta Era. Ambas as estratégias repro
dutivas representam, provavelmente, bons meios de atingir 
os mesmos objetivos para os pequenos e primitivos térios 
do início do Cretáceo. 

Há algum traço da reprodução dos marsupiais, o qual po
deria tornar sua diversidade adaptativa potencialmente dife
rente da dos eutérios, no momento da Era Cenozóica na qual 
os mamíferos se tornaram maiores e diversificaram a uma 
grande variedade de tipos ecomorfológicos? A ausência de 
diversidade de espécies de marsupiais (cerca de 6 por cento 
da dos eutérios) foi citada como um exemplo de inferiori
dade evolutiva. Mas, devido aos acidentes da história, os 
marsupiais tiveram menos áreas para evoluir, durante o final 
da Era Cenozóica, do que os eutérios e, dessa forma, espe
rava-se que apresentassem menos diversidade de espécies. 

Somente uma especialização é provavelmente impossí
vel de ser obtido por um marsupial - a vida completamente 
aquática, tal como a da baleia. Um marsupial completa
mente aquático não poderia carregar seus filhotes altriciais 
em uma bolsa, pois eles seriam incapazes de respirar o ar. 
Um marsupial semi-aquático, as cuícas-d'água sul-america
nas, ou cuíca-pé-de-pato, sela sua bolsa marsupial durante 
suas incursões curtas sob a água; mas, em geral, os marsu
piais evitaram as condições aquáticas. Também é difícil de 
imaginar um marsupial dando a luz sob a água, da maneira 
de uma baleia - os pequenos neonatos provavelmente se
riam levados pelas correntes antes de chegar à bolsa. Não 
há marsupial equivalente aos morcegos eutérios, mas isso 
pode ser somente uma questão de chance evolutiva, também 
provavelmente seja o caso de que um marsupial não poderia 
reduzir o número de dedos de seus pés para ser comparado 
aos pés com cascos dos ungulados já que, desta forma, o fi
lhote não poderia escalar até a bolsa. Talvez seja este o caso 
de que os marsupiais equivalentes a cavalos e antílopes, os 
grandes cangurus, tenham especializado somente seus mem
bros pelvinos para este tipo de locomoção. 

Embora o modo de reprodução dos marsupiais possa 
não ser adaptativamente inferior, o fato de que a taxa repro
dutiva dos eutérios é mais rápida do que a dos marsupiais 
continua sendo verdadeiro, especialmente quando tamanhos 
menores são considerados. Certamente, uma razão para a 
maior diversificação dos eutérios selvagens, sobre os mar
supiais nativos australianos, é a sua reprodução mais rápida 
e freqüente. 

21.4 Especializações para a Alimentação 

Os mamíferos necessitam de grandes quantidades de ali
mento, e processar o alimento na boca acelera o processo 
digestivo. Todos os mamíferos mastigam seu alimento e 
todos possuem o reflexo de engolir distinto, através do qual 
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ingerem um bolo discreto de alimento finamente mastigado. 
A língua dos mamíferos, importante para o processamento e 
pela ingestão do alimento, apresenta um sistema de músculos 
intrínsecos, e as bochechas musculares dos mamíferos - que 
mantêm o alimento na boca enquanto mastiga - são deriva
das de um conjunto único de músculos faciais. 

Dentição 

Os dentes dos mamíferos são apresentados na Figura 21-6. 
Os incisivos são utilizados para cortar o alimento. Os in
cisivos dos mamíferos que roem, tais como os roedores e 
coelhos, podem ser enormemente aumentados e crescer con
tinuamente ao longo da vida. Os incisivos dos roedores 
apresentam esmalte somente na superfície anterior. E já que 
o esmalte é a parte mais dura do dente, ele se desgasta mais 
vagarosamente do que a dentina, por trás, produzindo uma 
extremidade cortante auto-afiadora. 

Os caninos são utilizados para furar a presa e são geral
mente, ausentes nos herbívoros, que não têm necessidade de 
subjugar seus itens alimentares, mas são usados em sinais 
sociais e podem ser retidos de muitas maneiras. As presas 
dos porcos e das morsas são caninos modificados (mas as 
presas dos elefantes são incisivos modificados). Nos ma
chos de primatas, os caninos maxilares são geralmente ma-
riores do que nas fêmeas e isto acontece até mesmo entre os 
humanos. Ruminantes sem chifres, tais como o "chevrotain" 
africano, podem reter grandes caninos maxilares no macho, 
para as lutas e apresentações. 

Os pré-molares perfuram e dilaceram o alimento e os 
molares quebram a comida em finas partículas. Os molares 
e os pré-molares são geralmente diferentes quanto à forma. 
Primitivamente, os pré-molares têm uma única cúspide, 
enquanto os molares possuem três cúspides ou mais. Em 
muitos herbívoros, toda a fileira de dentes pós-caninos é 
utilizada para a mastigação generalizada e os pré-molares 
foram modificados, se parecendo com molares (molariza-
ção). Esta condição pode ser observada em artiodáctilos ru
minantes e, especialmente, em cavalos, nos quais todos os 
dentes pós-caninos parecem ser idênticos. 

Mamíferos onívoros e frugívoros transformam suas cús
pides originalmente pontiagudas de seus molares, para estru
turas arredondadas e achatadas, eficazes na maceração. Eles 
também adicionaram uma quarta cúspide aos molares supe
riores e aumentaram o tamanho da base talonídea, nos mo
lares inferiores, de forma que estes dentes tenham aparência 
quadrada (quadritubercular), ao invés de triangular. Estes 
dentes são chamados de bunodontes (Grego buno = morro, 
e dont = dente), em referência as suas cúspides arredondadas. 
Temos molares bunodontes, assim como a maioria dos prima
tas e outros onívoros, tais como os porcos e os guaxinins. 

Nos herbívoros, as cúspides simples dos dentes buno
dontes são posicionadas em conjunto, ou lofos. Estes den

tes funcionam melhor quando o esmalte foi desgastado no 
topo, revelando a dentina. Nestes dentes parcialmente des
gastados, cada segmento consiste de um par de lâminas de 
esmalte afiadas, posicionadas em cada um dos lados da den
tina. Quando estes dentes entram em oclusão e as mandí
bulas se movem para o lado, o alimento encontra conjuntos 
múltiplos de lâminas achatadas e cortantes. 

Todos os mamíferos herbívoros enfrentam um problema 
similar com seus dentes, o da durabilidade. A durabilidade 
da dentição não é um problema para a maioria dos vertebra
dos, os quais substituem continuamente os seus dentes. Mas 
todos os mamíferos herdaram a condição de difiodontia (um 
único conjunto de dentes de substituição) de seu ancestral 
original. A difiodontia era, provavelmente, essencial para a 
oclusão precisa nos primeiros mamíferos (veja a discussão 
no Capítulo 18), mas ela cria um problema, pois a dentição 
adulta deve durar por toda a vida. Os herbívoros enfrentam 
um problema à parte, pois os vegetais são mais abrasivos do 
que as demais formas de alimento. Animais de pasto apre
sentam dentes especialmente desgastados, pois as gramíneas 
contêm sílica na parede celular. 

Os mamíferos herbívoros tornaram sua dentição mais 
durável de várias formas. A maneira mais comum é fazê-los 
com uma coroa alta ou hipsodontia (Grego hyps = alto). 
Dentes hipsodontes molares se parecem com dentes nor
mais, quando observados na mandíbula, mas a divisão na 
base, entre a coroa e a raiz, não é visível, como o que ocorre 
nos dentes braquidontes (de coroa baixa). As coroas dos 
dentes hipsodontes estendem-se profundamente na mandí
bula, e espécies hipsodontes têm mandíbulas profundas. 
De fato, os olhos dos pastadores moveram-se para trás para 
acomodar os dentes maxilares com coroas altas. 

Ungulados hipsodontes também estendem a camada de 
cemento, para cobrir o dente inteiro. Cemento é um mate
rial similar ao osso, que na maioria dos mamíferos cobre so
mente a raiz e a base da coroa, mas nos ungulados os altos 
lofos dos dentes devem permanecer posicionados para baixo 
durante o desenvolvimento, antes de sua erupção. Sem o 
cemento preenchendo os espaços, cada lofo seria como lâ
minas altas e livres, sujeitas a fraturas. Conforme o animal 
desgasta e envelhece seus dentes, os mesmos são elevados, 
a partir da base, criando uma superfície de oclusão contínua, 
como numa lapiseira que pode ter seu grafite aumentado en
quanto ele se gasta. 

A maioria dos mamíferos hipsodontes apresenta uma 
quantidade finita de coroa dentária. Quando o dente é des
gastado por completo, os animais não são mais capazes de 
comer (a maioria dos mamíferos morre de causas naturais, 
bem antes do desgaste completo de seus dentes, mas cavalos 
domesticados, que sobrevivem até seus vinte ou trinta anos 
de idade, devem, geralmente, ser alimentados com itens ma
cios, pois praticamente não apresentam mais seus molares). 
Contudo, alguns mamíferos possuem molares com raiz que 
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A Figura 21-6 A estmtura dos dentes dos mamíferos, (a) Secção do molar dos mamíferos apresentando a forma geral do dente. 
(b) Secção do incisivo, com crescimento contínuo de um roedor, demonstrando a presença de esmalte somente na superfície rostral, (c) 
Secção do crânio de um roedor, demonstrando os incisivos e os dentes molares (hipselodontes), ambos com crescimento contínuo, (d) Molar 
superior tritubercular, como a condição primitiva dos mamíferos térios. (e) Molares superiores bunodontes quadrituberculados, encontrados 
em mamíferos onívoros. Os dentes dos artiodáctilos ruminantes (f, molar maxilar de um veado) têm lofos concêntricos que correm 
predominantemente numa direção rostro-caudal pelo dente; estes dentes são chamados de selenodonte. Diferentes linhagens de mamíferos 
herbívoros evoluíram convergentemente dentes com lofos. Os dentes dos perissodactila (g, molar superior lofodonte de um rinoceronte) têm 
lofos retos que correm predominantemente em direção lateral a medial através do dente; estes dentes são chamados lofodontes. Wombats, 
roedores (h, molares maxilares de um roedor), "warthogs" e elefantes têm uma forma complexa de molares chamados multilofados ou 
lamelares, (i) Secção de um molar hipsodonte sem desgaste, demonstrando a cobertura com cemento. (j) Molar hipsodonte desgastado, 
apresentando as extremidades afiadas de esmalte, interpoladas por áreas mais moles de dentina e de cemento. (k) Dente cortante carniceiro 
de um carnívoro (em um coiote). 

não se fecham, e o dente apresenta crescimento contínuo, 
sendo chamado de hipselodonte. Por uma variedade de ra
zões, parece que esta é uma opção, primariamente, para 
mamíferos pequenos (Janis e Fortelius 1988). Molares hip
selodontes são observados, mais usualmente, nos coelhos e 
em alguns roedores. 

Os elefantes não têm dentes de crescimento permanente, 
mas ao invés disto possuem uma nova característica de pro

gressão molar. Cada molar é agora não só um hipsodonte, 
mas muito aumentado, sendo do tamanho da fileira inteira 
de dentes original. Cada molar agora entra em erupção e 
gasta um por vez: quando se toma desgastado o que restou 
dele cai pela frente da mandíbula e o molar de trás rompe 
a gengiva pela parte de trás. Elefantes têm um total de seis 
molares em cada hemi-mandíbula e hemi-maxilar (três den
tes de leite e três molares permanentes). 



Especializações para a Alimentação 5 6 3 

Mamíferos carnívoros possuem pós-caninos especializa
dos em rasgar o alimento. Os carnívoros eutérios possuem 
um par de dentes especializados, modificados em um con
junto de lâminas cortantes, os carniceiros, formados pelo 
último pré-molar, na maxila superior, e pelo primeiro molar 
da maxila inferior. Os creodontes eutérios extintos também 
apresentavam carniceiros, mas eles eram formados por den
tes diferentes, em uma posição mais caudal nas maxilas. 
O lobo marsupial não possui carniceiros verdadeiros, cada 
molar foi, de certa forma, especializado em uma forma de 
lâmina, mas nenhum deles é significativamente maior do 
que o outro. 

(a) Ouriço-europeu 

(b) Tamanduá-bandeira 

Dentição generalizada 
pontiaguda 

Focinho longo e tubular, 
dentes perdidos 

Especializações Crânio-Dentais dos Mamíferos 

O ouriço-europeu apresenta a condição insetívora generali
zada, a qual pode representar o modo mamífero primitivo 
(Figura 21-7). Os molares dos mamíferos generalizados geral
mente retêm a forma triangular primitiva e as cúspides pontu
das individuais, úteis para perfurar a cutícula dos insetos. 

Tamanduás Os mamíferos especializados em formigas e 
cupins são chamados de mirmecófagos (Grego myrme = for
miga e phago = comer). Os mamíferos mimercófagos têm 
mandíbulas alongadas e dentes reduzidos ou ausentes. Eles 
também têm glândulas salivares aumentadas e línguas extre
mamente alongadas. A redução dos dentes também é vista 
em mamíferos que se especializaram em néctar (p. ex., al
guns morcegos e marsupiais melívoros). 

Mamíferos que se Alimentam na Água Mamíferos aquá
ticos que se alimentam de peixes ou de lulas, tais como as 
toninhas e os golfinhos apresentam maxilas muito alonga
das, com a perda dos dentes mais rostrais. A forma do crâ
nio e dentes é convergente com outros tetrápodes piscívoros, 
tais como os ictiossauros e os crocodilos. 

As baleias sem dentes (misticetos) substituíram seus den
tes por placas de um derivado epidérmico fibroso e pega
joso, chamado de barbatanas o qual se estende para baixo 
da maxila superior. Estas baleias filtram o alimento, utili
zando as barbatanas para retirar organismos planctônicos da 
água. A morsa se alimenta de moluscos e seus dentes pós-
caninos são planos, para quebrar as conchas (as presas cani
nas enormes são utilizadas nas apresentações). 

Diferenças Entre os Mamíferos Carnívoros e os Herbí
voros O modo de mastigação básico dos mamíferos é mais 
bem entendido por meio da consideração da diferença entre 
os carnívoros e os herbívoros (veja a Figura 21-8). Todos os 
mamíferos utilizam uma combinação dos músculos masse
ter, temporal e pterigóideo, para fechar as mandíbulas, e o 
músculo digástrico (nos térios) para abri-las. O tamanho re
lativo dos músculos utilizados, especialmente no fechamento 

(c) Morcego nectaríforo F o c i n h o «^gado . dentes 
reduzidos em tamanho e número 

Focinho longo com 

A Figura 21-7 Algumas especializações dos dentes e dos crânios 
dos mamíferos para a alimentação. 
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(a) 

Dentes carniceiros rasgadores 

Pré-molares simples 

Caninos grandes 

Processos coronóides grandes 
(b) 

Fossa temporal grande 

Região occipital ampla 

Processo pós-glenóide 
(suporte da a maxila inferior) 
Articulação mandibular no 
mesmo nível da dentição 

Ângulo pequeno com a mandíbula 

Temporal 

Arco zigomático 

Abertura da orelha interna 
Digástrico 

Articulação mandibular 

Masseter superficial 

( cj Área expandida para a 
origem do músculo masseter 

Pré-molares molarizados 
Diastema 

Canino inferior 
incisiforme 

Processo coronóide 
pequeno 

Região occipital 
pequena 

Articulação mandibular 
acima da dentição 
Ângulo grande com a 
mandíbula 
Temporal 
Abertura da 
orelha interna 
Porção profunda 
do masseter 
Masseter 
superficial 

Digástrico 

(e) Côndilo mandibular arredondado 

Músculo masseter rostal 

A Figura 21 -8 Diferenças crânio-dentais entre mamíferos carnívoros e herbívoros, (a) Crânio e musculatura de um carnívoro (um cão). 
(b) Ação da mandíbula de um carnívoro, (c) Crânio e musculatura de um herbívoro (um veado), (d) Ação da mandíbula de um herbívoro. 
(e) Crânio e musculatura de um roedor (castor). 
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da mandíbula, e a forma dos crânios refletem as demandas 
distintas entre a mastigação da carne e a de vegetais. O 
temporal apresenta sua maior vantagem mecânica no iní
cio da abertura mandibular, em movimentos relativamente 
amplos, quando é provável que os caninos e os incisivos 
sejam usados. Assim, um temporal grande é típico dos car
nívoros, os quais utilizam mordidas poderosas para matar 
e capturar suas presas. As articulações mandibulares estão 
no mesmo nível que a fileira de dentes, para que os dentes 
entrem em contato seqüencialmente assim que a mandíbula 
fecha, como o par das lâminas de uma tesoura. Um formato 
bem útil para dentes que cortam e rasgam. O processo pós-
glenóide previne que a mandíbula seja deslocada pelo forte 
músculo temporal. Músculos fortes correm da alta região 
occipital da cabeça para as vértebras cervicais. Esses mús
culos são provavelmente importantes para suportar os movi
mentos de ataque à presa. 

Os crânios dos mamíferos herbívoros são mais modifi
cados para macerar alimentos duros e resistentes. A proteína 
contida nas folhas e talos é pouca e ela está enclausurada em 
uma parede celular dura, formada por celulose (um carboi-
drato complexo). Assim, os crânios e os dentes de mamífe
ros herbívoros devem ser adaptados à maceração de grandes 
quantidades de material duro e fibroso. O masseter cria for
ças na parte caudal da fileira de dentes e também move a 
mandíbula de um lado para o outro. 

Os mamíferos herbívoros aumentaram o tamanho do 
masseter e reduziram o do temporal, em comparação à con
dição mamífera primitiva. Esta morfologia da musculatura 
se reflete no aumento do ângulo da maxila inferior (onde o 
masseter se insere) e nos tamanhos reduzidos do processo 
coronóide e da fossa temporal (onde o temporal se insere). 
A articulação mandibular dos herbívoros mudou de posição, 
e está localizada acima no crânio, deslocada da linha dos 
dentes. Isso permite que os dentes entrem em oclusão si
multaneamente, da mesma forma que a formato do cabo de 
uma espátula permite que você manipule o alimento numa 
panela de fritura sem que sua mão seja aquecida (alguns 
dinossauros herbívoros também apresentavam este tipo de 
articulação mandibular, mas nesse caso, ela se encontrava 
mais abaixo da coluna de dentes. E o posicionamento da ar
ticulação mandibular a característica mecânica importante, 
não o fato de ela se encontrar acima ou abaixo da dentição). 

Os herbívoros também apresentam, geralmente, focinhos 
alongados, resultando em um espaço entre os dentes do osso 
maxilar e os incisivos, o que é chamado de diastema. A fun
ção do diastema é incerta. Ele pode criar mais espaço para 
a manipulação do alimento com a língua, ou ele pode ser 
apenas uma reflexão do alongamento das maxilas. Maxilas 
longas permitem ao animal selecionar o alimento, por meio 
de seus incisivos, sem colocar seus olhos em contato com a 
vegetação. 

Muitos eutérios herbívoros ossificam a partição carti
laginosa no fundo da órbita, formando uma barra pós-or
bital. Esta barra é, provavelmente, importante na absorção 
do estresse, criado pela mandíbula, durante a mastigação 
constante dos herbívoros, protegendo a caixa craniana. Os 
herbívoros geralmente apresentam uma região occipital 
baixa, pois eles não necessitam de um ligamento para os 
músculos, como o dos carnívoros, para auxiliar na ligação 
da cabeça com o pescoço. Uma exceção pode ser encon
trada nos porcos, os quais utilizam seus focinhos para cavar 
raízes e possuem uma musculatura forte de ligação entre o 
pescoço e a cabeça. 

Muitos roedores apresentam um tipo de processamento 
alimentar altamente especializado. Seus dentes superiores e 
inferiores têm a mesma distância de separação - diferente
mente da condição encontrada na maioria dos mamíferos, 
nos quais os dentes inferiores são mais próximos, uns dos 
outros, do que os superiores. Esta condição derivada, nos 
roedores, é combinada com um côndilo mandibular arredon
dado, o qual permite o movimento mandibular para frente 
e para trás, possibilitando também a inserção de uma por
ção do músculo masseter em uma posição mais distante do 
crânio, de forma que a maxila inferior pode ser jogada para 
frente em oclusão. Este aparato mandibular permite aos 
roedores mastigar o alimento dos dois lados da mandíbula, 
ao mesmo tempo; presumivelmente, um modo altamente 
eficiente de processar o alimento. Note que este modo de 
mastigação pode ser obtido somente por meio de dentes la
melares e planos, pois as elevações dos demais tipos de den
tes preveniriam esta forma de movimento. 

Herbívoros, Micróbios e a Ecologia da Digestão 

Os dentes especializados dos herbívoros podem romper as 
paredes celulares dos vegetais, expondo o conteúdo celular, 
mas somente enzimas especiais (celulares) podem digerir 
a celulose que forma a parede e que constitui uma grande 
porcentagem do material vegetal. Contudo, nenhum animal 
multicelular é capaz de sintetizar a celulase. Assim, o uso 
eficiente de vegetais como alimento requer enzimas celu
lares produzidas por microorganismos que vivem, como 
simbiontes, no estômago dos animais herbívoros. Diversos 
tipos distintos de mamíferos evoluíram, independentemente, 
câmaras no trato digestório para abrigar microorganismos 
simbiontes, os quais convertem a celulose e a lignina, da pa
rede celular, em nutrientes digeríveis (Figura 21-9). 

As muitas evoluções separadas de digestão fermentativa, 
dentre os vertebrados, resultou em soluções diferentes aos 
problemas impostos pelos vegetais como alimento. Os ca
valos e outros perissodátilos são exemplos de fermentadores 
no intestino (monogástricos). Eles apresentam um estô
mago simples, aumentando o tamanho do cólon (o grande 
intestino) e o ceco. Outros que fermentam no intestino 
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A Figura 21-9 Aparelhos digestórios com intestino e estômago ruminante. (À esquerda) O aparato de fermentação no intestino. A 
fermentação ocorre no ceco e no cólon (intestino grosso) ampliados. (À direita) O estômago ruminador, demonstrando o estômago com 
quatro câmaras. 

incluem os elefantes, os híraces, os bugios, os "wombats", 
os coalas, os coelhos e muitos roedores. Algum grau de fer
mentação no trato digestório é, provavelmente, um traço 
primitivo de todos os vertebrados: ela é conhecida em aves, 
lagartos, tartarugas e peixes, bem como em mamíferos oní-
voros e carnívoros, tais como os humanos e os cães. 

Vacas e outros artiodátilos ruminantes são exemplos 
de fermentadores do estômago (ruminantes), nos quais o 
trato digestório não absorvente é dividido em três câmaras 
que armazenam e processam o alimento, seguidas por uma 
quarta câmara na qual a digestão ocorre. Os ruminantes são 
assim chamados porque ruminam, ou mastigam o bolo ali
mentar. Os camelos se parecem com os demais ruminantes 
em muitos aspectos, mas possuem estômagos com apenas 
três câmaras (não há um ômaso). Um tipo mais simples de 
fermentação do estômago, sem a divisão extensiva do estô
mago ou área ruminante, é encontrado em muitos outros ma
míferos, incluindo os macacos do gênero Colobus do Velho 
Mundo, os cangurus, os hipopótamos e alguns roedores. 

Fermentadores com o intestino mastigam bem seu ali
mento, fraturando as paredes celulares vegetais com seus 
dentes, de forma a liberar o conteúdo das células. Estes con
teúdos são, então, processados e absorvidos no estômago e 
no intestino delgado. A celulose das paredes da célula ve

getal não é digerida até que chegue ao ceco e ao cólon, nos 
quais ela é digerida pelos microrganismos simbiontes. A ce
lulose é fermentada, formando substâncias chamadas de áci
dos graxos voláteis, os quais são absorvidos pelas paredes 
do ceco e do cólon. 

Alguns pequenos fermentadores com o intestino, tais 
como os coelhos e os roedores, fermentam o alimento prin
cipalmente no ceco, não absorvendo boa parte dos produ
tos iniciais do processo. Em vez disso, eles dependem da 
coprofagia, re-ingerindo as fezes iniciais e reciclando os 
nutrientes. Esta estratégia digestiva não funcionaria em um 
animal grande, o qual não seria capaz de se contorcer para 
comer suas fezes assim que elas deixassem o ânus. 

Fermentadores mminantes não precisam mascar muito o 
seu alimento na mastigação inicial, já que as paredes celu
lares serão quimicamente rompidas no estômago e parcial
mente porque os bolos alimentares retomarão a boca e serão 
mastigados novamente. Os ruminantes possuem menos mo
dificações do crânio do que os de fermentadores com o in
testino. O alimento é inicialmente retido nas duas câmaras 
iniciais do estômago, o rúmen e o retículo. Aqui os microor
ganismos quebram a celulose e os bolos alimentares são 
repetidamente, regurgitado e re-mastigado. O alimento não 
pode passar do retículo para as terceira e quarta câmaras, o 
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omaso e abomaso (o verdadeiro estômago), até que as par
tículas estejam bem pequenas. A maior parte da celulose é 
quebrada e absorvida antes que o bolo alimentar chegue ao 
abomaso, e o processo digestivo dos ruminantes a partir deste 
ponto, é similar ao dos demais mamíferos. 

Vantagens distintas e desvantagens estão associadas com 
cada um dos dois tipos de digestão fermentativa, e elas são 
muito profundas. Se os dentes de um fermentador com o in
testino foram eficientes na quebra das paredes celulares das 
plantas, o conteúdo celular (proteínas, lipídios e açúcares) 
foi liberado, digerido no estômago e está pronto para ser absor
vido pelo intestino delgado. Entretanto, a celulose nas pare
des celulares está ainda intacta, e ela representa uma parte 
substancial da energia da comida que não é digerida até que 
chegue ao ceco e intestino grosso. A tomada de nutrientes 
nestas porções do intestino não é tão eficiente quanto a to
mada no intestino delgado, já que os fermentadores com o 
intestino perdem por meio das fezes, um pouco da energia 
contida na alimentação. 

Em contraste, a fermentação ruminante pode ser ex
tremamente eficiente porque os organismos quebraram a 
celulose antes que ela chegasse ao intestino delgado. Os or
ganismos simbióticos no rúmen têm a primeira ação em di
gerir todos os componentes químicos da comida - incluindo 
lipídios, açúcares e proteínas que os sistemas digestórios 
dos mamíferos não têm problema em seu trabalho - e eles 
usam esses materiais para produzir mais microorganismos. 
Isto parece ser uma perda de energia para o mminante, mas 
não é o caso, porque o excesso de microorganismos vai 
para ao abomaso, onde é digerido de forma que o mminante 
aproveita esses nutrientes. 

Esta fermentação proteica, na realidade, acaba sendo 
benéfica aos ruminantes, pois ela se relaciona a um pro
cesso chamado de ciclo do nitrogênio. Os microorganismos 
transformam a proteína em amónia, a qual é levada, pela 
circulação, ao fígado, onde é convertida em uréia. A uréia 
é transportada, pelo sistema circulatório, ao rúmen, onde é 
utilizada pelos microorganismos para o seu próprio cresci
mento. Assim, toda a proteína digerida pelos ruminantes é, 
na realidade, proteína microbiana. Uma das vantagens deste 
sistema é a de que os microorganismos sintetizam todos os 
aminoácidos essenciais necessários à dieta. Portanto, um 
ruminante pode ser mais limitado quanto à sua seleção por 
espécies vegetais, enquanto um fermentador intestinal deve 
encontrar todos os aminoácidos essenciais em uma varie
dade maior de plantas. 

Uma vantagem adicional dos mminantes é o papel rea
lizado pelos microorganismos no rúmen, desintoxicando 
compostos químicos prejudiciais aos vertebrados. Um fer
mentador intestinal não recebe tal benefício, devendo absor

ver as toxinas vegetais na circulação sangüínea, levando-as 
ao fígado para a desintoxicação. 

Por outro lado, um sistema de fermentação no intestino 
processa rapidamente o material, enquanto os ruminantes 
processam o alimento mais vagarosamente. O alimento atra
vessa o trato digestório de um cavalo entre 30 a 45 horas, 
comparadas às 70 a 100 horas de uma vaca. A fermentação 
no intestino funciona bem com alimento com alto conteúdo 
fibroso, pois uma grande quantidade do mesmo pode ser 
processada rapidamente. Este sistema não é eficiente na 
extração de energia a partir da celulose, mas por processar 
rapidamente uma grande quantidade de alimento, um cavalo 
pode obter mais energia a partir do conteúdo celular, em um 
curto espaço de tempo. 

Em contraste, o sistema do mminante é vagaroso, pois 
o alimento não deixa o rúmen até que tenha sido quebrado 
em partículas pequenas. Os ruminantes não se dão bem em 
dietas com alto conteúdo fibroso, pois isso desacelera ainda 
mais a taxa de passagem do alimento - o animal pode morrer 
de fome com o estômago cheio de comida. Os ruminantes 
são muito eficientes na extração de quantidades máximas, a 
partir da celulose, de alimentos com conteúdo moderado de 
fibras, mas não podem processar itens muito fibrosos. Estas 
diferenças na fisiologia digestiva são refletidas na ecologia 
destes dois tipos de fermentadores. Os fermentadores no in
testino podem sobreviver com alimentos de baixa qualidade, 
tais como a palha, desde que disponíveis em grandes quan
tidades. Conseqüentemente, os cavalos selvagens, no oeste 
norte-americano, podem sobreviver em terras muito pobres 
para a criação de gado; estes mminantes (o gado) não são 
capazes de processar alimentos de baixa qualidade de forma 
rápida o suficiente para se manterem vivos. Em contraste, 
os fermentadores intestinais não sobrevivem em áreas nas 
quais a quantidade absoluta de alimento é o fator limitante. 

Os ruminantes são os principais herbívoros em locais 
como o Ártico e os desertos, onde o alimento tem qualidade 
moderada, mas é severamente limitado quanto à quantidade; 
tal tipo de alimento sustenta os animais mais eficientes no 
uso do mesmo. Os mminantes também apresentam van
tagens em condições desérticas, devido à sua ciclagem de 
nitrogênio. Já que este ciclo utiliza alguma uréia oriunda 
de outras fontes, pouca uréia necessita ser excretada pelos 
rins - deste modo, menos água é necessária na produção de 
urina. Os ruminantes são melhores na ausência de água, por 
alguns dias, do que os perissodátilos, sendo que os mminan
tes são mais encontrados em habitats áridos. Os mminantes 
podem ter se tomado os herbívoros dominantes no final da 
Era Cenozóica, porque o aumento da sazonalidade resultou 
em um ambiente onde a vida era mais fácil para um alimen
tador seletivo. 
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21.5 Especializações para a Locomoção 

Um musaranho ilustra a locomoção saltadora e escaladora 
básica dos mamíferos (Figura 21-10). Os membros e as 
costas são flexionados durante a locomoção, e o andar tério 
parece ser muito dependente desta flexão da coluna e mem
bros, que dobram no cotovelo/tornozelo, ombro/joelho e 
topo da escápula/cintura na forma de um zigue-zague em 
três partes. O movimento independente da escápula (uma 
nova característica nos térios) é crítico para este arranjo: o 
principal pivô durante a locomoção é formado pela borda 
dorsal da escápula (que gira ao redor do seu próprio axis) 
no membro escapular, e articulação pelvina (articulação do 
fémur com a cintura pélvica). Essa morfologia é provavel
mente uma adaptação para locomoção de pequenos corpos 
em uma superfície irregular (Fischer et al. 2002). Por outro 
lado, grandes mamíferos como um cavalo, movem-se com 

uma coluna vertebral mais rija e pernas mais longas, mais 
galopando do que saltando. 

Formas Especializadas de Locomoção 

Animais maiores vivenciam o mundo diferentemente dos 
pequenos, devido ao tamanho físico e aos efeitos da escala, 
e os mamíferos maiores são geralmente modificados para 
formas mais especializadas de locomoção. A Figura 21-11 
contrasta as especializações de mamíferos corredores (cur-
soriais) e de escavadores (fossoriais). 

Morfologia dos Membros Cursoriais O número de passa
das necessário para uma dada distância determina o custo da 
locomoção, e um animal de pernas longas cobrirá a distância 
em menos passadas do que um com pernas curtas. Pernas 
longas também fornecem um braço de alavanca maior para 

(b) 

(c) 

AFigura 21-10 Movimento e locomoção nos mamíferos, (a) O esqueleto de um musaranho-arborícola (Tupaia glis) em uma postura 
típica, com os membros flexionados e uma postura quadrúpede, (b) Fases seqüenciais da corrida em saltos de um musaranho-arborícola. 
Note os membros relativamente flexionados e as costas móveis, (c) Fases seqüenciais do galope de um cavalo. Note os ângulos relativamente 
retos nos membros e as costas imóveis. 
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Plantigrade- (castor) 
POSTURA DO PE 

Digitígrado (veado) Unguligrado (porco) 

Processo do 
calcâneo 

Metatarsos Tarso 

Processo do calcâneo 

Metatarsos 

Membro peitoral esquerdo de 
um animal cursorial (veado) 

Escápula alinhada com e no 
mesmo plano dos demais 
elementos do membro. 
A rotação contribui com o 
comprimento da passada. 

Elementos muito 
alongados aumentam 
o comprimento da 
passada. 

Falanges terminais 
protegidas do desgaste 
por cascos resistentes. 

Membro peitoral esquerdo 
de um escavador (tatu) 

Músculo teres major 
relativamente curto, 
produzindo uma velocidade 
maior ao mover a articulação 
do ombro. 

Inserção do triceps, 
o olecrano curto fornece 
uma vantagem em termos 
de velocidade na porção 
distai do epipódio. 

O aerômio é a origem 
do deltóide. 

Massa distai 
reduzida por meio 
da diminuição 
do número e do 
peso dos ossos 
e do tamanho 
dos músculos. 

Rádio curto reduz o braço de 
alavanca de fora do triceps. 

Carpos, 
metacarpos 
e falanges' 
curtos. 

Garras longas e fortes 
quebram o solo. 

Extensão do ângulo 
caudal da escápula 
aumenta o braço da 
alavanca do músculo 
teres major. 

Epicôndilo lateral 
longo é a origem dos 
músculos supinadores 
e extensores. 

Olecrano longo produz 
uma alavanca poderosa. 

A Figura 21 -11 Especializações contrastantes dos membros dos mamíferos terrestres. 

os músculos locomotores, tais como o triceps, nos membros 
peitorais, e o gastroenêmio, nos pelvinos. Este arranjo fa
vorece a velocidade do movimento em vez da potência. O 
alongando é limitado principalmente nas porções distais do 

membro: o rádio e a ulna nos membros escapulares, a tíbia e 
a fibula nos membros pelvinos, e os metapodiais. O úmero 
e o fémur não são alongados, nem as falanges. Os múscu
los se limitam à porção proximal do membro, reduzindo a 
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massa na sua parte distai. Praticamente não há músculos na 
perna do cavalo abaixo do pulso (a chamada articulação do 
joelho do cavalo) ou do tornozelo (o jarrete). Esta anato
mia faz sentido em termos mecânicos, porque o pé não tem 
movimento no começo de cada passo (já que ele empurra o 
chão), e quando sai do chão deve ser acelerado da veloci
dade zero a uma velocidade maior do que a velocidade do 
corpo, quando ele se move para frente para o próximo con
tato com o solo. Quanto mais leve o pé, menor o esforço 
necessário. 

A força da contração muscular pelos músculos nos mem
bros escapulares é transmitida ao membro pelvino via ten
dões elásticos longos. Estes tendões são esticados a cada 
passo, armazenando e liberando energia elástica, contri
buindo para a eficiência locomotora. 

O exemplo mais óbvio de armazenamento de energia elás
tica nos tendões da perna é um canguru pulando, quando o 
animal se move como se utilizando um "pogoball". Contudo, 
todos os animais cursoriais dependem do armazenamento 
de energia elástica nos tendões em movimentos mais rápi
dos do que o andar (Figura 21-12). Mesmo os humanos de
pendem do armazenamento da energia elástica nos tendões, 
especialmente no tendão de Aquiles, o qual liga o músculo 
gastrocnêmio ao processo do calcâneo. Para pessoas que le
sionaram seu tendão de Aquiles (uma lesão comum em es
portistas) a corrida é difícil ou, até mesmo, impossível. O 
alongamento destes tendões para aumentar a quantidade de 
extensão e recuo pode ser parte das razões evolutivas para o 
alongamento do membro e mudanças na postura do pé. 

Outras modificações cursoriais incluem aquelas restritas 
ao movimento do membro no plano para frente e para trás, 
de forma que a maior tração no solo contribui ao movimento 
para frente. A clavícula é reduzida ou perdida e os ossos do 
pulso e do tornozelo permite o movimento somente num 
plano para frente e para trás e o membro pelvino não pode 
ser suprimido. Note quão facilmente você pode girar suas 
mãos em direção ao pulso, de forma que a palma fique para 
cima; um cão não pode fazer isso e um cavalo praticamente 
não apresenta habilidade alguma de rodar esta articulação. 

O número de dígitos também pode ser reduzido, talvez 
para diminuir o peso do membro, de forma que o mesmo pode 
ser acelerado ou parado mais facilmente. Os carnívoros geral
mente perdem o dígito 1, mas, por outro lado, comprimem os 
dedos em conjunto ao invés de reduzi-los em número. Os ar-
tiodátilos reduzem ou perdem os dígitos 1, 2 e 5, se tomando 
animais efetivamente de quatro dedos, como os porcos, ou 
de dois dedos, como os veados. Os perissodátilos perdem os 
dígitos 1 e 5 e reduzem os dígitos 2 e 4, se tomando animais 
com três dedos, como um rinoceronte, ou com um único di
gito, como um cavalo. 

A evolução das especializações cursoriais nos mamífe
ros é uma história interessante. Nenhum mamífero do início 
da Era Cenozóica (Paleoceno) demonstrava especializações 
cursoriais, e os primeiros membros das Ordens Carnívora 
e dos ungulados, do Eoceno, eram muito pouco especiali
zados. Contudo, durante o final da Era Cenozóica, encon
tramos mamíferos ficando maiores e desenvolvendo uma 

^ . 

A Figura 21 -12 Ação saltadora dos tendões elásticos no pé de um cavalo. 
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forma mais cursorial de morfologia dos membros. Tais espe
cializações cursoriais ocorreram convergentemente entre as 
muitas linhagens distintas de ungulados. Já que os antigos 
carnívoros e ungulados não eram cursoriais, enquanto seus 
descendentes modernos possuem especializações cursoriais, 
assumiu-se, por muito tempo, que tais modificações, espe
cialmente a evolução de pernas mais longas, deveriam ter 
aparecido no contexto das relações entre predadores e pre
sas. Pernas mais longas teriam dado, aos carnívoros, um 
pouco mais de velocidade para perseguir os herbívoros, re
sultando na seleção de ungulados com pernas mais longas, 
para um escape mais rápido. 

A idéia de um cenário evolutivo entre presa e predador é 
atraente, mas o registro fóssil não o sustenta. Se a co-evolu-
ção fosse a força motriz, os ungulados e os carnívoros teriam 
desenvolvido pernas maiores ao mesmo tempo, de maneira 
complementar, mas não foi esse o caso. Por exemplo, os un
gulados, que viviam na América do Norte, evoluíram pernas 
mais longas e outras especializações cursoriais no início do 
Mioceno, cerca de 20 milhões de anos, mas carnívoros com 
as estruturas de perseguição observadas atualmente, não 
aparecem no registro fóssil até o Plioceno, há cerca de 5 mi
lhões de anos. 

Por que, então, os ungulados evoluíram especializações 
cursoriais sem a ameaça dos predadores? Parece que todas 
as modificações dos membros, as quais tornam um mamí
fero um corredor mais rápido, também o torna mais efi
ciente em um movimento mais lento, tal como o trote. O 
início do Mioceno é um momento no qual os habitats, na 
América do Norte, começaram a se modificar, de florestas 
produtivas, para campos menos produtivos, o que significa 
que os ungulados haviam de forragear por mais tempo para 
encontrar seu alimento. Evidências para esta hipótese apare
cem a partir da observação da evolução dos ungulados em 
outros continentes. 

Na Eurásia, onde a transição das florestas para os cam
pos ocorreu mais posteriormente no Mioceno, as espe
cializações cursoriais dos ungulados também apareceram 
posteriormente, contemporâneas à alteração na vegetação. 
Na América do Sul, onde a vegetação foi alterada no final 
do Oligoceno, ungulados cursoriais apareceram neste mo
mento. Mas os carnívoros, com um tipo de morfologia cur
sorial de perseguição, apareceram pela primeira vez, em 
todos os continentes, somente há 5 milhões de anos - 15 a 
25 milhões de anos após suas presas cursoriais. 

Assim, a evolução das adaptações dos membros curso
riais dos ungulados parecem estar relacionadas à duração 
de forrageio, porque não existiam carnívoros capazes de 
persegui-los quando evoluíram esta condição. Entretanto, 
modificações para a resistência a caminhadas lentas provém 
velocidade para caminhadas rápidas, e a velocidade tornou-se 
valorosa quando os predadores cursoriais evoluíram. 

Uma última questão, ainda não resolvida, é por que os 
ungulados parecem ser mais especializados para a locomo
ção cursorial do que os carnívoros. Um cavalo possui pernas 
mais alongadas e uma postura dos pés mais derivada do que 
um cão; mas os cavalos não são corredores significativa
mente mais rápidos do que os cães; se isso fosse verdadeiro, 
a caça a raposas, no lombo de cavalos, com cães, seria im
possível pois os cães seriam rapidamente deixados para trás. 
A resposta pode estar na fisiologia digestiva dos ungulados. 
O trato digestório e o seu conteúdo, em um ungulado, perfa
zem cerca de 40 por cento da massa corpórea total (mais em 
um ruminante do que em um cavalo). Assim, para qualquer 
dado peso corpóreo, um ungulado tem, proporcionalmente, 
menos massa muscular do que um carnívoro de mesmo 
porte, pois boa parte de sua massa é composta pelo trato di
gestório. Pode ser que os ungulados devam ser mais modifi
cados no esqueleto do que os carnívoros, para compensar a 
diferença na massa corpórea relativa em proporção ao peso 
corpóreo total. 

Morfologia dos Membros Fossoriais Os mamíferos apre
sentam diversas formas de escavação. A mais comum é a es
cavação de raspagem na superfície - o tipo de escavação que 
o cão utiliza para enterrar um osso. Os animais verdadeira
mente fossoriais (que se escondem sob a superfície) apresen
tam uma variedade de especializações. Nenhum mamífero 
é desprovido de membros e alongado como um lagarto ou 
uma cecília, embora os que seguem suas presas em tocas 
(tais como as doninhas e furões) possuam corpos alongados 
e pernas bem curtas. 

Um membro especializado para escavação é quase exa
tamente o oposto de um membro especializado em correr. 
Membros corredores maximizam a velocidade com o gasto 
de energia, enquanto membros cavadores maximizam a força 
em detrimento à velocidade. Mamíferos fossoriais obtive
ram este "design" nos membros escapulares com um longo 
processo do olécrano e um braço relativamente curto. 

Alguns escavadores subterrâneos são chamados de ras
padores rápidos. Estes animais, tais como a toupeira-dou-
rada-africana e a toupeira-marsupial-australiana, cavam com 
os pés dianteiros e traseiros, o solo arenoso por meio do des
locamento dos grãos para trás e para os lados, sem construir 
uma toca. As toupeiras verdadeiras, vivendo em solo mais 
compacto, rodam seus membros dianteiros na terra, em vez 
de simplesmente retraí-los, uma forma de escavação cha
mada de tração de rotação. As verdadeiras toupeiras se ento-
cam sob a superfície, próximas ao solo, buscando vermes e 
larvas de insetos nas raízes das plantas, jogando o solo para 
cima enquanto criam o túnel. Finalmente, muitos roedores, 
(roedores da América do Norte do gênero Geomys, são um 
exemplo) utilizam seus incisivos de crescimento contínuo, 
em vez dos membros, para deslocar o solo, o que é chamado 
de escavação de dentes em cinzel. Os meâaíesJmeomys apre-
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sentam um diastema pronunciado e podem juntar seus lá
bios, por trás dos incisivos, para evitar que o solo entre em 
suas bocas. Eles empurram o solo escavado até a superfície, 
formando montes, os quais são um traço familiar de qual
quer paisagem onde estes roedores ocorrem. 

Mamíferos escavadores retêm os cinco dígitos, com garras 
fortes para quebrar o substrato. Eles também apresentam gran
des projeções sobre os ossos dos membros, para a inserção 
de músculos fortes, tais como o processo acrômio aumentado 
sobre a escápula. Escavadores raspadores na superfície, tais 
como os tamanduás, apresentam uma pelve muito rígida, com 
muitas vértebras envolvendo o sacro, para apoiar os membros 
pelvinos enquanto cavam com os membros peitorais. Contudo, 
os mamíferos com tocas sob o solo, tais como as toupeiras, 
não apresentam este tipo fortalecido de pelve e sacro. 

21.6 Evolução dos Mamíferos Aquáticos 

Mamíferos semi-aquáticos não são muito diferentes dos ter
restres, exceto por membros de alguma forma parecidos com 
remos e uma cobertura de pêlos mais densa, e linhagens de 
mamíferos semi-aquáticos evoluíram separadamente. Entre 
os mamíferos podemos ver exemplos nos Monotremata (or
nitorrinco), Marsupialia (cuica-d'agua) e entre os Euteria na 
Ordem Insectivora (musaranho aquático, "tenrec", lontra-
insetívora), Rodentia (ratão-do-banhado, castor, rato-aquá-
tico-australiano), Carnívora (lontras, doninhas, urso-polar) 
e Artiodactyla (hipopótamo). O registro fóssil adiciona 
rinocerontes semelhantes a hipopótamos, evoluções inde
pendentes de animais semelhantes à lontra e mesmo uma 
preguiça semi-aquática. 

Especializações para vida totalmente aquática é um as
sunto diferente, e mamíferos totalmente aquáticos - formas 

primariamente marinhas que nunca ou raramente vieram à 
terra - que evoluíram em três tempos: nas Ordens Cetácea 
(baleias e golfinhos), Sirenia (manatis e peixes-boi) e Carní
vora (focas, leões-marinhos e morsas) (Quadro 21-1). 

Adaptações Morfológicas para a Vida na Agua 

A maioria dos mamíferos semi-aquáticos usa seus mem
bros para nadar (nado paraxial) como nós mesmos faze
mos. Esse tipo de nado é bem ineficiente em termos das 
formas de arrasto criadas na água. A maioria dos mamí
feros totalmente aquáticos utiliza ondulações do coqjo 
(nado axial) por meio flexões dorso-ventrais ao invés de 
latero-laterais dos peixes e sauropsidas aquáticos. Este 
movimento de nado é uma modificação da flexão da co
luna vertebral que é utilizada por mamíferos terrestres. 
Mamíferos totalmente aquáticos têm membros curtos em 
forma de remo, com uma porção proximal curta e falanges 
alongadas e estes membros são utilizados como nadadeiras 
de peixe para frear ou guiar, e não para propulsão. Cetá
ceos modernos e sirênios perderam seus membros pelvinos 
inteiramente. A Figura 21-14 ilustra as modificações aquá
ticas de uma baleia generalizada. 

A Evolução das Baleias 

Na última década uma seqüência de fósseis quase que com
pletamente perfeita da evolução dos primeiros cetáceos foi 
recolhida do Eoceno do Paquistão nas praias do antigo Mar 
de Tethys. Esta seqüência mostra uma progressão entre as 
baleias de formas mais terrestres com um conjunto completo 
de pernas, a formas mais aquáticas com membros reduzidos 
ou modificados (Figura 21-15). 

C o m p a r a ç ã o e n t r e os Di ferentes Tipos de Mamíferos T o t a l m e n t e 
Aquáticos 

O s cetáceos (baleias, golfinhos e botos), sirênios (ma
natis e peixes-boi) e pinípedes (focas, leões-mari
nhos e morsa) são linhagens de mamíferos aquáticos 

especializados (Figura 21-13). Os cetáceos e sirenios não 
podem vir à terra, mas os pinipedes são mais anfíbios. Ce
táceos e pinipedes são carnívoros, mas os sirenios são her
bívoros. Todos eles usam uma camada grossa de gordura 
subcutânea para isolamento ao invés dos pêlos. 

Pinipedes vêm à terra para a corte, acasalamento e dar 
a luz, e com seus longos e flexíveis pescoços, eles não são 
tão hidrodinâmicos como baleias e sirenios. Eles também 
retêm zigapófises em suas vértebras do tronco e seus den
tes e mandíbulas são pouco modificados. Os pinipedes pa

recem ter perdido os membros pelvinos, mas o que parece 
ser uma cauda é na verdade um par modificado de membros 
pelvinos que se voltaram para trás. Focas verdadeiras são 
incapazes de modificar a posição dos membros caudais e 
eles são desajeitados em terra, mas leões-marinhos e mor
sas podem virar seus membros caudais para frente e mover-
se em terra com flexão vertical da coluna vertebral numa 
maneira efetiva, embora desajeitada. Leões-marinhos ainda 
têm um tipo derivado de nado paraxial, no qual os membros 
escapulares são usados em sincronia para um vôo subaquá
tico, criando um levantamento na água ao mesmo tempo em 
que os movimentos dorso-ventrais das costas e dos mem
bros pelvinos. 

Continua 
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A Figura 21-14 Adaptações para locomoção aquática nas baleias. 

Estes fósseis de baleias pertencem todos a Subordem 
extinta Archaeoceti, que foi totalmente extinta no final do 
Eoceno. As Subordens modernas de baleia, Odontoceti (ba
leias com dentes) e Mysticeti (baleias com barbatanas), pro
vavelmente apareceram de uma ancestral comum entre os 
Archaeoceti entre o final do Eoceno e início do Oligoceno. 

Os primeiros Archaeoceti são da família Pakicetidae do 
final do início do Eoceno. Eram animais bem pequenos em 
comparação com as baleias modernas (do tamanho de um 
lobo) com crânios e dentes que sugerem adaptações para a 
predação aquática. Eles têm órbitas situadas no topo da ca
beça como um hipopótamo; baleias mais recentes têm olhos 
posicionados mais lateralmente. São encontrados principal
mente em depósitos terrestres, mas seus restos do pós-crâ-
nio sugerem que eles eram anfíbios, remando com os quatro 
pés. Sua orelha média não era modificada para audição su
baquática e a taxa de isótopos de oxigênio em seus ossos, 
indicam que bebiam água doce. 

Os Ambulocetidae eram de alguma maneira formas mais 
recentes da metade do Eoceno. Eles eram aproximada
mente do tamanho de um leão-marinho e tinham membros 
com enormes pés, provavelmente uma especialização desse 
grupo para um modo locomoção que envolve a flexão dorso-
ventral e o nado com os pés caudais apontados para trás da 
forma de uma foca. Entretanto, enquanto seus esqueletos 
eram mais modificados para a vida aquática do que os Paki
cetidae, seus dedos não estavam dentro de uma nadadeira 
com membranas, e ambos os dedos e polegares tinham um 
pequeno casco nas pontas. Seus restos foram encontrados 
em ambientes costeiros, mas seus isótopos nos ossos mos
tram ainda bebiam água doce. O crânio e dentes robustos 

dos Ambulocetidae sugerem que eles eram predadores de 
animais grandes semelhantes a crocodilos. 

Os Remingtoncetidae é um grupo mais derivado. Eram 
do tamanho de uma foca e tinham membros pelvinos rela
tivamente robustos que eram provavelmente ainda capazes 
de suportar seu peso em terra. Diferente dos Ambulocetidae, 
possuíam crânios delicados com focinhos longos e estreitos e 
olhos muito pequenos. Eles devem ter se alimentado de pei
xes que detectavam sentindo vibrações, capturando-os com 
um golpe lateral da cabeça. Parecem ter sido moradores de 
praia como os Ambulocetidae, mas eram provavelmente mais 
aquáticos, pois sua orelha média e canais semicirculares mos
tram modificações semelhantes àquelas das baleias modernas 
(Spoor et al. 2002). Ainda os isótopos de seus ossos mostram 
que eles não bebiam água doce; devem ter obtido toda a sua 
água de sua comida como as modernas baleias fazem. 

Animais que se assemelham ainda mais com a baleia e 
em comportamento e aparência apareceram no fim da me
tade do Eoceno, eram os Protocetidae, que tinham membros 
pelvinos ainda mais reduzidos do que os ancestrais. A maio
ria retinha uma conexão dos membros pelvinos ao sacro, 
mas provavelmente eram desajeitados em terra, se realmente 
eles saiam foram da água. Os primeiros Protocetidae prova
velmente utilizam seus membros pelvinos para o nado, mas 
os últimos podem ter tido um nado axial com oscilações da 
coluna lombar. Os Protocetidae foram encontrados em ha
bitats marinhos distantes da praia, e foram as primeiras ba
leias a serem encontradas fora da região Indo-paquistanesa, 
nas redondezas das costas da América do Norte e da África. 
Elas podem ter tido um modo de vida semelhante a das focas 
atuais: totalmente aquáticas, mas não somente. 
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AFigura 21-15 Uma filogenia das baleias mostrando a seqüência de aparecimento das especializações aquáticas. 
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Finalmente, no final do Eoceno, os Basilosauridae apare
ceram. Essas baleias perderam a conexão membros pelvinos/ 
sacral e tinham reduzido grandemente os membros pelvinos; 
seu pescoço era curto; seus membros escapulares tinham 
formato de nadadeiras; a morfologia de suas vértebras cau
dais sugere que tinham nadadeiras caudais semelhantes às 
baleias. Todas essas características sugerem que eram obri
gatoriamente aquáticos. Os Basilosaurinae, conhecidos do 
Hemisfério Norte, tinham o corpo longo (até 16 metros) 
com vértebras do tronco grandemente alongadas e cabeça 
pequena. Os membros pelvinos eram pequenos e podem ter 
sido usados como guias copulatórios. Os Durodontinae eram 
mais parecidos com golfinhos, conhecidos dos Hemisférios 
Norte e Sul, e continham o ancestral das baleias modernas. 

A radiação inicial das baleias modernas coincide mais 
ou menos com a extinção dos Archaeoceti na intersecção 
Eoceno/Oligoceno, um tempo quando as temperaturas em 
altas latitudes caíram dramaticamente. Baleias com dentes 
e baleias com barbatanas são radiações distintas, embora as 
baleias com barbatanas mais antigas retiveram os dentes. 

Baleias modernas diferem dos Archaeoceti por terem um 
crânio telescópico, no qual as narinas se moveram para o 
topo da cabeça, onde formam o narina, embora o modo te
lescópico do crânio é diferente nas duas Subordens. 

A radiação das baleias modernas é provavelmente rela
cionada às mudanças nas circulações oceânicas que resulta
ram na produtividade aumentada dos oceanos - resultando 
em novas estratégias de alimentação e predação auxiliada 
pela ecolocalização (baleias com dentes) e alimentação por 
filtração (baleias com barbatanas). Outro pulso da radiação 
evolutiva ocorreu no final do Mioceno, novamente conco
mitante com o declínio das temperaturas em altas altitudes 
e mudanças na circulação oceânica. Neste momento muitas 
famílias tornaram-se extintas e algumas formas modernas 
(tais como golfinhos e botos) fizeram sua primeira aparição. 

Assim, o registro fóssil mostra que as baleias foram um 
grupo de mamíferos extremamente diverso e de sucesso. 
Infelizmente, análises moleculares recentes sugerem que 
as baleias de barbatanas do Atlântico Norte, eram até vinte 
vezes mais abundantes antes do início da exploração comer
cial humana (Roman e Palumbi 2003). 

Resumo 

Os principais grupos de mamíferos viventes podem ser distin
guidos por seu modo de reprodução. Os térios (marsupiais e 
eutérios) são mais derivados do que os monotremados, dando 
a luz a jovens (viviparidade), em oposição a botarem ovos. Os 
marsupiais dão a luz a jovens imaturos os quais completam 
seu desenvolvimento usualmente presos aos mamilos - usual
mente mas nem sempre - fechados em uma bolsa. Os euté
rios dão a luz a jovens mais maduros e possuem um período 
de lactação mais curto do que o dos marsupiais. O modo de 
reprodução dos marsupiais foi geralmente considerado infe
rior ao dos eutérios, mas as diferenças podem apenas refletir 
histórias evolutivas separadas, não sendo qualquer um deles 
superior ao outro. 

Mamíferos da Era Cenozóica se diversificaram em uma 
variedade de tipos de alimentação, refletidos na anatomia 
distinta de seus crânios e suas dentições. Os crânios e den
tes dos herbívoros são, em geral, mais especializados do que 
os dos onívoros e dos carnívoros, pois o material vegetal fi
broso é mais difícil de mastigar e tem efeito abrasivo sobre 
os dentes. A vegetação também é mais difícil de ser digerida 
do que outras dietas, e muitos herbívoros evoluíram uma as
sociação simbionte com os microorganismos em seus tratos 
digestórios, os quais fermentam a fibra vegetal e auxiliam 
em sua quebra química. 

Os dentes dos mamíferos herbívoros são particularmente 
especializados. De forma a cortar o material vegetal duro, as 
cúspides originais se uniram em lâminas cortantes, ou lofos. 
Além disso, os mamíferos herbívoros devem garantir que 
seus dentes durem por toda a vida, um problema compar

tilhado por todos os mamíferos, já que eles substituem seus 
dentes apenas uma vez, e os molares nunca são substituídos. 
A forma mais comum é elevar a coroa dos dentes, a hip-
sodontia, embora soluções distintas existam em alguns ma
míferos, tais como nos elefantes e nos manatis. Mamíferos 
carnívoros usualmente possuem um par de dentes cortantes 
especializados, os dentes carniceiros. 

O modo de locomoção primitivo dos mamíferos é, pro
vavelmente, algum tipo de salto. Com a radiação de mamí
feros maiores, na Era Cenozóica, tipos mais especializados 
de locomoção evoluíram. Mamíferos cursoriais (corredores) 
alongaram suas pernas e alteraram sua postura dos pés, res
tringindo o movimento dos membros e, algumas vezes, re
duzindo o número de dígitos. Embora tais especializações 
auxiliem na habilidade de corrida rápida, e assume-se que 
os membros longos tenham co-evoluído entre as presas e os 
predadores, os ungulados, na verdade, evoluíram suas pernas 
mais longas, muitos milhões de anos antes dos carnívoros. 
Uma explicação alternativa para a evolução das especiali
zações cursoriais é a da elevação da potência para o forra
geio. Membros fossoriais, desenhados para a escavação, são 
curtos e fortes, com músculos pesados e garras poderosas. 
Especializações fossoriais evoluíram convergentemente em 
diversas linhagens de mamíferos, incluindo os oricterope 
(= "aardvarks"), os tatus, as toupeiras e os roedores. 

Muitos mamíferos retornaram à água e tornaram-se semi-
aquáticos, mas somente três grupos modernos de mamíferos 
(pinipédios, sirenios e cetáceos) são totalmente aquáticos, 
vivendo em ambientes marinhos. Eles compartilham um 
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bom número de características morfológicas relacionadas às 
demandas da locomoção sob a água, tanto quanto adapta
ções fisiológicas para o mergulho etc. Temos um excelente 
registro fóssil da evolução das baleias, mostrando como elas 

evoluíram de espécies terrestres através de uma situação 
anfíbias de formas costeiras para formas marinhas obriga
toriamente aquáticas. O número de espécies de baleias tem 
diminuído drasticamente em tempos históricos. 
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CAPÍTULO 

Endotermia: Uma Abordagem 
dos Processos Vitais de Alta Energia 

A endotermia é uma característica derivada dos mamíferos e das aves. A endotermia evoluiu independente
mente nas duas linhagens, mas os custos e benefícios são os mesmos para ambas. Atividade sustentável requer 
alto nível de metabolismo aeróbio característico dos organismos endotérmicos. Já os ectotérmicos, apesar de 
poderem manter níveis elevados de atividade durante períodos de curta duração, dependem do metabolismo 
anaeróbio para fazê-lo e ficam exauridos após poucos minutos. Somente os endotérmicos podem manter a 
atividade em altos níveis de energia por períodos de tempo prolongados. 

A endotermia é uma esplêndida maneira de tomar-se relativamente independente em relação a muitos 
dos desafios do meio ambiente físico, especialmente o frio. As aves e os mamíferos podem viver nos habitats 
mais frios da terra, desde que possam encontrar alimento em quantidade suficiente. Esta qualificação expressa 
o maior problema da endotermia: ela é energeticamente cara. Os endotérmicos necessitam garantir um supri
mento permanente de alimento, e suas interações mais relevantes freqüentemente se dão mais com o meio 
ambiente biológico - predadores, competidores e presas - do que com o meio ambiente físico, o que no caso 
dos ectotérmicos é predominante. Como a aquisição e o dispêndio de energia são fatores importantes na vida 
cotidiana dos endotérmicos, a elaboração de cálculos de orçamentos energéticos pode-nos ajudar a compreen
der as conseqüências de certos tipos de comportamento. 

Quando todos os esforços de homeostase mostram-se inadequados, os endotérmicos dispõem ainda de 
mais dois métodos de lidarem com condições adversas: (1) aves e algumas espécies de mamíferos de grande 
porte podem migrar para áreas onde as condições são mais favoráveis; (2) muitas espécies de pequenos ma
míferos e algumas de aves conseguem hibernar. Esse procedimento, provocando uma diminuição temporária 
da temperatura corporal, economiza energia e prolonga a sobrevivência - ao custo do abandono dos benefí
cios da homeotermia. 

22.1 Termorregulação Endotérmica 

Aves e mamíferos são endotérmicos. Regulam suas elevadas 
temperaturas corporais equilibrando com precisão a produ
ção e a perda metabólicas de calor. Um organismo endo-
térmico consegue mudar a intensidade de sua produção de 
calor variando a taxa metabólica; e alterar a perda de calor 
variando as condições de isolamento térmico. Assim, um 
endotérmico mantém constante uma temperatura corporal 
elevada por meio do ajuste da produção de calor de modo a 
igualar as perdas de calor sofridas pelo seu corpo sob dife
rentes condições ambientais. 

Os endotérmicos produzem calor metabólico de diversas 
maneiras. Além da produção obrigatória de calor derivada da 

taxa metabólica basal ou de repouso, há o incremento de calor 
proveniente da alimentação, muitas vezes chamado de ação di
nâmica específica ou efeito dinâmico específico do alimento. 
Essa produção adicional de calor após a ingestão de alimentos 
resulta aparentemente da energia utilizada para a assimilação 
das moléculas e síntese das proteínas, e varia dependendo do 
tipo de alimento que está sendo processado. É máxima para 
uma dieta de came e mínima para de carboidratos. 

A atividade do músculo esquelético produz grandes 
quantidades de calor. Isto é especialmente válido durante a 
locomoção, que pode resultar numa produção de calor que 
excede a taxa do metabolismo basal em 10 a 15 vezes. Esse 
calor muscular pode ser vantajoso para equilibrar a perda 
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de calor em um ambiente frio. Pode ser também um pro
blema que requer mecanismos especiais de dissipação em 
ambientes quentes que estejam próximos ou ultrapassem a 
temperatura corporal do animal. As chitas (guepardo), por 
exemplo, apresentam um aumento rápido da temperatura 
corporal quando estão caçando uma presa, sendo em geral o 
superaquecimento a causa de uma chita interromper uma per
seguição. O tremor de frio, decorrência da geração de calor 
pelas contrações de fibras musculares em um padrão assín
crono que não resulta em um movimento completo de todo 
o músculo, é um mecanismo importante de geração de calor. 

Os endotérmicos vivem em geral sob condições nas quais 
as temperaturas ambientes são mais baixas do que as tem
peraturas corpóreas regulares dos próprios animais. A perda 
de calor para o ambiente é, assim, uma circunstância mais 
usual do que a de ganho. Equilibrar a produção e a perda 
de calor é uma das mais importantes funções reguladoras de 
um organismo endotérmico. 

Todo material que retém ar é um isolante contra a troca 
direcional de calor. Pêlos e penas fornecem isolamento ao 
reterem ar, e um mamífero ou uma ave pode ajustar a es
pessura da camada de ar retido, por meio do levantamento 
e abaixamento dos pelos ou penas. Nós humanos temos ar
repios de frio na pele dos braços e pernas quando sentimos 
frio porque a pequena quantidade de pêlos que ainda restam 
em nós colocam-se em uma posição vertical, em uma ten
tativa, que é ancestral nos mamíferos, de aumentar o isola
mento térmico. 

Essas respostas fisiológicas à temperatura são contro
ladas por neurônios localizados no hipotálamo do cérebro. 
O termostato hipotalâmico controla também a regulação da 
temperatura nos organismos ectotérmicos, mas nestes ani
mais as mudanças na temperatura hipotalâmica deflagram 
comportamentos termorreguladores (p. ex., orientação para 
a maximização de perda ou ganho de calor) ao invés de pro
cessos fisiológicos. 

Mecanismos de "Termorregulação Endotérmica 

Temperatura corporal e taxa metabólica devem ser conside
rados simultaneamente para compreender-se como os endo
térmicos mantêm suas temperaturas corporais em um nível 
estável face a temperaturas ambientais que podem variar de 
-70°C a +40°C. A maioria das aves e dos mamíferos fun
ciona de acordo com o diagrama genérico da Figura 22-1. 

Cada espécie de endotérmicos tem uma faixa definida 
de variação de temperatura ambiente, acima da qual a tem
peratura corporal consegue ser mantida estável por meio do 
uso de ajustes fisiológicos e posturais de perda e produção 
de calor. Essa faixa de temperatura ambiente chama-se zona 
de tolerância. Acima dessa faixa a habilidade que o animal 
tem para dissipar calor não é adequada; tanto a temperatura 
corporal como a taxa metabólica aumentam assim que a 
temperatura ambiente aumenta, até que o animal morre. A 

temperaturas ambientes abaixo da zona de tolerância, a ca
pacidade do animal para gerar calor a fim de contrabalançar 
a perda de temperatura é excedida, a temperatura do corpo 
cai, a taxa metabólica declina, e resulta a morte por frio. A 
zona de tolerância dos animais de grande porte geralmente 
são mais baixas do que aquelas dos animais menores, porque 
o calor é perdido pela superfície do corpo, e animais maio
res tem menor razão superfície/massa do que os animais 
menores. Assim, eles retêm melhor o calor em temperaturas 
ambientes mais baixas, mas tem maior propensão ao supera
quecimento em temperaturas altas. Da mesma forma, as es
pécies com bom isolamento térmico têm zonas de tolerância 
mais baixas do que aquelas com pouco isolamento térmico. 

A zona térmica neutra (ZTN) é a faixa de temperaturas 
ambientes dentro da qual a taxa metabólica de um animal 
endotérmico situa-se em seu nível basal e a termorregula
ção é conseguida pela mudança na taxa de perda de calor. A 
zona térmica neutra é chamada também de zona de termor
regulação física porque um animal ajusta sua perda de calor 
usando processos tais como afofar ou alisar seus pêlos ou 
penas, mudanças posturais como enovelar-se ou esticar-se, e 
mudanças no fluxo sangüíneo (vasoconstrição ou vasodila
tação) em partes expostas do corpo (pés, pernas, face). 

Quanto maior for o animal e mais espesso o seu isola
mento térmico, mais baixa é a temperatura que consegue 
suportar antes que seus processos físicos tomem-se inade
quados para equilibrar suas perdas de calor. A temperatura 
crítica inferior é o ponto em que um animal precisa aumen
tar a produção metabólica de calor para manter estável a 
temperatura corporal. Na zona de termogênese química a 
taxa metabólica aumenta à proporção em que a temperatura 
ambiente cai. A qualidade do isolamento térmico determina 
quanta produção metabólica de calor adicional é necessária 
para compensar uma alteração na temperatura ambiente. 
Isto é, os animais com bom isolamento térmico têm curvas 
relativamente pouco acentuadas nos gráficos e aumento de 
metabolismo abaixo da temperatura crítica inferior, e ani
mais com isolamento térmico escasso têm quedas mais pro
nunciadas (ver Figura 22-4). Muitas aves e mamíferos do 
Ártico e da Antártida são tão bem isolados termicamente 
que conseguem suportar as temperaturas mais baixas do 
mundo (cerca de -70°C) aumentando seu metabolismo basal 
apenas três vezes. Outros animais com bom isolamento tér
mico podem ficar expostos a temperaturas mais baixas que 
sua temperatura letal inferior. Atingido esse ponto, a pro
dução metabólica de calor terá chegado à sua taxa máxima 
e mesmo assim será insuficiente para compensar a perda 
de calor para o ambiente. Nestas condições a temperatura 
corporal cai e porque as taxas de reações químicas que pro
duzem calor metabólico são sensíveis a temperatura, e a 
produção de calor também cai. Tem início uma situação de 
retro-alimentação positiva, na qual a queda da temperatura 
corporal reduz a produção de calor, causando uma redução 
na temperatura corporal. Segue-se morte por hipotermia 
(temperatura corporal baixa). 
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Temperatura 
corpórea 

Taxa 
metabólica 

Normotermia Hipertermia -

Temperatura letal Temperatura Temperatura Temperatura 
mais baixa crítica mais crítica mais letal mais alta 

baixa alta 
Variação das temperaturas ambientais 

AFigura 22-1 Padrão generalizado de alterações da temperatura corpórea e da produção metabólica de calor de um homeotermo 
endotermico em relação à temperatura ambiental. A temperatura corpórea normal varia, de certa forma, entre os diferentes mamíferos e aves. 

Os endotérmicos são especialmente bons em manter está
veis as temperaturas corporais em ambientes frios, mas têm 
dificuldades em ambientes de temperatura elevada. A tempe
ratura critica superior representa o ponto em que a perda 
não evaporativa de calor atingiu seu ponto máximo, tendo sido 
usados todos os processos físicos de que o animal dispõe - ex
posição das áreas corporais com menor isolamento térmico e 
maior elevação possível do fluxo sangüíneo cutâneo. 

Se esses mecanismos são insuficientes para compensar 
o ganho de calor, a única opção que os vertebrados têm é 
usar a evaporação da água para resfriar o corpo. A faixa de 
temperatura que vai da temperatura superior crítica à tempe
ratura superior letal é a zona de resfriamento evaporativo. 
Alguns mamíferos suam, um processo pelo qual se libera 
água das glândulas sudoríparas na superfície do corpo. A 
evaporação do suor resfria a superfície corporal. Outros 
animais arquejam, respirando rápida e superficialmente, de 
modo que a evaporação de água dos sistemas respiratórios 
produz um efeito de resfriamento. Muitas aves usam um 
movimento ondulatório da região guiar a fim de evaporar 
água para a termorregulação. Arquejar e movimentos gu
iares requerem atividade muscular, e parte do resfriamento 
por evaporação que se consegue é usado para compensar o 
inevitável aumento da produção de calor metabólico. 

Ao chegar à temperatura superior letal o resfriamento 
por evaporação não consegue equilibrar o fluxo de calor 

proveniente de um ambiente quente. A temperatura do corpo 
eleva-se, a taxa metabólica aumenta, e a produção de calor 
metabólico eleva a temperatura corporal ainda mais, cau
sando um aumento da taxa metabólica. Esse processo pode 
levar a um aumento repentino da temperatura do corpo e a 
morte por hipertermia (temperatura corporal alta). 

A dificuldade que os endotérmicos encontram para regu
lar a temperatura corporal em ambientes de temperaturas ele
vadas pode ser uma das razões para as temperaturas corporais 
da maioria dos endotérmicos estarem dentro de uma faixa de 
variação entre 35 e 40°C. A temperatura do ar na maioria dos 
habitats raramente ultrapassa 35°C. Até as regiões tropicais 
têm temperaturas anuais médias inferiores a 30°C. Deste 
modo, as temperaturas corporais altas mantidas pelos endo
térmicos asseguram que na maior parte das situações o gra
diente térmico seja do animal para o ambiente. Temperaturas 
corporais ainda mais altas, em torno de 50°C por exemplo, 
poderiam garantir aos mamíferos que se mantivessem sem
pre mais quentes que o meio ambiente. No entanto, existem 
limites superiores para as temperaturas corporais exeqüíveis. 
Muitas proteínas desnaturam-se quando próximas a 50°C. Du
rante o estresse calórico, certas aves e mamíferos conseguem 
suportar temperaturas corporais de 45 a 46°C por algumas 
horas, mas somente algumas bactérias, algas e alguns poucos 
invertebrados podem viver em temperaturas mais altas. Este é 
um outro caso em que a direção da evolução dos vertebrados 

Produção metabólica de calor Zona termoneutra Resfriamento por evaporação 
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estabeleceu-se por um equilíbrio entre as necessidades bioló
gicas e a realidade fisioquímica. 

Custos e Benefícios da Termorregulação Endotérmica 

Pode-se comparar tanto os benefícios como os custos da 
endotermia com os da ectotermia. Do lado positivo, a en
dotermia permite que aves e mamíferos mantenham eleva
das temperaturas corporais quando a radiação solar não está 
disponível ou é insuficiente para aquecê-los - à noite, por 
exemplo, ou durante o inverno. A capacidade termorregula-
tória em aves e mamíferos é surpreendente:eles podem viver 
nos lugares mais frios da terra. Do lado negativo, a endoter
mia é energeticamente cara. Já chamamos a atenção para o 
fato de que as taxas metabólicas de aves e de mamíferos são 
de, aproximadamente, uma ordem de grandeza maior do que 
as de anfíbios e répteis. A energia necessária para sustentar 
essas altas taxas metabólicas provém do alimento, e os en
dotérmicos precisam de mais alimento que os ectotérmicos. 

Claro, uma série de outras diferenças distinguem a eco
logia e o comportamento de endotérmicos e de ectotérmi
cos. Essas também podem ser consideradas como custos 
ou benefícios dos diferentes métodos de termorregulação. 
Neste capítulo nos concentramos em como os endotérmicos 
usam a energia, como termorregulam em ambientes frios e 
quentes, e como controlam suas perdas e ganhos de água. 
Esses tópicos estão intimamente relacionados pelo fato das 
altas taxas metabólicas dos endotérmicos estarem associa
das a controle homeostático mais preciso de seus ambien
tes internos do que é necessário para muitos ectotérmicos. 
Por exemplo, a elevação da temperatura corporal pode ser 
enfrentada por meio de resfriamento por evaporação (trans
piração ou respiração arquejante), mas resfriamento evapo
rativo excessivo esgota os estoques de água e leva a outros 
problemas. O tamanho do corpo tem um papel importante 
na determinação dos problemas que os endotérmicos en
frentam e as respostas possíveis para eles. 

Os mesmos tipos de habitats que são problemáticos para os 
ectotérmicos também o são para os endotérmicos, embora 
nem sempre pelas mesmas razões. Temperaturas baixas, por 
exemplo, tornam a termorregulação dos ectotérmicos di
fícil ou impossível, e podem representar um risco de con
gelamento. Os endotérmicos têm bom isolamento térmico 
e capacidade termogênica (de produção de calor) para so
breviverem a baixas temperaturas, mas necessitam de um 
suprimento regular e abundante de alimento para viabilizar 
isso. Na verdade, suas altas demandas de energia parecem 
moldar inúmeros aspectos da biologia dos endotérmicos, 
tais como a relação entre o tamanho do corpo, dieta e es
paço vital (discutido no próximo capítulo). 

22.2 Orçamentos Energéticos dos Vertebrados 

Pode-se obter uma compreensão de quanto custa para um 
animal manter-se vivo por meio da elaboração do seu orça

mento de energia. Um orçamento de energia, assim como 
um orçamento financeiro apresenta receitas e despesas, mas 
usa unidades de energia como padrão monetário. Os cus
tos energéticos de diferentes atividades podem ser avalia
dos convertendo-se as entradas de energia (alimento) bem 
como as perdas (metabolismo, fezes e urina) a uma unidade 
comum de medida. Usaremos kilojoules (kJ) para esses cál
culos. (Um kilojoule equivale a 0,24 kilocalorias. A kilo-
caloria é a unidade chamada Caloria que consta em rótulos 
descritivos do conteúdo nutricional de alimentos embala
dos.) Essa abordagem quantitativa do estudo da ecologia e 
do comportamento dá margem à esperança de compreender
mos algumas das razões por que os animais comportam-se 
de certas maneiras e não de outras. 

Estudos de morcegos vampiros (Desmodus rotundus) 
realizados por Brian McNab (1973) revelaram uma nítida 
relação entre ganho-gasto de energia, e a distribuição geo
gráfica da espécie. Esses morcegos da subordem Microchi-
roptera habitam a região Neotrópica e são especializados em 
alimentar-se exclusivamente de sangue. Seu padrão de ati
vidade diária é simples: passam cerca de 21 horas em suas 
cavernas, voam à noite até um local de alimentação e vol
tam após terem-se alimentado. De modo geral um vampiro 
voa cerca de 10 quilômetros (ida-e-volta) a 20 quilômetros 
por hora para achar uma refeição. Deste modo, um morcego 
gasta meia hora por dia voando. O restante do tempo pode 
ser usado no ato de se alimentar. 

O alimento do vampiro é conveniente para cálculos ener
géticos devido ao conteúdo calórico relativamente constante 
do sangue. Aqui está a informação para a elaboração de um 
orçamento energético: 

• / = energia ingerida (sangue). O sangue que um mor
cego bebe fornece a energia necessária para todos os 
seus processos vitais: manutenção, atividade, cresci
mento e reprodução. 

• E = energia excretada. Como em qualquer animal, 
nem todo o alimento ingerido é digerido e absorvido 
pelo morcego. A energia contida nas fezes e na urina 
é perdida. 

• I-E = energia assimilada. Esta é a energia que real
mente é assimilada pelo corpo do morcego. 

• M = metabolismo de repouso. Este pode ser subdi
vidido em M d (metabolismo do morcego enquanto 
dentro da caverna) e M f (metabolismo do morcego 
fora da caverna, mas não em vôo). 

• A = custo de atividade: uma meia hora de vôo por dia. 
• B = aumento da biomassa. Essa expressão designa o 

ganho que um morcego apresenta em seu orçamento 
energético. Pode ser estocado como gordura ou usado 
para crescimento ou para reprodução (produção de 
gâmetas, crescimento de um feto ou alimentação de 
um filhote). 
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Em sua forma mais simples o orçamento energético ex
pressa-se como: 

energia que entra = energia que sai ± mudança da biomassa 
O termo biomassa aparece como ± porque o animal 

metaboliza uma certa quantidade de seus tecidos corporais 
quando o consumo de energia excede a quantidade de ener
gia absorvida (Isto é o que quem está fazendo regime para 
emagrecer espera fazer para perder peso). Transformando 
essa equação geral nos termos gerais já definidos, temos: 

I-E = M. + Mf + A±B 

Todos esses termos podem ser medidos e expressos em 
kilojoules por morcego por dia (kJ/morcego • dia). Tais cál
culos baseiam-se nos estudos de McNab e aplicam-se a um 
morcego vampiro brasileiro de 42 gramas. 

• Energia ingerida - Em uma única refeição um vam
piro pode consumir 57 por cento de sua massa corpo
ral em sangue que contém 4,6 kJ/g. De modo que a 
ingestão de energia é: 

42 g • 57% • 4,6 kJ/g de sangue fluido = 110,1 kj 

• Energia excretada - Um vampiro excreta 0,24 g de 
uréia na urina, mais 0,95 g de fezes todos os dias. A 
uréia contém 10,5 kJ/g e as fezes contêm 23,8 kJ/g. 
Assim, a energia excretada é: 

0,24 g uréia • 10,5 kJ/g + 0,95 g de fezes • 23,8 kJ/g = 
2,5 kJ +22,6 kJ = 25,1 kJ 

• Energia assimilada - A energia que um morcego real
mente assimila do sangue é igual à energia ingerida 
(110,1 kJ) menos a que é excretada (25,1 kJ). Assim, a 
ingestão de energia por um vampiro é de 85,0 kJ/dia: 

110,1 kJ - 25,1 kJ = 85,0 kJ 

• Metabolismo de repouso - Em um habitat tropical, 
20°C é uma aproximação razoável da temperatura 
que um morcego encontra tanto dentro como fora 
da caverna. Quando em repouso num laboratório a 
20°C, a taxa metabólica de um vampiro é de 3,8 cm 3 

de 0 2 /g • hora. Os termos do metabolismo podem ser 
calculados e convertidos em joules, usando-se o equi
valente energético do oxigênio (20,1 J/cm 3 de 02) : 

Md = 42 g • 3,8 cm3 02/g • hora • 20,1 J/cm3 02 • 
22horas/dia = 70,6kj 

M f = 42 g • 3,8 cm 3 0 2 / g • hora • 20,1 J/cm 3 0 2 • 
1,5 horas/dia = 4,8 kJ 

• Atividade - O metabolismo de um morcego voando 
a 20 km/h é de 11,4 cm 3 de 0 2 / g • hora. O custo de 
um vôo de ida e volta da caverna ao local de ali
mentação é: 

A = 42 g • 11,4 cm3 02/g • hora • 20,1 J/cm3 02 • 0,5 h = 
4,8 kJ 

• Mudança da biomassa - As quantidades calculadas 
até agora são valores fixos que o morcego não pode 
evitar a não ser que mude seu comportamento. A alte
ração da biomassa é um valor variável. Se a energia 
assimilada é maior do que os custos fixos, esse ganho 
de energia pode ir para o aumento da biomassa. Os 
custos fixos que excedem a energia assimilada refle
tem-se em uma perda de biomassa. Para a situação 
descrita há um ganho de energia: 

I-E = M; + Mf + A±B 

110,1 kJ - 25,1 kJ = 70,6 kJ + 4,8 kJ + 4,8 kJ ± B 

B = 4,8 kJ/morcego • dia 

Esses cálculos mostram que os vampiros podem viver e 
crescer nas condições pressupostas. O que acontece se mu
darmos algum desses pressupostos? McNab ressalta que os 
limites Norte e Sul da distribuição geográfica dos vampiros 
estão de acordo com as isotermas de inverno de 10°C (Fi
gura 22-2). Isto é, a temperatura mínima fora da caverna 
durante o mês mais frio do ano é 10°C; não se encontram 
morcegos em regiões onde a temperatura mínima é inferior 
a isto. Seria uma coincidência ou 10°C seria a temperatura 
mais baixa que os morcegos podem suportar? O cálculo de 
um orçamento energético para um vampiro em condições 
mais frias que 10°C fomece-nos uma resposta. 

As cavernas têm uma temperatura bastante estável que em 
geral não varia do verão para o inverno. Podemos considerar 
que a temperatura mantenha-se constante a 20°C na caverna 
habitadas por nossos hipotéticos vampiros. Neste caso, alte
ram-se apenas as condições que um morcego encontra no am
biente externo à caverna. Em razão dos limites da capacidade 
estomacal a ingestão não pode crescer além de 57 por cento 
da massa corporal, valor considerado nos cálculos anteriores. 
Por causa disto, só precisamos recalcular MfAeB. 

• Metabolismo fora da caverna - A 10°C o morcego 
precisa aumentar sua taxa metabólica a fim de man
ter a temperatura corporal, e as medições laborato
riais indicam que a taxa metabólica de repouso sobe 
para 6,3 cm 3 0 2 / g • hora: 

= 42 g • 6,3 cm3 O/g • hora • 20,1 J/cm3 02 • 1,5 h = 8,0 kJ 

• Atividade - O custo da atividade não sofre altera
ções porque a taxa metabólica do morcego durante o 
vôo (11,4 cm 3 0 2 / g • h) é mais alta do que a taxa me
tabólica de repouso necessária para mantê-lo aque
cido (6,3 c m 3 0 2 / g / • h). Só M f muda, aumentando de 
4,8 para 8,0 kJ, e a soma dos custos energéticos passa 
a ser de 83,4 kJ/morcego • dia. 

Como a energia assimilada permanece em 85,0 kJ/mor-
cego • dia, apenas 1,6 kJ fica disponível para aumento da 
biomassa. As conjecturas nesses cálculos introduzem um 
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AFigura 22-2 Distribuição geográfica do morcego vampiro, Desmodus rotundus. A área na qual estes morcegos são encontrados 
(sombreada) se aproxima muito a isoterma 10°C, para a média mínima de temperatura durante o mês mais frio do ano (linha pontilhada), 
no limite norte sua distribuição (no México) e no limite sul (no Uruguai, na Argentina e no Chile). As posições das isotermas 10°C e dos 
morcegos, em uma distribuição altitudinal, nas montanhas dos Andes, não são conhecidas e são indicadas por pontos de interrogação. 

certo grau de incerteza, e provavelmente 1,6 kJ não é es
tatisticamente diferente de 0 kJ. De forma que, a 10°C, o 
morcego usa toda sua energia somente para manter-se vivo. 
Um morcego vampiro conseguiria sobreviver sob tais con
dições, mas não haveria nenhum excedente de energia para 
crescimento ou reprodução. Se a temperatura fora da ca
verna fosse inferior a 10°C, o morcego teria um balanço de 
energia negativo e iria perder massa corporal a cada refei
ção. A concordância entre nossos cálculos e a distribuição 
geográfica real dos morcegos sugere que a energia pode ser 
um fator significativo como limitante de sua propagação 
para o norte e para o sul. 

Cálculos adicionais revelam ainda mais a respeito das 
forças seletivas que moldam a vida dos morcegos vampiros. 
Embora um estômago de morcego possa conter um volume 

de sangue igual a 57 por cento de sua massa corporal, não 
lhe é possível voar levando essa carga. A carga máxima de 
vôo é 43 por cento da massa corporal. Por isso, antes de 
poder decolar para iniciar o vôo de volta para sua caverna, 
o vampiro precisa reduzir o peso aumentado com a refei
ção. Os vampiros fazem isso excretando água rapidamente. 
Cerca de dois minutos após ter começado a comer, o vam
piro começa a emitir um jato de urina diluída. Experiências 
revelam que um vampiro produz urina a uma taxa máxima 
de 0,24 ml/g de massa corporal por hora. Deste modo, na 
hora e meia que leva para alimentar-se, pode excretar cerca 
de 15 g de água - o que é mais do que suficiente para permi
tir-lhe voar (Busch 1988). 

Embora a excreção rápida de água resolva o problema 
imediato do morcego, ela introduz um outro. O morcego fica 
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com o estômago cheio de alimento rico em proteína, que irá 
render uma grande quantidade de uréia. Para excretar essa 
uréia o morcego precisa de água para formar urina. Mas du
rante o tempo que o vampiro leva para voltar à sua caverna, 
o que lhe ocorre é uma diminuição ao invés de uma sobra 
de água. Os vampiros, diferentemente de outros mamíferos, 
raramente bebem água, dependendo, em vez disso, do fluido 
sanguíneo para suprir suas necessidades de água. À maneira 
de outros mamíferos adaptados a condições de escassez de 
água, os morcegos vampiros possuem rins capazes de pro
duzir urina altamente concentrada a fim de conservar água. 
Em virtude de sua ecologia e de seu comportamento não 
usuais, pode-se considerar que o vampiro vive no seu de
serto particular habitando em meio a uma floresta tropical. 

22.3 Animais Endotérmicos no Ártico 

Assim como o balanço energético do morcego vampiro re
velou, a maioria dos animais endotérmicos (especialmente 
os de pequeno porte), gasta a maior parte da energia que 
consomem apenas para manterem-se aquecidos - mesmo 
nas condições moderadas dos climas tropicais e subtropi
cais. Não obstante, os endotérmicos provaram-se bastante 
adaptáveis ao estender suas respostas termorreguladoras de 
modo a permiti-los habitar até regiões árticas e antárticas. 
Nem mesmo o tamanho corporal reduzido é um obstáculo 
insuperável para viverem nessas áreas: aves pequenas como 
"redpolls" e "chickadees", pesando não mais que 10 g con
seguem atravessar o inverno no Alasca central. 

Uma temperatura corpórea estável em frio extremo pode 
ser conseguida pela produção de calor ou diminuindo da 
perda de calor. Um exame detalhado da opção de aumentar 
a produção de calor, não parece ser particularmente atraente. 
Qualquer aumento significativo da produção de calor iria 
requerer um aumento na ingestão de alimentos. Este método 
coloca dificuldades ecológicas óbvias nos habitats terres
tres, árticos e antárticos, aonde a produção primária é extre
mamente baixa, em especial durante os períodos mais frios 
do ano. Para a maior parte dos animais polares as quanti
dades de alimento necessárias não estariam disponíveis, e 
as taxas metabólicas da maioria dos endotérmicos polares 
são similares àquelas das espécies aparentadas em regiões 
temperadas. 

Devido a não possuírem a opção de aumentar significa
tivamente a produção de calor, conservar o calor no interior 
de seus corpos é o principal mecanismo termorregulador 
dos endotérmicos polares. A efetividade da pelagem como 
isolamento térmico nos mamíferos árticos é de duas a qua
tro vezes maior que a dos mamíferos tropicais. No Ártico, 
os valores de isolamento térmico das espécies estão inti
mamente relacionados com o comprimento do pelo (Figura 

22-3). Espécies pequenas como a das menores doninhas e 
leminges têm pelos de apenas 1 a 1,5 centímetros de com
primento. Presume-se que a espessura de seu pelo é limitada 
porque um pelo mais longo iria interferir nos movimentos 
de suas pernas. Mamíferos de grande porte (caribu, urso 
polar, urso cinzento, carneiros "dali" e raposa-do-ártico) têm 
pelos de 3 a 7 centímetros de comprimento. Não existe mo
tivo óbvio para seus pelos não serem mais longos; aparente
mente não existe necessidade de maior isolamento térmico. 
A capacidade de isolamento térmico de pelames de mamí
feros tropicais de pelo curto é similar às que foram medidas 
em pelos de mesmo comprimento nas espécies árticas. Os 
mamíferos de pelo comprido dos trópicos, como as pregui
ças, têm menos isolamento térmico do que os mamíferos do 
Ártico com pelos de comprimentos similares. 

Uma comparação das temperaturas críticas inferiores 
dos mamíferos tropicais e do Ártico ilustra a efetividade do 
isolamento térmico proporcionado (Figura 22-4). Os mamí
feros tropicais têm temperaturas críticas inferiores entre 20 
e 30°C. Como as temperaturas do ar caem abaixo de suas 
temperaturas críticas, esses animais já não ficam dentro de 
suas zonas termoneutras e precisam aumentar suas taxas 
metabólicas para manter as temperaturas corporais normais. 
Por exemplo, um guaxinim tropical aumentou sua taxa me
tabólica em aproximadamente 50 por cento acima de seu 
nível padrão a uma temperatura ambiental de 25°C. 

Os mamíferos árticos são muito melhor isolados termi
camente; uma combinação de isolamento com taxas meta
bólicas de repouso relativamente altas podem proporcionar a 
espécies pequenas como a doninha e o leminge temperaturas 
inferiores críticas que ficam entre 10 e 20°C em condições 
de ar parado. Mamíferos de maior porte têm zonas de neu
tralidade térmica que alcançam níveis bem abaixo do ponto 
de congelamento. Devido a seu isolamento térmico eficiente 
aves e mamíferos árticos conseguem manter taxas metabóli
cas de repouso a temperaturas ambientais mais baixas do que 
as das espécies tropicais, e apresentam aumentos menores no 
metabolismo (isto é, declives menos acentuados) abaixo da 
temperatura crítica inferior. A raposa-do-ártico, por exem
plo, tem uma temperatura crítica inferior de -40°C, e a -70°C 
(aproximadamente a mais baixa temperatura do ar já medida) 
elevou sua taxa metabólica somente 50 por cento acima de 
seu nível padrão. Sob tais condições a raposa está mantendo 
uma temperatura corpórea aproximadamente 110°C acima 
da temperatura do ar. Aves árticas são igualmente impressio
nantes. O gaio cinza do ártico tem temperatura crítica infe
rior abaixo de 0°C em ar parado e pode suportar -60 °C com 
um aumento de 150 por cento em sua taxa metabólica. A gai
vota ártica, assim como a raposa-do-ártico, têm temperatura 
crítica inferior próxima de -40°C e pode suportar -70°C com 
um modesto aumento de metabolismo. 

A vida aquática nas regiões frias adiciona mais um fator 
de estresse para os endotérmicos. Por causa da alta capaci-
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A Figura 22-3 Valores de isolamento da pelagem dos mamíferos do Ártico. No ar (círculos escuros), o isolamento é proporcional 
ao comprimento do pêlo. Pelagem de animais tropicais (x) apresentam, aproximadamente, os mesmos valores de isolamento que as dos 
mamíferos árticos com pelos curtos, mas animais tropicais de pelos longos, tais como as preguiças, tem menos isolamento do que os mamíferos 
árticos com pelos do mesmo comprimento. A imersão na água reduz bastante o valor de isolamento do pêlo, mesmo para os mamíferos 
semi-aquáticos, tais como o castor e o urso polar (círculos claros). 
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A Figura 22-4 Temperaturas críticas mais baixas para as aves e os mamíferos. Linhas cheias, aves e mamíferos do Ártico; linhas pontilhadas, 
aves e mamíferos dos trópicos. A taxa metabólica basal para cada espécie é considerada como sendo de 100 unidades, para facilitar a comparação 
entre as espécies. O limite inferior da zona de termoneutralidade é a interseção da taxa metabólica basal (linha horizontal) e o aumento da taxa 
metabólica na zona de termogenese química. Os declives das linhas mostram como rapidamente aumenta s produção de calor metabólico assim 
que a temperatura ambiente cai. As linhas para os animais tropicais são mais íngreme do que para os animais árticos. 
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dade e condutividade térmicas da água, um animal aquático 
pode perder calor a uma taxa de 50 a 100 vezes maior do que 
seria a taxa se o mesmo animal estivesse se locomovendo, à 
mesma velocidade, no ar. Mesmo uma quantidade pequena de 
água é um escoadouro infinito de calor para um endotérmico; 
toda a matéria que constitui seu corpo poderia ser convertida 
em calor sem conseguir elevar significativamente a tempera
tura da água. O que fazem então os endotérmicos para viabi
lizar a própria existência em ambientes tão adversos? 

Pêlos e penas podem proporcionar esplêndido isola
mento térmico aos endotérmicos terrestres e às espécies 
semi-aquáticas que são capazes de sair da água e secar-se 
fora. Coberturas externas, no entanto, são de valor limitado 
para animais inteiramente aquáticos; quando o ar arma
zenado entre os pelos ou penas é substituído por água e a 
maior parte da capacidade de isolamento térmico se perde. 
O isolamento térmico do pêlo do castor e do urso polar 
chega a quase zero quando inteiramente molhado (veja Fi
gura 22-3). Na água, a gordura é um isolante térmico bem 
mais eficiente do que o pêlo e mamíferos inteiramente aquá
ticos possuem espessas camadas da mesma. Esta gordura 
forma a principal camada de isolamento térmico; a tempe
ratura da pele é aproximadamente idêntica à temperatura da 
água, e existe um gradiente abrupto através da camada de 
gordura, de modo que a superfície interna da mesma fica a 
igual temperatura do interior do corpo do animal. 

O isolamento térmico proporcionado pela camada de gor
dura é tão eficiente que pinipédios e cetáceos precisam de 
mecanismos especiais de dissipação de calor a fim de evitar 
superaquecimento quando empreendem atividades muito vi
gorosas, ou se arriscam em águas quentes ou na terra firme. 
Essa dissipação de calor é conseguida por meio de desvios do 
sangue para redes capilares na pele exterior à camada de gor
dura e para o interior de membranas interdigitais, que não são 
revestidas por gordura. A perfusão seletiva dessas redes capi
lares permite que uma foca ou toninha ajuste suas perdas de 
calor para compensar está produção de calor. Quando neces
sário conservar energia, um sistema de contracorrente de calor 
nos vasos que suprem essas membranas entra em operação; 
quando é preciso drenar o excesso de calor o sangue é des
viado do sistema de contracorrente para as veias superficiais. 

A eficácia do isolamento térmico dos mamíferos mari
nhos é ilustrada graficamente pelos problemas enfrentados 
pela foca-peluda do norte (Callorhinus ursinus) durante seu 
período de acasalamento. Estas focas são animais grandes; 
os machos chegam a ultrapassar 250 quilogramas de massa 
corporal. De modo diferente da maioria dos pinipédios, 
as focas-peludas têm um revestimento denso de pêlos que 
provavelmente nunca chegam a ficar totalmente molhados, 
além também de uma camada de gordura. São habitantes do 
Pacífico Norte. Durante a maior parte do ano são animais 
pelágicos, mas durante o verão acasalam-se nas Ilhas Pri-
bilof, no mar de Bering, ao norte das Ilhas Aleutas. Os ma

chos das focas peludas reúnem haréns de fêmeas nas praias. 
Eles tentam evitar que elas se percam ou fujam, ou busquem 
outros machos, além de copular com as que se mostrem dis
postas a isto. 

George Bartholomew e seus colaboradores estudaram 
o comportamento e termorregulação das focas peludas 
(Bartholomew e Wilke 1956). Os verões nas Ilhas Pribilof 
(que ficam a cerca de 57°N de latitude) caracterizam-se por 
tempo constantemente nublado e temperaturas do ar que 
atingem apenas 10°C durante o dia. Aparentemente essas 
condições encontram-se próximas dos limites mais altos 
que as focas conseguem tolerar. Praticamente, qualquer ati
vidade em terra faz com que fiquem ofegantes e levantem 
seus membros posteriores (que têm glândulas sudoríparas 
em número abundante), balançando-os ao vento. Se o sol 
surge entre as nuvens a atividade diminui bruscamente - as 
fêmeas param de se locomover, os machos reduzem as ativi
dades de guarda do harém e de copulação, e as focas adultas 
arquejam e abanam os membros posteriores. Se a tempera
tura do ar eleva-se a mais ou menos 12°C, as fêmeas, que 
nunca defendem seus territórios, começam a dirigir-se para 
a água. Atividade forçada em terra pode produzir supera
quecimento letal. 

Na época desse estudo, caçadores de focas reuniam os 
machos sem companheiras na área situada na porção de 
terra por trás dos haréns, preparando-se para matá-los e re
tirar-lhes as peles. Bartholomew registrou um movimento 
que teve lugar ao amanhecer de um dia ensolarado, quando 
a temperatura subiu inicialmente de 8,6°C atingindo 10,4°C: 
em 90 minutos as focas foram conduzidas por cerca de um 
quilômetro, com pausas frequentes para descanso. 

As focas estavam muito ofegantes e paravam freqüente
mente para abanar os membros posteriores no ar antes 
de terem sido tangidas cerca de 150 jardas distante da 
superfície rochosa. Quando o percurso tinha sido com
pletado pela metade, a maioria das focas parecia de
masiadamente cansada, e um ou outro animal perdia o 
contato com os bandos (grupos de focas). Nas últimas 
200 jardas do percurso e nos locais de matança foram 
encontradas 16 carcaças (animais que morreram pros
trados pelo calor) e ainda numerosos outros prostados 
pelo superaquecimento. 

A temperatura corporal média dos animais que morreram 
prostrados pelo calor neste deslocamento era de 42,2°C, o que 
significa 4,5°C acima dos 37,7°C que é a média da tempera
tura corporal de adultos não sujeitos ao estresse térmico. 

As focas-peludas conseguem suportar na água tempe
raturas um pouco mais altas do que as que suportam ao ar 
livre devido à maior condutibilidade de calor da água, mas 
não são capazes de penetrar em mares mais quentes. Os 
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adultos machos de focas-peludas aparentemente permane
cem no mar de Bering durante sua estação pelágica. Os ma
chos jovens e as fêmeas migram para o Pacífico Norte, mas 
não são encontrados em águas com temperaturas superiores 
a 14-15°C, sendo mais abundantes em águas a 11°C. Sua 
dificuldade para regular a temperatura corporal por perío
dos de atividade sustentada, somada a uma sensibilidade a 
níveis mesmo baixos de radiação solar e a temperaturas mo
deradas do ar, provavelmente limitam seu espaço possível 
de reprodução, bem como suas movimentações durante os 
períodos pelágicos. Os verões nas Pribilof raramente são su
ficientemente frios para que as focas reproduzam-se aí. Um 
aumento na temperatura do verão, associada ao aquecimento 
global pode levar as focas para outras áreas de reprodução 
diferentes das tradicionais. 

22.4 Migração para Evitar Condições Adversas 

Todo meio ambiente possui aspectos desfavoráveis para al
gumas espécies e essas condições desfavoráveis freqüente
mente são sazonais, especialmente em latitudes distantes do 
equador. A causa principal das migrações geralmente está 
relacionada com mudanças sazonais de fatores climáticos, 
tais como temperatura e índice pluviométrico. Mas não se 
deve esquecer que essas condições influenciam também o 
suprimento de comida e a ocorrência de circunstâncias ade
quadas para a reprodução. 

Migrações de longa distância são mais convenientes para 
aves e animais marinhos do que para espécies terrestres, em 
parte porque as barreiras geográficas praticamente não são um 
problema e em parte porque o custo de energia para o trans
porte é menor quando se trata de nadar e voar do que o andar 
do mamíferos. Podemos considerar os custos e benefícios da 
migração observando dois tipos de animais que representam 
os extremos das medidas de tamanho corporal. As baleias 
estão entre os maiores animais que já existiram, enquanto os 
beija-flores são um dos menores vertebrados endotérmicos, 
ainda assim, tanto baleias como beija-flores migram. 

Baleias 

O ciclo anual de eventos na vida das grandes baleias-de-bar-
batana é particularmente instrutivo para demonstrar como a 
migração está relacionada com o uso de energia e correla
cionada com a reprodução dos maiores de todos os animais. 
A maior parte das baleias passa o verão em águas polares ou 
subpolares tanto do Hemisfério Norte como do Hemisfério 
Sul, onde se alimentam do "krill" ou de outros crustáceos, 
abundantes nessas águas frias e produtivas. Durante três ou 
quatro meses do ano uma baleia consome uma vasta quanti
dade de alimento que é convertida em energia estocada sob 
a forma de gordura subcutânea e outros tipos de gordura. No 
decorrer desse período de tempo as baleias grávidas nutrem 

suas crias ainda não nascidas, que podem crescer a até um 
terço do comprimento de suas mães antes do parto. 

Perto do fim do verão as baleias migram para águas 
tropicais ou subtropicais onde têm seus filhos. As jovens 
baleias crescem rapidamente graças ao rico leite proporcio
nado por suas mães, e na primavera os filhotes já estão su
ficientemente desenvolvidos para viajar com suas mães de 
volta para as águas árticas ou antárticas. Desmamam quando 
chegam nas áreas em que passam o verão. Do ponto de vista 
bioenergético e trófico a característica notável dessa migra
ção anual é que toda a energia requerida como combustível 
para a mesma, provém da forma voraz de alimentar-se e da 
conseqüente engorda durante os três ou quatro meses pas
sados nos mares polares. Quase não se alimentam durante a 
migração ou durante o período do inverno quando estão cui
dando e amamentando os filhotes. A energia para todas essas 
atividades vem dos estoques de gordura acumulada na ca
mada de revestimento térmico e em outras partes do corpo. 

A baleia cinzenta (Eschrichtius robustus) do Oceano 
Pacífico realiza uma das migrações mais longas e melhor 
conhecidas (Figura 22-5). No verão alimenta-se nas águas 
do Mar de Bering e do Mar de Chukchi ao norte do Estreito 
de Bering no Oceano Ártico. Uma pequena parte da popu
lação desce a costa da Ásia em direção às águas da Coréia 
no final do verão ártico, mas a maioria das baleias cinzentas 
segue a Costa do Pacífico da América do Norte, deslocam-se 
para o sul da Baja Califórnia e partes adjacentes do oeste do 
México. Chegam em dezembro ou janeiro, têm seus filhotes 
em águas rasas e claras, e partem de novo rumo ao norte em 
março. Algumas baleias cinzentas fazem uma viagem de ida 
e volta anual de pelo menos 9 000 quilômetros. 

A quantidade de energia despendida por uma baleia neste 
ciclo anual é fenomenal. A taxa de metabolismo basal de uma 
baleia cinzenta com uma massa corporal não incluída a gor
dura de 50 toneladas é de aproximadamente 979.000 kilojou-
les por dia. Se a taxa metabólica de uma baleia livre no mar, 
incluindo-se a locomoção necessária para alimentar-se e efe
tuar a migração é cerca de três vezes a taxa basal (um nível 
típico de uso de energia pelos mamíferos), o dispêndio médio 
diário da baleia fica em tomo de 2.937.000 kilojoules. A gor
dura corporal contém 38.500 kJ/kg, de modo que o gasto diá
rio de energia de uma baleia equivale a metabolizar mais de 
76 quilogramas de gordura (da camada de isolamento térmico 
ou outras) por dia. Supondo-se um conteúdo energético de 
20.000 kJ por "krill", e 50 por cento de eficiência na conversão 
da quantidade bruta de alimentos ingeridos em energia biolo
gicamente utilizável, a energia requerida para existir equivale 
a uma ingestão diária de 294 quilogramas de alimento. 

Além disso, para atender suas necessidades energéticas 
diárias, uma baleia quando em sua zona de alimentação pre
cisa acumular estoque de revestimento térmico gorduroso. 
Para viver 245 dias sem comer a baleia precisa metabolizar 
um mínimo de 18.375 quilogramas de gordura. Para acumular 
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A Figura 22-5 Rota migratória da baleia cinza entre o Círculo 
Ártico e a Baja Califórnia. 

essa quantidade de gordura durante os 120 dias de alimentação 
ativa nas águas do Ártico, a uma taxa de eficiência de conver
são de 50 por cento, é necessário o consumo de 70.438 quilo
gramas de "krill", ou 586 quilogramas por dia. A ingestão total 

diária de alimento na zona de alimentação necessária para 
atender a necessidade metabólica diária de uma baleia mais a 
estocagem de energia para o período migratório não pode ser 
menor que 294 + 586 = 880 quilogramas de "krill" por dia. 

Essa é uma estimativa mínima para as fêmeas, pois os 
cálculos não incluem os custos energéticos para o desenvol
vimento do feto nem para a produção de leite. Tampouco 
incluem o custo de transportar 20 toneladas de gordura pelo 
mar afora. Mas uma baleia grande pode realizar todo esse 
trabalho e até mais sem consumir toda sua cobertura iso
lante térmica gordurosa, porque cerca da metade da massa 
corpórea total de uma baleia de grandes dimensões consiste 
nessa cobertura isolante e outros depósitos de gordura exis
tentes no corpo. 

Por que uma baleia cinzenta gasta toda essa energia para 
migrar? O adulto é muito grande e muito bem isolado ter
micamente para nunca não ser perturbado pelas águas ge
ladas do Ártico, que não variam mais de 0°C, de inverno 
a verão. Parece estranho uma baleia adulta abandonar uma 
fonte abundante de alimento e sair numa viagem longa, di
fícil e em jejum quase total, para ir para águas quentes que 
lhe podem causar superaquecimento desgastante. Provavel
mente a vantagem é em favor do filhote, que, embora re
lativamente grande, não tem ainda uma cobertura isolante 
térmica suficiente. Se a baleia bebê nascesse nas águas gela
das do norte, provavelmente teria de usar uma porção grande 
da ingestão de energia (leite produzido a partir da gordura 
estocada de sua mãe) para gerar calor metabólico no sentido 
de regular sua temperatura corporal. Essa energia poderia de 
outra forma ser usada para acelerar seu crescimento. Parece 
ser mais eficiente e talvez energeticamente mais eficaz para 
a baleia-mãe migrar milhares de quilômetros rumo a águas 
quentes, para dar à luz e nutrir seu filhote em um ambiente 
onde a baleia-bebê pode investir a maior parte da energia 
que ingere na aceleração de seu crescimento. 

Beija-flores 

No extremo oposto da escala dos tamanhos, os beija-flores 
são os menores endotérmicos que migram. Os ornitólogos 
por muito tempo ficaram intrigados com a habilidade que o 
beija-flor de garganta vermelha (Archilochus colubris), pe
sando apenas 3,5 a 4,5 gramas, tem para fazer um vôo inin
terrupto de 800 quilômetros enquanto migra atravessando o 
Golfo do México, da Califórnia até a Península de Yucatan. 

Como a maioria das aves migratórias, o beija-flor de gar
ganta vermelha estoca gordura corporal e subcutânea, ali
mentando-se fartamente antes da migração. Um beija-flor 
com uma massa magra de 2,5 gramas pode acumular 2 gra
mas de gordura. Medições do consumo de energia de um 
beija-flor pairando no ar numa câmara com respirômetro 
em um laboratório indicam um consumo de energia de 2,89 a 
3,10 kilojoules por hora. Pairar no ar é energeticamente mais 
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dispendioso do que voar para frente, de modo que esses valo
res representam a energia máxima usada em um vôo migra
tório. Mesmo assim, 2 gramas de gordura produzem energia 
suficiente para durar de 24 a 26 horas de vôos sem paradas. 
Os beija-flores voam a cerca de 40 quilômetros por hora, de 
modo que cruzar o Golfo do México requer cerca de 20 horas. 
Deste modo, começando com um estoque completo de gor
dura, estão com energia suficiente para a travessia, com uma 
reserva para contingências inesperadas, tais como um vento 
contrário que retarde seu avanço. Na verdade, a maioria das 
aves migratória aguarda por condições atmosféricas que irão 
gerar ventos a favor antes de começarem vôos migratórios, 
reduzindo com isso o custo de energia da migração. 

22.5 Torpor como Resposta a Temperaturas 
Baixas e Limitação de Alimento 

Destacamos o custo da alta energia da endotermia, pois a 
necessidade de coletar e processar alimento suficiente para 
suprir essa energia é um fator central na vida de muitos en
dotérmicos. Em situações extremas as condições ambien
tais podem combinar-se, superando a habilidade de um 
endotérmico pequeno de processar e transformar energia 
química suficiente para manter uma temperatura corporal 
alta durante certas fases críticas de sua vida. Para aves de 
hábitos diurnos, longas noites de frio durante as quais não 
há acesso a alimento podem ser fatais, principalmente se a 
ave não conseguiu completar sua alimentação durante o dia. 
As temporadas de inverno gelado em geral apresentam um 
duplo problema para endotérmicos que não migram - a ne
cessidade de manter alta a temperatura corporal quando as 
temperaturas do ambiente são baixas e a escassez sazonal de 
energia provida por alimentos. Como resposta a esses pro
blemas, algumas aves e mamíferos possuem mecanismos 
que lhes permitem evitar os custos energéticos de manuten
ção de uma temperatura corporal elevada sob circunstâncias 
desfavoráveis, entrando em um estado de torpor (hipotermia 
adaptativa). Ao entrar em torpor um endotérmico está renun
ciando a muitas das vantagens da endotermia, mas em troca 
faz uma enorme economia tanto de energia como de água. 
E assim que endotérmicos entram em torpor apenas quando 
teriam de enfrentar diminuições críticas de energia ou de 
água se permanecessem à temperatura corporal normal. 

Ajustes Fisiológicos Durante o Torpor 

Quando um endotérmico fica entorpecido ocorrem mudan
ças profundas em diversas funções fisiológicas. Embora as 
temperaturas corporais possam cair bem baixo durante o 
torpor, a regulação da temperatura não cessa inteiramente. 
Em torpor profundo a temperatura corporal de um animal 
cai para 1°C ou menos em relação à temperatura ambiente, 
sendo que em alguns casos (morcegos, p. ex.) é possível 

conseguir uma sobrevivência ampliada a temperaturas cor
porais que ficam logo abaixo do ponto de congelamento dos 
tecidos. Os esquilos terrestres do Ártico de fato permitem 
que a temperatura de partes de seus corpos se super-resfriem 
a -2,9°C. O metabolismo oxidativo e o uso de energia re
duzem-se a apenas a vigésima parte da taxa a temperaturas 
corpóreas normais. A respiração fica lenta e a taxa global da 
mesma pode ser de menos de uma inspiração por minuto. As 
taxas cardíacas são reduzidas drasticamente e o fluxo sangüí
neo para os tecidos periféricos é virtualmente interrompido, 
assim como a corrente sangüínea caudal ao diafragma. A 
maior parte do sangue é mantida no centro do corpo. 

O torpor profundo é uma condição comatosa, muito mais 
profunda do que o sono mais profundo. As respostas moto
ras voluntárias reduzem-se a mudanças posturais morosas, 
mas a senso-percepção de estímulos auditivos e tácteis, bem 
como a de mudanças na temperatura ambiente, é mantida. 
Mais dramático talvez é a saída espontânea de um animal da 
condição de torpor por meio de uma produção endógena de 
calor a partir de gordura marrom que restabelece a alta tem
peratura corpórea característica de um endotérmico normal
mente ativo. Alguns endotérmicos podem reaquecer-se às 
suas próprias custas, saindo do mais baixo nível de torpor; 
outros precisam aquecer passivamente junto com o aumento 
da temperatura ambiente, até chegar a um determinado pata
mar a partir do qual inicia-se o despertar. 

Existem diferentes graus de torpor, desde os mais pro
fundos estados de hipotermia até os níveis inferiores de 
temperatura corpórea suportados por endotérmicos durante 
os seus ciclos diários de atividade e de sono. Quase todos 
os mamíferos e aves, especialmente os que têm massa cor
poral menor do que 1 quilograma, passam por ciclos circa-
dianos de temperatura. Estes ciclos variam de 1 a 5°C ou 
mais, entre a temperatura média superior característica da 
fase ativa do ciclo diurno, e a temperatura média inferior ca
racterística do sono ou repouso. Aves pequenas ("sunbirds", 
beija-flores, "chickadees") e mamíferos de pequeno porte 
(especialmente morcegos e roedores) podem ter em suas 
temperaturas corporais durante os períodos de inatividade, 
uma queda de 8 a 15°C abaixo da temperatura regulada para 
a fase ativa. Mesmo uma ave grande como o abutre (cerca 
de 2,2 quilogramas), baixa regularmente sua temperatura 
corporal durante a noite. Quando todos estes diferentes pa
drões endotérmicos são considerados em seu conjunto, não 
se pode ter de fato uma distinção clara entre o torpor e o 
ciclo diurno básico da temperatura corporal que caracteriza 
a maioria dos endotérmicos de porte pequeno ou médio. 

Tamanho do Corpo e Ocorrência do Torpor 

Encontram-se espécies de endotérmicos capazes de tor
por profundo em numerosos gmpos de aves e mamíferos. 
O eqüidna, o ornitorrinco e numerosas outras espécies de 
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A Fi g u ra 21 -6 Alterações da temperatura corpórea e da taxa meta
bólica durante o torpor. Uma queda na taxa metabólica (apresentada 
na parte b) precede uma queda da temperatura corpórea (parte a) 
até um novo ponto de equilíbrio. Um aumento do metabolismo 
produz o calor necessário para o retomo às temperaturas corpóreas 
normais; a taxa metabólica, durante o crescimento, ultrapassa por 
pouco a taxa de descanso. 

marsupiais apresentam padrões de hipotermia. Mas o fenôme
no é mais diversificado entre os eutérios, particularmente entre 
morcegos e roedores. Certos tipos de hipotermia têm sido tam
bém descritos em alguns insetívoros, em particular no ouriço, 
alguns primatas e certos edentados. O torpor profundo, dife
rente da noção que popularmente se tem, não ocorre nos ursos, 
embora alguns deles permaneçam cavernas e mantenham-se 
inativos por longos períodos. Entre as aves o torpor ocorre em 
alguns curiangos ou "nightjars", em beija-flores, andorinhões, 
"mousebirds" e alguns pássaros ("sun-birds", andorinhas, "chi
ckadees" e outros). Outras espécies apresentam hipotermia de 
intensidades variáveis em repouso ou durante o sono, mas não 
entram em um estado semi-comatoso ou de torpor profundo. 

Os maiores mamíferos que entram em torpor profundo 
são marmotas, que pesam cerca de 5 quilogramas, sendo que 
torpor e tamanho do corpo estão intimamente relacionados. 
O torpor não é tão vantajoso para um animal grande como o 
é para um pequeno. Em primeiro lugar, o custo energético de 

manutenção de temperaturas corporais altas é relativamente 
maior para um animal pequeno do que para um grande e, 
por conseqüência, um animal pequeno tem mais a ganhar 
entrando em torpor. Em segundo lugar, um animal grande 
leva mais tempo para esfriar do que um animal pequeno, 
portanto não abaixa sua taxa metabólica tão rapidamente. 

Além do mais, os animais grandes possuem mais tecido 
corpóreo para ser reaquecido quando em processo de des
pertar, e seus custos de despertar são correspondentemente 
maiores do que os dos animais pequenos. Um endotérmico 
pesando algumas gramas, como pequeno morcego marrom 
ou um beija-flor, consegue reaquecer-se para sair do torpor 
a uma taxa de cerca de 1°C por minuto e já estar comple
tamente ativo dentro de 30 minutos ou menos, dependendo 
da intensidade da hipotermia. Um hamster de 100 gramas 
requer mais de 2 horas para despertar, e a marmota leva 
muitas horas. Entrar em torpor leva mais tempo do que o 
despertar dele. Conseqüentemente entrar diariamente em 
torpor é viável apenas para endotérmicos pequenos; não ha
veria tempo suficiente para um animal grande entrar e sair 
do torpor num período de 24 horas. Além disso, a energia 
necessária para aquecer completamente uma massa grande 
é enorme. Um beija-flor de 4 gramas precisa de apenas 0,48 
kilojoule para elevar sua temperatura corporal de 10 para 
40°C. Isto constitui 1/85 do gasto total diário de energia de 
um beija-flor ativo num ambiente silvestre. Em contraste, 
um urso de 200 quilogramas precisaria de 18.000 kilojoules 
para re-aquecer de 10 para 37°C, o equivalente ao gasto de 
energia de todo um dia. O menor potencial de economia e o 
custo maior para re-aquecer torna o torpor diário impraticá
vel, a não ser endotérmicos pequenos. 

Endotérmicos de médio porte não estão inteiramente 
excluídos da economia de energia proporcionada pelo tor
por, mas este deve persistir por um período de tempo mais 
longo para que se economize de fato. Por exemplo, esquilos 
de solo e marmotas entram em torpor prolongado durante 
a hibernação, no inverno, quando o alimento é escasso. 
Passam muitos dias com temperaturas corporais bem baixas 
(por volta de 5°C), então acordam por um certo tempo antes 
de ficarem entorpecidos novamente. Endotérmicos ainda 
maiores teriam custos energéticos tão grandes para acordar 
(e levaria tanto tempo para que se re-aquecerem) que o tor
por não seria eficiente em termos de custo para eles nem 
mesmo que perdurasse por toda uma estação. A letargia dos 
ursos no inverno, por exemplo, baixa a temperatura corporal 
em apenas 5°C em comparação com os níveis normais, e a 
taxa metabólica diminui mais ou menos 50 por cento. Essa 
pequena redução na temperatura corporal, em combinação 
com os grandes estoques de gordura que os ursos acumu
lam antes de recolherem-se a suas cavernas hibernais, é su
ficiente para conseguirem passar o inverno. 

Aspectos Energéticos do Torpor Diário 

Os estudos a respeito do torpor diário em aves têm enfati
zado a flexibilidade da resposta em relação ao estresse ener-
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gético enfrentado pelas aves consideradas individualmente. 
O trabalho de Susan Chaplin com "chickadees" fornece um 
exemplo (Chaplin 1974). Essas pequenas (10 a 12 gramas) 
aves passariformes habitam durante o inverno latitudes Norte 
onde passam regularmente pela experiência de viverem a 
temperaturas ambientes que não sobem acima da tempera
tura de congelamento por dias ou semanas (Figura 22-7). 

Chaplin descobriu que no inverno os "chickadees" dos 
arredores de Ithaca, New York, deixam suas temperaturas 
corpóreas caírem do nível normal de 40 a 42°C, mantido 
durante o dia, para 29 a 30°C durante a noite. Esta redução 
na temperatura corporal permite uma redução de 30 por 
cento no consumo de energia. Os "chickadees" contam pri
mariamente com os estoques de gordura que acumularam 
ao alimentar-se no decorrer do dia para suprirem a energia 
necessária para permitir-lhes atravessar a noite que vem a 
seguir. Desta forma, a energia que lhes fica disponível e a 
energia usada durante a noite pode ser estimada por meio 
de medições de gordura, feitas quando vão empoleirar-se 
ao entardecer e de manhã quando retomam a atividade. 
Chaplin encontrou ao fim da tarde "chickadees" com de 
0,80 grama de gordura em média. Pela manhã o estoque de 
gordura havia diminuído para 0,24 grama. A gordura meta
bolizada durante a noite (0,56 grama por ave) corresponde 
à taxa metabólica esperada para uma ave que tenha tido 
sua temperatura corporal rebaixada para 30°C. 

Os cálculos de Chaplin mostram que esse torpor é neces
sário para os pássaros poderem sobreviver à noite. Seriam 
necessários 0,92 grama de gordura por ave para manter a 
temperatura a 40°C durante a noite toda. O que é mais do que 
as aves possuem quando vão para o poleiro ao entardecer. Se 
não entrassem em torpor morreriam de fome antes do ama

nhecer. Mesmo com o torpor elas consumem 70 por cento de 
sua reserva de gordura em uma noite. Não têm um suprimento 
de energia ao nascer do sol, e os "chickadees" estão entre os 
primeiros pássaros a iniciar a coleta de alimento ao amanhe
cer o dia. Coletam alimentos inclusive quando o tempo é tão 
adverso que outros pássaros, que não se encontram em situ
ação tão precária em seus balanços de energia, permanecem 
nos poleiros. Os "chickadees" têm de refazer seus estoques de 
gordura dia após dia se quiserem sobreviver à noite seguinte. 

Também os beija-flores podem depender da energia do 
néctar que recolhem durante o dia para sustentá-los vivos 
durante a noite seguinte. Essa aves tão pequenas (3 a 10 gra
mas) têm gastos energéticos extremamente altos e não obs
tante são encontrados durante o verão em latitudes muito ao 
norte, e também em altitudes muito elevadas. Um exemplo 
da labilidade do torpor em beija-flores consta nos estudos de 
nidificação do beija-flor-de-cauda-larga, a uma altitude de 
2900 metros, perto de Gothic, Colorado (Calder e Booster 
1973). As temperaturas ambientes caem perto do ponto de 
congelamento à noite e os beija-flores entram em torpor 
quando a energia começa a ficar limitante. Calder e Booster 
conseguiram monitorar as temperaturas de aves nos ninhos 
colocando uma imitação de ovo contendo um medidor de 
temperatura dentro do ninho. Os registros das temperaturas 
mostraram que os beija-flores quando estão incubando ovos 
normalmente não entram em torpor à noite. A redução da 
temperatura do ovo resultante do fato das aves que os estão 
incubando entrarem em torpor não danifica os ovos, mas re
tarda o desenvolvimento e atrasa o fim do choco. E de se 
presumir que existam vantagens em que o fim a incubação 
dos ovos se dê o mais rápido possível. Como resultado, os 
beija-flores que estão em fase de reprodução gastam energia 

< Figura 22-7 O "chickadee black-capped", 
Parus atricapillus. 



5 9 2 CAPÍTULO 22 Endotermia: uma Abordagem dos Processos Vitais de Alta Energia 

para aquecerem-se a si mesmos e aos seus ovos no decorrer 
de toda a noite, supondo-se que disponham dos estoques ne
cessários de energia para manter as altas taxas metabólicas 
requeridas para tanto. 

Em certos dias o mau tempo interferia na coleta de ali
mentos pelas aves-pais, de modo que estas aparentemente 
começavam a noite com suprimentos de energia insuficien
tes para manter as temperaturas normais dos corpos. Quando 
isto acontecia, os beija-flores no choco entravam em torpor 
durante parte da noite. Uma ave que tinha tido uma redução 
de 12 por cento no tempo de coleta de alimentos durante o 
dia, ficou em torpor por 2 horas, e um outro, que perdera 
21 por cento do alimento coletado, passou 3 horas e meia 
em torpor. Por isso pode-se considerar o torpor como uma 
resposta flexível que concilia os estoques de energia de uma 
ave com as condições ambientais e exigências biológicas, 
tais como as que se fazem presentes quando da incubação 
de ovos. 

Aspectos Energéticos do Torpor Prolongado 

Hibernação é um método eficiente de conservação de ener
gia durante invernos prolongados, mas os animais que hi
bernam não permanecem o inverno inteiro a temperaturas 
corpóreas baixas. E normal que despertem periodicamente 
e essas ocorrências consomem uma grande porção da quan
tidade total de energia usada por mamíferos em hibernação. 
Um exemplo da magnitude do custo energético do despertar 
encontra-se no estudo de Lawrence Wang sobre o esquilo de 
solo de Richardson (Spermophilus richardsonii, Figura 22-8) 
em Alberta, no Canadá (Wang 1978). 

O período de tempo ativo para os esquilos de solo em Al
berta é curto: emergem da hibernação em meados de março, 
sendo que os esquilos adultos entram de novo em hiberna-

AFigura 22-8 O esquilo de solo de Richardson, Spermophilus 
richardsonii. 

ção 4 meses depois, em meados de julho. Os esquilos ado
lescentes começam a hibernar em setembro. Quando ativos, 
os esquilos têm temperaturas corporais de 37 a 38°C, mas 
estas caem para 3 a 4°C quando entram em torpor. 

A Figura 22-9 mostra as temperaturas corpóreas de um 
esquilo adolescente macho de setembro a março; períodos de 
torpor alternam-se com eventos de despertar ao longo de todo 
o inverno. A hibernação começou em meados de setembro, 
com episódios curtos de torpor seguidos por re-aquecimento. 
Por essa época, na toca, a temperatura era de cerca de 13°C. 
A medida que o inverno avançava e a temperatura caía na 
toca, os intervalos entre um despertar e outro se alongavam e 
a temperatura do animal em torpor declinava. No fim de de
zembro a temperatura na toca caíra para 0°C e os períodos 
entre um despertar e outro eram de 14 a 19 dias. Ao fim de 
fevereiro, os períodos de torpor foram ficando mais curtos, e 
no começo de março o esquilo saiu da hibernação. 

Um ciclo de torpor consiste em uma entrada no torpor, 
um período de torpor e um despertar (Figura 22-10). Neste 
exemplo a entrada no torpor começou um pouco depois do 
meio-dia de 16 de fevereiro, e 24 horas mais tarde a tem
peratura corporal estabilizou a 3°C. Esse período de torpor 
durou até o fim da tarde de 7 de março, quando esquilo co
meçou a acordar. Em três horas re-aqueceu-se de 3°C para 
27°C. Manteve essa temperatura por 14 horas, e então co
meçou a entrar em torpor de novo. 

Esses períodos correspondentes ao despertar respondem 
pela maior parte da energia utilizada durante a hibernação 
(Tabela 22-1). O custo energético associado com o despertar 
inclui o custo de re-aquecimento da temperatura de hiber
nação até 37°C, o custo de manutenção de uma temperatura 
corporal a 37°C por diversas horas, e o metabolismo acima 
dos níveis de torpor durante o período de tempo em que a 
temperatura corporal leva para ir declinando até entrar em 
torpor novamente. Durante toda a estação de hibernação os 
gastos metabólicos associados a essas três fases do ciclo do 
torpor são responsáveis por 83 por cento em média do total 
da energia usada pelo esquilo. 

Surpreendentemente, não temos uma compreensão clara 
do motivo porque um esquilo em hibernação passa por esses 
períodos de reativação que aumentam seus gastos totais de 
energia no inverno em cerca de cinco vezes. Esquilos não es
tocam alimentos em suas tocas, logo não usam os períodos 
em que estão despertos para comer. Eles urinam quanto des
pertos eliminando deste modo os resíduos metabólicos e essa 
pode ser uma razão por esse despertar e um certo espaço de 
tempo à alta temperatura do corpo pode ser necessário para 
executar atividades fisiológicas ou bioquímicas, tais como re-
sintetizar glicogênio, redistribuição de íons, ou para sintetizar 
serotonina. O despertar pode também permitir ao animal que 
hiberna determinar quando as condições ambientais estão fa
voráveis para retornar à fase ativa. Seja qual for sua função, 
os intervalos em que ficam despertos devem ser importantes, 
pois o esquilo paga um preço energético muito alto por eles 
no decorrer de um período de extrema economia de energia. 
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AFigura 22-9 Registro da temperatura corpórea durante uma temporada de torpor completa do esquilo de solo de Richardson. 
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AFigura 22-10 Registro da temperatura corpórea durante um 
único ciclo de torpor para um esquilo de solo de Richardson. 

22.6 Endotérmicos nos Desertos 

As áreas secas e quentes trazem demandas fisiológicas mais 
severas para os endotérmicos do que as condições polares 
que já discutimos. Os endotérmicos enfrentam dois proble

mas para regular a temperatura corporal em desertos quen
tes. A primeira resulta de uma reversão da relação normal 
de um animal com o ambiente. Na maioria dos ambientes a 
temperatura corporal de um endotérmico é superior à tem
peratura do ar. Nesta situação o fluxo de calor é do animal 
para o ambiente, e os mecanismos de termorregulação con
seguem manter a temperatura corpórea estável equilibrando 
a produção de calor com as perdas. Ambientes muito frios 
apenas aumentam o gradiente entre a temperatura corporal 
do animal e a do ambiente. O exemplo das raposas-do-ár-
tico com temperaturas críticas inferiores de -40°C ilustra 
o sucesso que os endotérmicos obtiveram em prover-se de 
suficiente isolamento térmico para lidar com sucesso com 
os enormes gradientes entre as altas temperaturas do interior 
de seus corpos e as baixas temperaturas ambientais. 

Num deserto quente o gradiente não aumenta: reverte-se. 
As temperaturas desérticas do ar podem atingir de 40 a 50°C 
durante o verão, sendo que a temperatura do solo pode passar 
de 60 ou 70°C. Em vez de perder calor para o ambiente, o ani
mal fica constantemente absorvendo calor, e esse calor, além 
do calor metabólico, tem de alguma forma de ser dissipado 
para que a temperatura corporal do animal mantenha-se den
tro da faixa de normalidade. Para um endotérmico, manter sua 
temperatura corporal 10°C abaixo da temperatura ambiente 
pode ser um desafio maior do que a manter 100°C acima. 

Mês 

Uso de energia durante fases diferentes do ciclo de torpor dos esquilos 
de Richardson 

Torpor 

Porcentagem da energia total por mês 

Inter-torpor 
Aquecimento 

Homeotérmico 
Reentrada 

Julho 8,5 17,2 56,5 17,8 

Setembro 19,2 15,2 49,9 15,7 

Novembro 20,8 23,1 43,1 13,0 

Janeiro 24,8 24,1 40,0 11,1 

Março 3,3 14,0 76,4 6,3 

Média por estação 16,6 19,0 51,6 12,8 
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Para tornar piores as coisas, água é escassa em desertos. 
Resfriamento por evaporação é o principal mecanismo que 
um endotérmico usa para reduzir sua temperatura corporal. 
A evaporação de água requer aproximadamente 2400 kJ/kg 
(o valor exato varia um pouco com a temperatura). Assim, 
a evaporação de um litro de água dissipa 2400 kilojoule, e o 
resfriamento por evaporação é um mecanismo eficiente na 
medida em que o animal disponha de um suprimento ilimi
tado de água. Num deserto quente, no entanto, onde o es
tresse térmico é máximo, água é uma mercadoria escassa; 
seu uso precisa ser cuidadosamente racionado. Há cálculos 
que mostram, por exemplo, que se um rato-canguru fosse ar
riscar-se a sair debaixo do sol do deserto, precisaria evaporar 
13 por cento da água de seu corpo, por hora, para manter a 
temperatura corporal normal. A maior parte dos mamíferos 
morre quando perdem de 10 a 20 por cento da água de seus 
corpos, de modo que fica óbvio que sob condições desérticas 
o resfriamento por evaporação é de utilidade limitada, exceto 
como uma resposta de curto prazo a uma situação crítica. 

Entretanto, diversos gmpos de aves e de mamíferos ha
bitam desertos. Os mecanismos que utilizam são comple
xos e envolvem combinações de ajustamentos ecológicos, 
comportamentais, morfológicos e fisiológicos, que amam 
em conjunto para aumentar a eficiência do sistema como 
um todo. As estmturas ancestrais e as características fisio
lógicas de aves e mamíferos são notavelmente versáteis. Em 
muitos casos essas características sozinhas são tudo de que 
um animal precisa para confrontar condições que parecem 
extraordinariamente severas. 

A estrutura e funcionalidade do rim mamaliano foram 
descritas no Capítulo 11 e a habilidade do rim produzir 
urina, que tem uma concentração osmótica várias vezes 
maior que a do sangue, é uma das chaves para o sucesso 
dos mamíferos no deserto. O nefro é a unidade funcional 
do rim no qual um ultrafiltrado do sangue é processado e 
compostos sangüíneos necessários retomam ao sangue e 
os resíduos nitrogenados são excretados formando a urina. 
A maioria dos mamíferos tem dois tipos de nefros; aquele 
com glomérulos corticais e alças renais (alça de Henle) cur
tas que não penetram no interior da medula renal, e aqueles 
com glomérulos justamedulares, que se aprofundam no in
terior do córtex renal, com alças renais longas que penetram 
até o limite das papilas das pirâmides renais. E claro que ao 
longo do seu comprimento as alças de Henle experimentam 
diferentes gradientes osmóticos. O fluxo do sangue nessas 
populações de nefros é controlado de modos independentes. 
Os glomérulos justamedulares são mais ativos na regulação 
da excreção da água, enquanto os glomérulos corticais estão 
envolvidos com a regulação de íons. 

A forma e a função encontram-se intimamente relaciona
das nos rins dos mamíferos. Uma medula espessa corresponde 
tanto a pirâmides renais como as alças renais (de Henle) com
pridas, gradientes osmóticos grandes e enorme capacidade de 

concentração. As osmolaridades máximas da urina de mamí
feros são proporcionadas pela espessura medular relativa de 
seus rins. Certos roedores do deserto têm pirâmides renais ex
cepcionalmente longas e concentrações de urina que excedem 
a 7000 mmoles • kg - 1 . (A espessura medular relativa do rim 
humano é de inexpressivos 3,0 e a concentração máxima da 
urina é apenas de 1430 mmoles • kg - 1 .) A Figura 21-11 mos
tra uma forte correlação entre a espessura medular relativa e a 
concentração máxima da urina. Mas também se observa uma 
variação substancial, indicando que outros fatores anatômicos 
ou fisiológicos estão envolvidos. Para os mamíferos, conside
rados em gmpo, a espessura medular relativa é responsável 
por 59 por cento da variação interespecífica na concentração 
máxima da urina (Beuchat 1990). 

Estratégias de Sobrevivência no Deserto 

Desertos são ambientes severos, mas contêm um mosaico de 
micro-ambientes que os animais podem usar para encontrar 
as condições de que necessitam. Podemos ordenar em cate
gorias três principais classes de respostas dos endotérmicos 
às condições desérticas, como veremos a seguir: 

• Relaxamento da homeostase - Alguns endotérmicos 
conseguem relaxar os limites da homeostase. Sobre
vivem em desertos por suportarem faixas de variação 
bem maiores do que as normais, quanto a algumas 
características, tais como, temperatura corpórea e 
conteúdo de água no corpo. 

• Evitação - Alguns endotérmicos usam comporta
mentos para evitar as condições desérticas. Vivem 
em desertos, mas raramente expõem-se inteiramente 
aos rigores da vida desértica. 

• Especializações - Mecanismos fisiológicos, tais como, 
o torpor como resposta a escassez de alimentos ou de 
água são usados por alguns organismos no deserto. 

Essas categorias não são mutuamente exclusivas; mui
tos animais do deserto combinam elementos de todas as três 
respostas. 

Relaxamento da Homeostase - Mamíferos de Grande 
Porte em Desertos Quentes Animais grandes, inclusive 
os humanos têm vantagens e desvantagens específicas na 
vida no deserto, que estão diretamente relacionadas com 
o tamanho do corpo. Um animal de grande porte não tem 
onde se abrigar das condições desérticas. É muito grande 
para fazer uma toca subterrânea, e são raros os desertos que 
têm vegetação suficiente para oferecer sombra suficiente 
para um animal que seja muito maior do que uma lebre. Por 
outro lado, tamanho corporal avantajado oferece algumas 
alternativas não disponíveis para animais menores. Animais 
grandes têm mais mobilidade e podem viajar grandes distân
cias até encontrar alimento ou água, ao passo que animais 
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pequenos podem estar limitados a áreas domiciliares próxi
mas de suas tocas, que podem ter apenas alguns metros ou 
dezenas de metros de diâmetro. 

Animais grandes podem ter uma relação superfície/ 
massa pequena e serem bem isolados termicamente. Conse
qüentemente, absorvem devagar o calor do ambiente. Uma 
massa corporal de grandes proporções dá ao animal uma 
inércia térmica grande, isto é, pode absorver uma quanti
dade grande de energia calórica antes que a temperatura de 
seu corpo atinja níveis perigosos. 

O dromedário (Camelus dromedarius) é o animal grande 
clássico do deserto (Figura 22-12). Existem registros autênticos 
de jornadas superiores a 500 quilômetros, de duas ou três se
manas de duração, ao longo das quais os camelos não tiveram 
nenhuma oportunidade de beber água. Os dromedários reali
zam suas viagens maiores no inverno e na primavera, quando a 
temperatura do ar e chuvas esparsas podem ter produzido vege
tação fresca que lhes fornecem um pouco de alimento e água. 

Os camelos são animais grandes - a massa corpórea de 
um dromedário é de 400 a 450 quilogramas para as fêmeas, 
e de até 500 quilogramas para machos. As adaptações do 
camelo à vida no deserto surgem na comparação do ciclo 
diário de temperatura corpórea num exemplar que receba 
água todos os dias com o de outro ao qual não se tenha sido 
fornecido água (Figura 22-13). O camelo que recebeu água 

apresenta um ciclo diário de temperatura corpórea com va
riação pequena: mínima de 36°C de manhã cedo, e máxima 
de 39°C no meio da tarde. Quando um camelo fica sem 
tomar água, a variação da temperatura diária triplica. A tem
peratura corpórea pode cair a 34,5°C à noite e elevar-se a 
40,5°C durante o dia. 

O significado desse aumento na flutuação diária da tem
peratura corpórea pode ser avaliado em termos da quantidade 
de água que o camelo precisaria usar para evitar a elevação 
de 6°C por resfriamento evaporativo. Com um calor especí
fico de 4,2 kJ/(kg • °C) um aumento de 6°C na temperatura 
corporal de um camelo de 500 quilogramas representa uma 
estocagem de 12.600 kilojoules de calor. A evaporação de 
um quilo de água dissipa aproximadamente 2.400 kilojoules. 
Desta forma um camelo teria de evaporar um pouco mais de 
5 litros de água para manter estável a temperatura corporal 
durante o período da noite, e esta água ele pode conservar 
devido a hipertermia que pode tolerar durante o dia. 

Além de economizar água, que não é usada para res
friamento por evaporação, o camelo beneficia-se da hiper
termia por meio de redução do fluxo de energia do ar para 
seu corpo. Todo o tempo em que a temperatura corporal do 
camelo encontra-se abaixo da temperatura do ar, cria-se 
um gradiente que faz o animal absorver calor do ar. A uma 
temperatura corporal de 40,5°C a temperatura do camelo é 



596 CAPÍTULO 22 Endotermia: uma Abordagem dos Processos Vitais de Alta Energia 

> Figura 22-13 Dromedários. No calor diário, 
a maioria destes dromedários ficou com a face 
voltada para o Sol, a fim de reduzir a quantidade 
de radiação solar direta que eles recebem; e se 
pressionaram, uns aos outros, para reduzir o calor 
ganho por meio da convecção e da reradiação. 
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A Figura 22-14 Ciclos diários de temperatura corpórea dos camelos. Um camelo desidratado (acima) relaxa seu controle da temperatura 
corpórea quando comparado a um camelo com um acesso diário à água (abaixo). 

a mesma do ar pela maior parte do dia, e não ocorrem tro
cas de calor livres. De modo que o camelo economiza uma 
quantidade a mais de água ao eliminar o gradiente de tem
peratura entre seu corpo e o ar. 

O efeito combinado dessas duas medições de perdas 
de água é ilustrado pelos dados registrados de um camelo 

jovem (Tabela 22.2). Quando privado de água o camelo re
duziu a perda evaporativa da que tinha no corpo em 64 por 
cento, cortando pela metade sua perda diária total de água. 

Mecanismos comportamentais e a distribuição do pêlo 
na superfície do corpo ajudam camelos desidratados a re
duzir suas cargas de calor. No verão os camelos têm pêlos 
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TABELA 22 .2 1 Perda Diária de Água por um Camelo de 250 quilogramas 

Perda de água (litros/dia) através de Diferentes Rotas 

Condição Fezes Urina Evaporação Total 

Bebendo diariamente ( 3 dias) 1,0 0,9 10,4 12,3 

Sem beber (17 dias) 0,8 1.4 3,7 5,9 

5 ou 6 centímetros mais longos nas costas e até 11 centí
metros mais longos sobre a corcova. Na superfície ventral e 
nas pernas o pêlo tem somente 1,5 a 2 centímetros de com
primento. De manhã cedo os camelos deitam-se sobre su
perfícies que esfriaram durante a noite devido à radiação do 
calor para o ar noturno. 

Dobram as pernas para debaixo do corpo, e a superfície 
ventral com pêlos curtos coloca-se em contato com o chão frio. 
Nessa posição um camelo expõe ao sol apenas suas costas e 
flancos, ambos bem protegidos por pêlos, e deixa suas pernas e 
ventre de pêlos curtos tocando a areia fria, o que pode ser capaz 
de dissipar uma certa quantidade de calor corporal. Os camelos 
podem se reunir em pequenos gmpos e deitarem bem aperta
dos uns contra os outros durante o dia inteiro. Passar um dia no 
deserto debaixo de sol, espremido entre dois camelos suados 
pode não ser uma idéia divertida para nós, mas nessa postura o 
camelo reduz seu ganho de calor porque mantém as áreas late
rais de seu corpo em contato com as de outros camelos (ambos 
com mais ou menos os mesmos 40°C de temperatura) ao invés 
de permitir que a radiação solar faça subir a temperatura da su
perfície da pelagem para 70°C ou mais. 

A despeito de sua capacidade de reduzir as perdas de 
água e de tolerar desidratação, chega uma hora crítica em 
que o camelo precisa beber. Esses animais, grandes e mó
veis, podem vagar pelo deserto buscando sinais de vegeta
ção produzidos por chuvas locais e moverem-se de um oásis 
para outro, mas quando estão bebendo enfrentam um pro
blema compartilhado com outros animais do pasto: poços 
d'agua podem ser perigosos. Freqüentemente os predadores 
centram suas atividades em tomo desses locais, onde têm as
segurada água e também um suprimento contínuo de presas. 
Reduzir o tempo gasto em beber é um método de diminuir o 
risco de predação, os camelos conseguem beber quantidades 
consideráveis de água em períodos muito curtos de tempo. 
Um camelo desidratado é capaz de beber 30 por cento de 
sua massa corporal em 10 minutos (um humano com bas
tante sede consegue beber cerca de 3 por cento de sua massa 
corporal no mesmo espaço de tempo). 

A água que um camelo bebe é absorvida rapidamente 
pelo sangue. O fluxo sangüíneo renal e a taxa de filtração 
glomerular aumentam, e o fluxo de urina retoma ao nor
mal meia hora após a ingestão da água. A urina muda de 
marrom escura e pastosa para incolor e aquosa. A aldoste-

rona, um hormônio produzido pela córtex da adrenal, ajuda 
a contrabalançar a diluição do sangue pela água que o ca
melo bebeu pela estimulação da reabsorção do sódio no rim. 
Não obstante, a diluição do sangue faz com que as células 
vermelhas do sangue inchem devido à água que absorvem 
por osmose. Os eritrócitos do camelo são resistentes a essa 
pressão osmótica, mas outros ruminantes do deserto têm eri
trócitos que se rompem sob as mesmas condições. Cabras 
de beduínos, por exemplo, têm eritrócitos frágeis, e a água 
que um bode bebe é absorvida lentamente a partir do rúmen. 
São necessários dois dias para que a função renal do animal 
volte ao normal depois de desidratado. 

Os grandes antílopes africanos, como o orix, (Orix beisá) 
de 100 quilogramas e o "eland" (Taurotragus oryx) de 200 
quilogramas usam a estocagem de calor, à maneira do dro
medário, mas podem ter suas temperaturas corporais elevadas 
consideravelmente acima do nível de 40,5°C registrados para 
o camelo. Foram registradas temperaturas retais de 45°C para 
o orix e de 46,5°C para a gazela de Grant. Temperaturas cor
porais acima de 43 °C rapidamente causam dano cerebral na 
maioria dos mamíferos, mas as gazelas de Grant mantiveram 
temperaturas retais de 46,5°C ao longo de 6 horas sem efeitos 
nocivos aparentes. Esses antílopes mantêm a temperatura do 
cérebro abaixo da temperatura corporal pela ação de uma con
tracorrente que troca calor para esfriar o sangue antes que che
gue ao cérebro. O suprimento de sangue para o cérebro passa 
pelas artérias carótidas externas e, na base do crânio desses 
antílopes essas artérias adentram em uma rete mirabile (Latim: 
rede miraculosa) alojada em um seio venoso (Figura 22-14). O 
sangue nesse sinus é sangue venoso e está voltando das pare
des dos meatos nasais onde passou por resfriamento por meio 
de evaporação de água. Esse sangue venoso resfriado esfria 
o sangue arterial mais quente antes que este atinja o cérebro. 
Um mecanismo dessa natureza é bastante disseminado entre 
mamíferos. Cavalos não possuem sinos venosos e uma rede 
mirabile carotídea, mas usam um mecanismo análogo que 
resfria o sangue das artérias carotídeas internas passando-o 
através de bolsas na garganta (bolsas guturais) (Baptiste et al. 
2000). As bolsas guturais são evaginações das tubas auditivas 
que contem ar em seu interior, que é mais frio que o sangue, e 
envolvem as artérias carótidas internas. 

Animais de grande porte constituem um bom exemplo 
para a abordagem da vida no deserto. Grandes demais para 
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AFigura 22-14 O mecanismo de troca de calor contra-corrente 
que resfria o sangue que se dirige ao cérebro da gazela. O sangue 
que vem do coração tem 43°C (cinza claro) e é resfriado a 40°C 
no sinus venoso (cinza escuro) retomando das vias nasais onde é 
resfriado pela evaporação da água. 

escapar aos rigores do ambiente, sobrevivem por meio da 
tolerância a um relaxamento temporário da homeostase. 

O sucesso que alcançam sob as condições severas em que 
vivem é o resultado de interações complexas entre diversos 
aspectos de sua ecologia, comportamento, morfologia e fisio
logia. Só quando todas essas características são observadas 
em conjunto é que emerge o quadro acurado de um animal. 

Evitando Condições Desérticas A mobilidade dos ver
tebrados permite-lhes escapar de alguns dos estresses das 
condições desérticas, seja encontrando um abrigo (como 
uma toca), ou seja, dirigindo-se para um local sombreado ou 
água. Em geral animais grandes podem mover-se para muito 
mais longe do que os pequenos, mas também precisam de 

tocas maiores, porções grandes de sombra ou abundância de 
água. O período de atividade também oferece opções para 
mitigar a severidade das condições desérticas - muitos ani
mais são noctívagos, especialmente durante as épocas mais 
quentes do ano. 

Entre os mamíferos pequenos são os roedores que sobres
saem nas regiões áridas. E lugar-comum a observação de que 
as densidades de população de roedores são mais altas em de
sertos do que em circunstâncias úmidas. Muitas características 
ancestrais da biologia dos roedores permitem-lhes estender 
seus espaços geográficos para o interior de regiões quentes 
e áridas. Entre as mais importantes destas características en
contram-se normalmente os hábitos noctívagos de muitos roe
dores e sua prática de viverem em tocas. Uma toca fornece 
abrigo do calor de um deserto, dando ao animal acesso a um 
micro ambiente protegido, enquanto as temperaturas do solo 
na superfície elevam-se acima de seus níveis letais. 

O rato-canguru está entre os roedores mais especializa
dos do deserto na América do Norte; o rato-canguru de Mer-
riam (Dipodomys merriami) ocorre em habitats desérticos 
desde o México central até o norte de Nevada. Uma popu
lação dessa espécie vive em condições extremamente seve
ras no deserto de Sonora; sudoeste do Arizona (Tracy 2000). 
Durante o verão, as temperaturas diurnas na superfície do 

"solo chegam perto dos 70°C, e mesmo apenas alguns minu
tos de exposição podem ser fatais. Os ratos-canguru passam 
o dia em tocas de 1 a 1,5 metros embaixo da terra, onde as 
temperaturas do ar não ultrapassam 35°C mesmo durante 
os períodos mais quentes do ano. Ao entardecer, quando os 
ratos-canguru saem para coletar alimentos, as temperaturas 
do ar já caíram para cerca de 35°C. 

Nem todos os roedores que vivem no deserto são noctí
vagos. Os esquilos-de-solo são diurnos, e isso faz deles ha
bitantes dignos de nota dos desertos (Figura 22-15). Podem 
ser vistos correndo freneticamente sobre a superfície do 

> Figura 22-15 O esquilo-antílope do solo, 
Ammospermophilus leucuros. 



deserto até mesmo no meio do dia. A atividade frenética 
dos esquilos-de-solo do deserto em dias de temperaturas 
extremamente quentes é resultado de problemas de termor
regulação que animais pequenos enfrentam quando nessas 
condições. Estudos do esquilo-antílope de solo (Ammos-
permophilus leucurus) em Deep Canyon - próximo a Palm 
Springs, Califórnia - fornece informações sobre como o 
comportamento destes esquilos é afetado pela carga de calor 
do ambiente (Chappell e Bartholomew, 1981a, b). 

O calor nos dias de verão em Deep Canyon é intenso, a 
temperatura padrão vigente ao sol é de 70 a 75°C (Quadro 
22-1). A temperatura padrão vigente eleva-se acima da zona 
termicamente neutra dos esquilos dentro de duas horas após 
o nascer do sol, ficando os esquilos expostos a cargas altas 
de calor durante a maior parte do dia. Exibem um padrão bi-
modal de atividade que atinge seus picos no meio da manhã 
e, depois, no fim da tarde. Relativamente poucos esquilos 
mantêm-se em atividade no meio do dia. As temperaturas 
corporais do esquilo-antílope de solo são de grande labili-
dade, e, consideradas individualmente, podem ter variações 
de até 7,5°C (de 36,1 a 43,6°C) no decorrer de um dia. Os 
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QUADRO 
22-1 

fk M edições de temperaturas ambientais são ampla-
| \ / | mente encontradas em estudos de energética 

I V I animal. Mas na realidade o processo de realizar 
as medições é complicado, e não existe medição que seja 
necessariamente apropriada para todos os fins. A troca de 
energia entre animais e o meio ambiente envolve radiação, 
convecçâo, condução e evaporação. 

Ademais, a produção de calor metabólico contribui sig
nificativamente para as temperaturas corporais dos endotér
micos. O ambiente térmico de u m animal é determinado por 
todas as vias de troca de calor operando simultaneamente. 
A pergunta Quanto está calor? Pode-se traduzir por: Qual 
é a carga de calor para um animal neste meio ambiente? 
Responder a esta pergunta requer a integração de todas as 
rotas de troca de calor para resultar em um número que re
presente a carga de calor ambiental. (É mais fácil pensar em 
uma carga de calor como vinda de um ambiente quente e 
representando um risco de superaquecimento [hipertermia], 
mas o mesmo raciocínio aplica-se a um ambiente frio. Nesse 
caso o problema é perda de calor e risco de hipotermia.) 

Ecofísiologistas desenvolveram diversas medições da 
carga de calor ambiental em um organismo, e a Figura 22-16 
ilustra quatro delas. Os dados provêm de um estudo de ter
morregulação do esquilo-antílope de solo em um cânion no 
deserto da Califórnia. 

A medição mais fácil de fazer é a da temperatura do ar 
(T, freqüentemente chamada de temperatura ambiente) 
Em Deep Canyon, Califórnia, em junho, a temperatura 
do ar eleva-se de cerca de 25°C ao alvorecer até um pico 
acima de 50°C no fim da tarde, e então declina. A tempera
tura do ar é um fator que intervém nas trocas condutivas e 
convectivas de calor. Um animal ganha calor por condução 
e por convecçâo quando a temperatura do ar é mais quente 
do que a temperatura da superfície do animal, e perde calor 
quando o ar é mais frio. A troca condutiva de calor é em 
geral pequena, mas a convecçâo pode ser um component 
importante no orçamento geral de energia de um organismo 
No entanto, a magnitude da troca de calor convectiva de 
pende da velocidade do vento assim como da temperatura 
do ar. Desta forma, a medição da temperatura do ar fornece 
apenas uma parte da informação necessária para avaliar tão 
somente uma das três vias de troca de calor. Conseqüente 
mente, a temperatura do ar não é uma medição muito útil da 
carga de calor. 

Se a temperatura do ar é insatisfatória como medição 
da carga de calor ambiental, por dar apenas uma pequena 
contribuição para a troca geral de energia, talvez uma medi 
ção da principal fonte de calor seja mais o de que se precisa 
O calor do Sol (insolação solar) nesse ambiente árido é a 
maior fonte de calor, e a magnitude da insolação (Q.) pode 

esquilos usam essa labilidade de temperatura corpórea para 
estocar calor durante seus períodos de atividade. 

As altas temperaturas limitam o tempo que os esquilos 
podem estar em atividade ao ar livre a não mais do que 9 a 
13 minutos. Correm como loucos de um pouco de sombra 
para a próxima, parando apenas para pegar alimento ou ve
rificar proximidade de predadores. Os esquilos minimizam 
a exposição às mais altas temperaturas ao correrem em 
áreas abertas e procuram sombra ou suas tocas para refres
carem-se. Num dia de verão quente um esquilo pode man
ter a temperatura abaixo de 43 °C (temperatura máxima que 
pode agüentar) somente se a cada poucos minutos recolher-
se a uma toca com mais profundidade que 60 centímetros, 
onde a temperatura do solo é de 30 a 32°C. A temperatura 
corporal de um esquilo-antílope de solo tem um padrão de 
oscilações rápidas, subindo quando o esquilo esta sob o sol 
e caindo quando se recolhe à sua toca (Figura 22-17). Os 
esquilos-de-solo não transpiram nem ofegam; em vez disso 
usam essa combinação de estocagem transitória de calor e 
resfriamento passivo na toca para poder ter atividade diurna. 
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<Figura 22-16 Condições meteorológicas do solo em áreas 
abertas de Deep Canyon, Califórnia, durante junho. A velocidade 
do vento (V), em metros por segundo, a insolação solar (Q), em 
watts por metro quadrado, a temperatura ambiental efetiva (F) e 
a temperatura operativa padrão (T), em °C. a zona termoneutra 
(TNZ), do esquilo, é indicada. 

ser medida com um instrumento chamado piranômetro. A 
insolação solar sobe de 0 de madrugada para cerca de 900 
watts por metro quadrado no meio do dia, caindo para zero 
no crepúsculo. 

Essa medição fornece informação a respeito de quanta 
energia solar está disponível para aquecer um animal, mas 
isto ainda é apenas um componente da troca de energia que 
determina a carga de calor. 

A temperatura ambiental efetiva (T) combina os efei
tos da temperatura do ar, temperatura do solo, insolação 
solar e velocidade do vento. A temperatura ambiental efetiva 
é medida fazendo-se uma cópia exata do animal (um ma
nequim), equipando-o com um sensor de temperatura como 
um par termelétrico, e colocando o manequim no mesmo 
local do habitat que o animal real ocupa. Montagens taxi-
dermizadas são usadas freqüentemente como manequins: a 
pele não curtida de um animal é espichada em uma moldura 
de arame ou sobre um molde oco feito de cobre. Como o 
manequim tem o mesmo tamanho, forma cor e textura da 
superfície do animal, sua resposta é a mesma do animal à 
insolação solar, radiação infravermelha e convecção. A tem
peratura de equilíbrio do manequim é a temperatura que um 
animal inerte teria como resultado da combinação da troca 
de calor radiativa e convectiva. Em Deep Canyon, as tem
peraturas de manequins de esquilo-antílope de solo subiram 
mais rapidamente do que as temperaturas do ar e estabiliza
ram-se perto de 65°C do meio do dia até o fim da tarde. As 
temperaturas dos manequins eram 15°C mais altas do que a 

temperatura do ar, demonstrando que a carga de calor expe
rimentada pelo esquilo-de-solo era muito maior que a esti
mada a partir apenas da temperatura do ar. 

Porque um manequim, é uma "casca oca" - uma pele 
esticada sobre uma estrutura de suporte - não repete exata
mente os processos termorreguladores que têm importantes 
influências sobre as temperaturas corporais de um animal 
real. A produção de calor metabólico aumenta a temperatura 
corporal de um esquilo de solo, a perda de água por evapo
ração a abaixa, e alterações na circulação periférica, além 
de posicionamento do pêlo levantado ou baixado, mudam o 
isolamento térmico. Os efeitos desses fatores podem ser reu
nidos matematicamente se forem conhecidos os valores atri
buídos ao metabolismo, isolamento térmico e condutância 
do corpo inteiro. O resultado deste cálculo é a temperatura 
padrão vigente (T) . Encontra-se uma exposição de como 
calcular a T em Bakken (1980). Para o esquilo de solo de 
nosso exemplo a temperatura padrão vigente seria próxima 
de 10°C mais alta do que a temperatura efetiva, e cerca de 
25°C do que a temperatura do ar. Para boa parte do dia a T 
de um esquilo de solo debaixo do sol no Deep Canyon foi 
de 30°C ou mais, acima da temperatura crítica superior de 
43 °C. Cálculos similares podem fornecer valores de T em 
outros micro-ambientes que os esquilos podem ocupar - à 
sombra de um arbusto, por exemplo, ou numa toca. Esta é a 
informação de que se precisa para avaliar o comportamento 
dos esquilos a fim de determinar se suas atividades são limi
tadas pela necessidade ou pela fuga do calor excessivo. 
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A Figura 22-17 Ciclos de curto prazo de atividade e temperatura corpórea do esquilo-antílope de solo. O esquilo se aquece durante 
períodos de atividade na superfície (círculos escuros), e se resfria quando ele retoma a sua toca (círculos claros). 

A estratégia do esquilo-antílope de solo é basicamente a 
mesma que a empregada pelo camelo - economizar água 
suportando a temperatura subir até que o calor possa ser 
dissipado passivamente. A diferença entre os dois animais é 
uma conseqüência de suas diferenças nos tamanhos corpo
rais. Um camelo pesa 500 quilogramas e pode estocar calor 
por um dia inteiro e esfriar durante a noite, enquanto que 
um esquilo-antílope de solo pesa cerca de 100 gramas e es
quenta e esfria inúmeras vezes ao longo de um dia. 

As caudas de muitos dos esquilo-de-solo do deserto são 
largas e achatadas, e as superfícies ventrais das caudas em 
geral são brancas. A cauda é mantida sobre as costas do es
quilo com sua superfície ventral branca voltada para cima. 
Nessa posição atua como um guarda-sol, dando sombra ao 
corpo do esquilo e reduzindo a temperatura padrão vigente. 
A cauda do esquilo-antílope de solo é relativamente curta, 
estendendo-se apenas por metade das costas, mas a sombra 
que proporciona pode reduzir a temperatura padrão vigente 
por uns 6 a 8°C. O esquilo terrestre do Cabo (Xenurus inau-
ris) do deserto de Kalahari tem uma cauda especialmente 
comprida que pode estender-se para frente até quase a cabeça 
do esquilo. Usam a cauda como guarda-sol (Figura 22-18), 
e já foram feitas observações que indicaram que a sombra 
pode aumentar significativamente o tempo de atividade em 
dias quentes. 

Uso do Torpor por Roedores do Deserto O significado 
do torpor diurno como um mecanismo de conservação de 
energia em aves de pequeno porte foi discutido anterior
mente. Muitos roedores do deserto possuem também a capa
cidade de entrarem em torpor. Na maioria das vezes o torpor 
pode ser induzido limitando-se o alimento disponível para o 
animal. Quando a ração de alimento de um camundongo-de-

bolso da Califórnia (Perognathus californicus) é reduzida 
para um pouco abaixo de suas necessidades diárias, o ani
mal entra em torpor durante uma parte do dia. Nessa espécie 
até um período mínimo de torpor resulta em economia de 
energia. Se um camundongo-de-bolso fosse entrar em torpor 
e despertar logo em seguida, o processo todo demoraria 2,9 
horas. Cálculos demonstram que o gasto global de energia 
durante esse período seria reduzido em 45 por cento se com
parado ao custo de manutenção de uma temperatura corpo
ral normal pelo mesmo tempo. Nesse animal o menor tempo 
de torpor possível representa uma economia de energia, e 
essa economia aumenta à medida que o tempo passado em 
torpor é prolongado. 

A duração do torpor é proporcional à severidade da pri
vação de alimento para o camundongo-de-bolso. Conforme 
sua ração de comida vai sendo reduzida o tempo em torpor 
vai aumentando a cada dia, e também a economia de energia. 
O ajuste do tempo em torpor à disponibilidade de alimento 
pode ser um fenômeno generalizado entre os roedores do de
serto que se alimentam de sementes. Esses animais parecem 
avaliar mais a taxa de reserva de suprimentos alimentícios 
que coletam do que seu real balanço de energia. Espécies 
que acumulam provisões de alimentos entrarão em torpor 
mesmo com grandes quantidades de comida estocada a seu 
alcance, se não forem capazes de aumentar esses estoques 
por meio de coleta contínua. Quando as sementes encon
travam-se enterradas profundamente na areia, tomando-se 
difíceis de serem encontradas, os camundongos-de-bolso da 
Califórnia passavam mais tempo em torpor do que o faziam 
quando a semente estava mais perto da superfície (Reich-
man e Brown 1979). Tal comportamento é provavelmente 
uma resposta à diminuição crônica de alimentos enfrentada 
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A F i g u r a 22 - 18 Esquilo-de-solo do Cabo (Xenurus inauris) utilizando sua cauda como um guarda-sol. A cauda ereta sombria a superfície 
dorsal do animal, (b) A cauda é curvada sobre as costas do esquilo em posição horizontal, sombreando sua cabeça e seu corpo. 

pelos roedores em função da baixa produtividade primária 
das comunidades de desertos, e dos efeitos de variações im
previsíveis de padrões normais de quedas de chuva, o que 
pode eliminar quase que completamente a produção de se
mentes por plantas do deserto em anos de seca. 

Aves em Desertos As aves, apesar de serem vertebrados 
relativamente pequenos, enfrentam nos desertos problemas 
que se assemelham mais aos dos camelos e antílopes, do 
que os dos mamíferos pequenos. Aves são predominante
mente diurnas e poucas buscam abrigo em tocas ou fendas. 
Assim, à maneira dos mamíferos de grande porte, enfrentam 
os rigores dos desertos de frente e encaram as demandas 
hostis de termorregulação em um meio ambiente quente e a 
necessidade de preservar água. 

As aves têm muito mais mobilidade do que os mamífe
ros de mesmo tamanho corpóreo. Um rato-canguru ou um 
esquilo de solo ficam confinados a uma faixa de menos de 
100 metros de diâmetro, mas é bastante possível para uma 
ave do deserto que tenha o mesmo tamanho corporal des
ses roedores voar muitos quilômetros em busca de água. Por 
exemplo, os pombos-selvagem dos desertos da América do 
Norte juntam-se ao amanhecer a beira de locais onde existe 
água, tendo alguns dos exemplares individuais voado 60 ou 
mais quilômetros para alcançá-los. 

As temperaturas normalmente altas e instáveis das aves 
conferem-lhes outra vantagem que não é compartilhada 
pelos mamíferos. Com temperaturas corporais por volta de 
40°C as aves passam por uma situação de reversão do gra
diente de temperatura entre seus corpos e o meio ambiente 
durante um período menor de cada dia do que o experimen
tado por um mamífero. Além disso, a temperatura corpórea 
das aves normalmente é variável, e elas toleram hipertermia 
moderada aparentemente sem perigo. Trata-se de caracterís

ticas ancestrais que se encontram presentes em virtualmente 
todas as aves. Nem as temperaturas corporais nem as tem
peraturas letais de aves do deserto são mais altas do que as 
de espécies correspondentes de regiões não desérticas. 

A mobilidade proporcionada pelo vôo não vale, porém 
para os filhotes, e as mais notáveis adaptações das aves às 
condições do deserto são aquelas que garantem o suprimento 
de água para suas crias. Os filhotes altriciais, os que precisam 
ser alimentados por seus pais depois de sair do ovo, retiram a 
água de que precisam dos alimentos que recebem. Um padrão 
de adaptação nas aves do deserto assegura que a reprodução 
ocorrerá numa época em que haverá disponibilidade de ali
mentos suculentos para os filhotes. Na árida região central 
da Austrália, a reprodução das aves encaixa-se com precisão 
ao período das chuvas. Ver chuva cair parece ser o suficiente 
para estimular o início dos comportamentos de corte, acasala
mento e construção de ninhos poucas horas após o início da 
chuva. Essa resposta rápida garante que os filhotes irão nascer 
quando uma nova vegetação estiver brotando e haverá insetos 
em abundância, em conseqüência da chuva. 

Um procedimento diferente, bem parecido com o dos 
mamíferos, evoluiu nas aves columbiformes (pombos), am
plamente distribuídas nas regiões áridas. Os filhotes são 
alimentados com leite-de-pomba, uma substância líquida 
produzida pelo papo da ave estimulado pela prolactina, que 
é um hormônio secretado pelo lobo rostral da pituitária. A 
composição química do leite-de-pomba é bastante parecida 
com a do leite dos mamíferos; basicamente é água mais pro
teína e gordura, satisfazendo simultaneamente as necessida
des tanto nutricionais como de água para os filhotes. Esse 
modelo coloca o estresse da água sobre o adulto, que deve 
encontrá-la em quantidade suficiente para produzir leite e 
atender também as suas próprias necessidades de água. 
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Aves do deserto que se alimentam de sementes, quando 
têm filhotes precociais (nidífúgos), como, por exemplo, a 
"sandgrouse", encontrada nos desertos da África e do Oriente 
Próximo, enfrentam problemas peculiares para providen
ciar água para os filhotes. Os bebês de "sandgrouse" come
çam a procurar sementes por si próprias poucas horas após 
saírem do ovo. Mas ainda não são capazes de voar para os 
locais onde existe água como fazem seus pais, e as semen
tes não fornecem a água de que necessitam. Em vez disso, 
as "sandgrouse" adultas machos é que transportam água para 
suas ninhadas. As penas do ventre dos machos possuem uma 
estrutura única na qual a porção proximal das bárbulas é en
rolada como hélices. Quando a pena é molhada as bárbulas 
se desenrolam e retêm a água. As penas de "sandgrouse" ma

chos carregam de 15 a 20 vezes seu peso em água, e as penas 
das fêmeas, de 11 a 13 vezes seu peso em água. 

"Sandgrouse" machos do deserto de Kalahari do Sul da 
África voam para os locais de água logo após o amanhecer e 
embebem as penas de suas barrigas, absorvendo 25 a 40 mi
límetros de água. Parte dessa água se evapora durante o vôo 
de volta para os ninhos, mas há cálculos que indicam que 
um "sandgrouse" macho pode voar 30 quilômetros e chegar 
com 10 a 28 milímetros de água ainda aderida a suas penas. 
Quando o "sandgrouse" macho aterrissa, os filhotes correm 
para ele e, segurando as penas molhadas da barriga em seus 
bicos escorrem a água com sacudidelas de suas cabeças para 
baixo. Em poucos minutos as jovens aves satisfazem sua 
sede e o macho espoja-se na areia para secar. 

Resumo ', 

Endotermia é uma forma energeticamente cara de vida. Per
mite aos organismos uma considerável liberdade em relação 
ao ambiente físico, especialmente às baixas temperaturas, 
mas requer uma grande base de recursos alimentares para 
sustentar taxas altas de metabolismo. A endotermia é par
ticularmente eficaz em ambientes frios; algumas espécies 
de aves e mamíferos conseguem viver nas mais baixas tem
peraturas da terra. O isolamento térmico proporcionado por 
pêlos, penas ou camada subcutânea de gordura é tão bom 
que é necessário apenas um pequeno aumento na produção de 
calor metabólico para manter temperaturas corporais 100 °C 
acima das temperaturas ambientes. Na verdade, alguns mamí
feros aquáticos, como as focas-peludas do Norte são tão bem 
isoladas termicamente que há problemas de superaqueci
mento quando estão em terra firme ou em águas mais quen
tes do que 10 ou 1"5°C. 

Ambientes quentes são mais difíceis para os endotérmi
cos do que os frios, porque a termorregulação endotérmica 
equilibra a produção interna de calor com a perda de calor 
para o ambiente. Quando o ambiente é mais quente do que 
o animal, o movimento do calor é revertido. O resfriamento 
por evaporação é eficiente como uma resposta de curto 
prazo ao superaquecimento, mas debilita o estoque de água 
corporal e cria novos problemas. Animais pequenos - roe
dores noctívagos, por exemplo - conseguem evitar a carga 
de calor diurno passando o dia em tocas subterrâneas e 
emergindo somente à noite. Animais maiores não têm onde 
se esconder e precisam lidar de frente com o calor. Camelos 
e outros mamíferos maiores das regiões desérticas relaxam 
seus limites de homeostase quando confrontados pelo duplo 
problema de temperaturas altas e escassez de água: eles dei
xam que a temperatura corpórea suba durante o dia e caia à 
noite. Essa tolerância fisiológica combina-se com compor
tamentos e com características morfológicas que reduzem 

a quantidade de calor que alcançam de fato seus corpos a 
partir do meio ambiente. 

Ambientes que são quentes e frios - desertos - colocam 
um duplo desafio. Os animais devem ter uma maneira de 
se esfriar, mas o suprimento de água é escasso. Minimizar 
a água usada para excretar resíduos metabólicos é uma res
posta importante em animais do deserto e, aves e mamíferos 
conseguem economizar água de diferentes modos. As aves 
têm a característica ancestral Sauropsida de excretar resí
duos nitrogenados como sais de ácido úrico; este processo 
libera água quando os sais uratos precipitam da solução na 
urina. Os mamíferos têm uma estrutura única em seus rins, 
a alça renal (de Henle), que lhes permite produzir urina com 
altas concentrações de uréia e sais. 

A mobilidade é uma parte importante da resposta dos en
dotérmicos de grande porte aos ambientes tanto frios como 
quentes: deslocamentos sazonais para longe de condições 
desfavoráveis (migração) ou movimentos entre oásis dis
persos que fornecem água e sombra são opções disponíveis 
para mamíferos de porte médio ou grande. A grande mobili
dade das aves torna a migração viável mesmo para as espé
cies relativamente pequenas. 

Quando os rigores ambientais ultrapassam a capa
cidade reguladora de um endotérmico e os recursos para 
sustentar altas taxas de metabolismo não são disponíveis, 
muitos mamíferos pequenos (especialmente roedores) 
e algumas aves entram em torpor, um estado de hipoter
mia adaptativa. Durante o torpor a temperatura corporal é 
grandemente reduzida e o animal fica inerte. Períodos de 
torpor podem ser breves, como de algumas poucas horas 
(hipotermia noturna é muito difundida) ou pode durar por 
muitas semanas. Mamíferos que hibernam (que entram em 
torpor durante o inverno) despertam a intervalos de dias 
ou semanas, reaquecendo-se à sua temperatura normal 
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durante algumas horas e então voltando para o estado de 
entorpecimento. O torpor economiza energia às custas de 
perdas dos benefícios da endotermia. 

A mais notável característica da habilidade das aves e 
dos mamíferos para viver em diversos climas não é a es

pecialização dos animais do Ártico ou do deserto, notáveis 
como de fato são, mas a compreensão de que apenas altera
ções menores no padrão endotérmico básico são necessárias 
para permitir-lhes a sobrevivência em praticamente toda a 
faixa de variação das condições ambientais na terra. 
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A origem de algumas das características derivadas do comportamento dos mamíferos deve ter ocorrido nos 
habitats noturnos, que são postulados para os mamíferos da Era Mesozóica. Se esses animais realmente de
penderam do olfato ou da audição, no lugar da visão, para interpretar o ambiente circundante, os mamíferos 
ancestrais podem ter se beneficiado do aumento da habilidade de associar informações recebidas via orelhas e 
nariz e comparar a intensidade dos estímulos a intervalos de tempo - p. ex., as pegadas de um predador estão 
mais acentuadas? O odor da presa esta ficando mais forte? Enfim, a maior capacidade associativa, pode con
tribuir para comportamentos sociais mais complexos, e o contato entre mãe e filhotes durante a infância, pôde 
oferecer uma oportunidade de modificar o comportamento por meio do aprendizado. 

Os comportamentos sociais e as interações entre indivíduos têm um papel muito grande na biologia dos 
mamíferos. Estes comportamentos são modificados pelo ambiente, e as relações entre as necessidades energé
ticas, a distribuição de recursos e os sistemas sociais podem ser demonstrados freqüentemente. Neste capítulo, 
consideramos apenas alguns exemplos dessas interações, que ilustram a complexidade da evolução do com
portamento social dos mamíferos. Além disso, consideramos o comportamento social de diversas espécies de 
primatas. O comportamento social de muitos primatas é elaborado, mas não necessariamente mais complexo 
do que o de outros tipos de mamíferos, incluindo os cetáceos e canídeos. Entretanto, os primatas têm sido 
sujeitos a mais estudos de campo do que os demais mamíferos, e conhecemos muito acerca de seu comporta
mento social, de suas conseqüências para o desempenho dos indivíduos e até mesmo um pouco sobre a forma 
como algumas espécies de primatas vêem seu próprio sistema social. 

23.1 Comportamento Social 

Sociabilidade significa viver em grupos estruturados e 
alguma forma de vida em grupo é encontrada entre prati
camente todos os tipos de vertebrados. Entretanto, o maior 
desenvolvimento de sociabilidade é encontrado entre os ma
míferos. A maior parte da biologia dos mamíferos pode ser 
entendida no contexto dos tipos de grupos que eles formam, 
das vantagens da vida em grupo aos indivíduos envolvidos 
e dos comportamentos que estabilizam os grupos. Os mamí
feros podem ser animais particularmente sociáveis devido à 
interação de diversas de suas características, nenhuma delas 
diretamente relacionada à sociabilidade, as quais, em combi
nação, criam situações com as quais a vida social pode evo
luir. Assim, o encéfalo relativamente grande dos mamíferos 
(o que, presumivelmente, facilita o comportamento com
plexo e o aprendizado), a associação prolongada dos pais 

com seus filhos, as altas taxas metabólicas e a endotermia 
(com o resultante alto requerimento de recursos) podem ser 
vistos como condições que conduzem ao desenvolvimento 
de unidades sociais interdependentes. 

É claro, nem todos os mamíferos são sociais; na ver
dade, há mais espécies de mamíferos solitários do que de 
sociais. Espécies solitárias e sociais são conhecidas entre 
os marsupiais e entre os eutérios. Monotremados parecem 
ser solitários (assim como a maior parte dos eutérios com 
mesmo tamanho), mas as três espécies viventes desse grupo 
são uma amostra muito pequena para dar base a especula
ções acerca das origens filogenéticas da sociabilidade entre 
os mamíferos. Obviamente, o comportamento social dos 
mamíferos não opera no vácuo; ele é somente uma parte 
da biologia de uma espécie. O comportamento social inte
rage com outros tipos de comportamento (tais como a coleta 

605 



606 CAPÍTULO 23 O Tamanho Corpóreo, a Ecologia e a Vida Social dos Mamíferos 

de alimento, a fuga de predadores e a reprodução), com as 
características morfológicas e fisiológicas de uma espécie, 
e com a distribuição de recursos no habitat. Nossa ênfase, 
neste capítulo, se dá sobre estas interações e ilustramos as 
inter-relações do comportamento e da ecologia com exem
plos tirados do predador e de sua presa. 

O comportamento social dos mamíferos é uma área di
nâmica de pesquisa e nosso tratamento é, necessariamente, 
limitado. Informações adicionais podem ser encontradas em 
Wilson (1975), Rubenstein e Wragham (1986), Caro (1994), 
Connor et al. (1999), Mann et al. (2000), McComb et al. 
(2001), Packer et al. (2001) e Dunbar (2003). Alguns exem
plos dos custos e dos benefícios do comportamento social são 
revisados resumidamente por Lewin (1987). 

23.2 Estrutura Populacional e a Distribuição 
de Recursos 

De uma perspectiva ecológica, a distribuição de recursos, 
necessária a uma espécie, é geralmente um fator determi
nante da estmtura social. Se os recursos são muito limita
dos, permitindo que apenas um indivíduo habite a área, há 
pouca chance de desenvolvimento de agrupamentos sociais. 
Assim, a distribuição de recursos no habitat e a quantidade 
de espaço necessária a um indivíduo, para que ele totalize 
suas necessidades por recursos, são fatores importantes que 
influenciam a sociabilidade dos mamíferos. 

A maioria dos animais possui uma área domiciliar, na 
qual eles passam a maior parte do tempo e encontram ali
mento e abrigo. As áreas domiciliares não são defendidas 
contra as incursões de outros indivíduos - a área defendida 
é chamada de território. O valor de uma área domiciliar 
provavelmente depende da familiaridade de um indivíduo 
com a localização do alimento e do abrigo. Muitas espécies 
de vertebrados empregam um tipo de forrageio conhecido 
como linha de captura, no qual eles se movem por uma rota 
regular e visitam locais específicos onde o alimento está 
disponível. Por exemplo, uma suçuarana pode se aproxi
mar, cuidadosamente, de uma toca onde vive uma marmota, 
iniciando sua abordagem mesmo antes de verificar se sua 
presa está ou não fora do abrigo; um beija-flor pode retomar 
a locais com flores em intervalos que combinam com a re
novação da taxa de néctar. Este tipo de comportamento de
monstra uma familiaridade com a área domiciliar e com os 
recursos que podem ser encontrados em locais particulares. 

A hipótese da dispersão de recursos prevê que o tama
nho da área domiciliar de um indivíduo irá depender, prima
riamente, de dois fatores: as necessidades por recursos de 
um indivíduo e a distribuição dos recursos no ambiente. Ou 
seja, indivíduos de uma espécie que requer grandes quanti
dades de um recurso, tal como o alimento, devem apresentar 
área domiciliar maior do que a dos indivíduos de espécies 

que requerem menos comida. Similarmente, a área domici
liar de indivíduos deve ser menor em um ambiente rico do 
que em um onde os recursos são escassos. A hipótese da dis
persão dos recursos é uma proposição muito generalizada , 
de um princípio ecológico. Ela se aplica igualmente bem a 
qualquer tipo de animal e a qualquer tipo de recurso. Os re
cursos geralmente considerados são o alimento, o abrigo e o 
acesso a parceiros sexuais. No Capítulo 17, consideramos o 
papel do monopólio de recursos por indivíduos em relação 
aos sistemas de cruzamento das aves e, aqui, discutimos o 
papel da dispersão dos recursos em relação ao tamanho da 
área domiciliar e a sociabilidade dos mamíferos. 

Tamanho Corpóreo e Necessidades de Recursos 

Estudos sobre mamíferos se concentraram no alimento 
como o recurso de maior importância na determinação do 
tamanho de uma área domiciliar. O consumo de energia 
dos vertebrados aumenta em proporção à massa corpórea, 
elevada a uma potência que geralmente, é de 0,75 a 1,0. Se 
assumirmos que os requerimentos energéticos determinam 
as áreas domiciliares podemos prever que o tamanho das 
mesmas também irá crescer a uma proporção de potência 
de 0,75 a 1,0 da massa corpórea. Esta previsão parece estar 
correta em geral, mas talvez errada quanto aos detalhes 
(Figura 23-1). Ou seja, o tamanho das áreas domiciliares 
dos mamíferos realmente aumenta com o crescimento cor
póreo, mas as taxas de crescimento (as inclinações na Fi
gura 23-1) são, de certa forma, maiores do que o esperado. 
As áreas domiciliares parecem ser proporcionais à massa 
corpórea elevada à potências entre 1,0 e 2,0. Essa relação 
entre os requerimentos energéticos e o tamanho das áreas 
domiciliares sugere que as necessidades por energia são 
importantes na determinação do tamanho destas últimas, 
mas fatores adicionais estão envolvidos. Uma possibili
dade é a de que a eficiência com a qual um animal pode 
encontrar e utilizar os recursos diminui conforme o tama
nho de sua área domiciliar aumenta (Haskell et al. 2002). 
Se essa hipótese é verdadeira, o tamanho da área domici
liar deve aumentar com o tamanho corpóreo dos animais 
mais rapidamente do que o aumento das necessidades 
energéticas em relação ao tamanho corpóreo. 

A falha da hipótese da dispersão de recursos de prever 
a relação exata entre o tamanho corpóreo e o tamanho da 
área domiciliar indica que temos mais a aprender sobre 
como os animais utilizam os recursos de suas áreas. Até 
aqui, estivemos assumindo que os recursos são distribuí
dos aleatoriamente em toda a área domiciliar, mas essa su
posição não detalha a complexidade estrutural da maioria 
dos habitats. Que informações podem ser obtidas a partir 
de uma consideração mais realista sobre como os animais 
coletam alimentos? 
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o Carnívoros 
A Onívoros 
• Herbívoros 

< F i g u r a 2 3 - 1 Tamanho da área domiciliar 
como uma função da massa corpórea. Todos os 
grupos apresentam retas com inclinações maiores 
que 1,0, as quais indicam um aumento despro
porcional (isto é, alometria) entre o tamanho da 
área domiciliar em relação ao aumento do tamanho 
corpóreo. As taxas metabólicas aumentam com 
uma inclinação ao redor de 0,75: deste modo, 
tamanho da área domiciliar aumenta mais rapi
damente do que os requisitos alimentares. 
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A Disponibilidade de Recursos 

Três fatores parecem provavelmente importantes na deter
minação da disponibilidade de alimentos para os mamíferos: 
o que eles comem, se a comida está dispersa pelo habitat ou 
se ela é encontrada em manchas (em determinados locais) e 
como eles coletam o alimento. Iremos considerar exemplos 
de cada um destes fatores. 

Hábitos Alimentares A Figura 23-1 demonstra que o ta
manho da área domiciliar aumenta com o tamanho corpóreo 
e que os hábitos de dieta também afetam o área domiciliar. 
Herbívoros apresentam áreas domiciliares menores do que 
os onívoros de mesmo tamanho, e os carnívoros apresentam 
as maiores áreas domiciliares. Por exemplo, a área domi
ciliar de um veado vermelho (um herbívoro) que pesa 100 
quilogramas é de aproximadamente 100 hectares. Um urso 
(um onívoro) de mesmo tamanho corpóreo apresenta uma 
área domiciliar maior do que 1.000 hectares, e um tigre (um 
carnívoro) utiliza uma área de mais de 10.000 hectares. 

A relação entre o tamanho da área domiciliar e os hábi
tos de dieta dos mamíferos, provavelmente, reflete a abun
dância dos diferentes tipos de alimento. As gramíneas e as 
folhas, ingeridas por alguns herbívoros, são praticamente 
onipresentes, e uma pequena área fornece todos os requeri
mentos por alimento de um indivíduo. Os materiais vegetais 
(sementes e frutas), ingeridos pelos onívoros, têm menos 
folhas e gramíneas, e sua distribuição é mais fragmentada 
no espaço e ao longo do tempo porque espécies distintas de 
vegetais produzem sementes e frutas em épocas diferentes. 

Assim, provavelmente, é necessária uma área domiciliar 
grande para fornecer o alimento requerido por um onívoro. 
Os vertebrados que são comidos pelos carnívoros são ainda 
menos abundantes, e uma área domiciliar correspondente
mente maior é necessária aparentemente para garantir o su
primento adequado de alimento. 

A Distribuição de Recursos Continuamos a assumir que 
os recursos são distribuídos aleatoriamente no habitat e que 
uma parte da área domiciliar é equivalente à outra parte em 
termos de disponibilidade de alimento. Esta suposição pode 
ser válida para alguns mamíferos herbívoros que pastam, 
mas não é totalmente verdadeira para os mamíferos que pro
curam por árvores frutíferas (as quais representam manchas 
de alimento) ou para qualquer mamíferos carnívoro que caça 
animais que ocorrem em grupo. O tamanho da área domici
liar de animais que se alimentam de recursos em manchas 
deve refletir o próprio tamanho das mesmas: as áreas domi
ciliares devem ser pequenas se as manchas são abundantes, 
e grandes se as manchas são muito dispersas. 

Tal relação é bem ilustrada pelas áreas domiciliares das 
raposas do ártico (Alopex lagopus), na Islândia (Hersteins-
son e Macdonald 1982). As raposas vivem em grupos so
ciais, constituídos de um macho e de duas fêmeas mais seus 
filhotes do ano. As áreas domiciliares dos indivíduos de um 
grupo se sobrepõem muito umas com as outras, e há poucas 
intersecções entre as áreas de indivíduos de grupos distin
tos. As áreas domiciliares das raposas se localizam por toda 
a costa e não se estendem às terras altas (Figura 23-2). De 
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A Figura 23-2 Mapa das fronteiras territoriais de três gmpos de 
raposas do ártico, na Islândia. Uma linha de contorno de 200 metros 
é apresentada. Pontos pretos marcam os locais das tocas utilizadas 
pelas raposas. 

60 a 80 por cento da dieta é composta de itens que estes ani
mais encontram na praia - carcaças de aves, focas, peixes e 
invertebrados misturados a plantas marinhas que são joga
das à praia. Há pouca disponibilidade de alimento, para as 
raposas, nas terras altas. As raposas concentram seu forra
geio na praia, durante três horas, antes da maré baixa, que é 
o melhor momento para a coleta. As raposas chegam à praia 
cuidadosamente, aproximando-se das aves. Elas vagam pela 
praia, aparentemente procurando aves que estão paradas ou 

se alimentando. Se as aves estão presentes, as raposas se 
aproximam. Se as aves não se encontram no local, as rapo
sas procuram por carcaças na praia. 

Os pesquisadores estudaram três gmpos de raposas, utili
zando a radiotelemetria para seguir os movimentos dos indiví
duos. As dimensões da área domiciliar variavam mais de duas 
vezes, de 8,6 a 18,5 quilômetros quadrados (Tabela 23.1). O 
tamanho das áreas domiciliares eram um pouco mais similares 
quando somente a linha costeira era considerada: cada territó
rio incluía de 5,4 a 10,5 quilômetros da costa. 

A costa era, é claro, a principal fonte de alimento para 
as raposas, mas nem todas as áreas costeiras acumulavam 
objetos flutuantes. A distribuição de alimento na praia ocor
ria em manchas e dependia da direção das correntes. Como 
resultado, algumas partes da costa eram mais produtivas que 
outras. O comprimento de costa produtiva, ocupada por cada 
gmpo de raposas, era bem similar - de 5,4 a 6,0 km. Os fa
zendeiros da Islândia usam madeira para construir os postes 
das cercas e a quantidade desse material, coletado nas cos
tas, nas áreas domiciliares das raposas, variava somente de 
1800 a 2100 troncos por ano. Já que a madeira e as carca
ças são movidas pelas correntes e depositadas nas praias, a 
coleta de madeira pelos fazendeiros provavelmente reflete a 
coleta de carcaça realizada pelas raposas. Assim, o tamanho 
das áreas domiciliares dos três gmpos parecem combinar 
com a distribuição de seu principal recurso alimentício, e as 
áreas produtivas das áreas domiciliares dos três gmpos são 
muito similares, apesar da diferença de mais de duas vezes 
quanto às áreas totais. 

Tamanho do Grupo e Sucesso na Caça É prontamente 
aparente que o tamanho médio da área domiciliar de uma 
espécie de mamífero pode influenciar o sistema social da 
mesma. Indivíduos de uma espécie provavelmente se en
contram freqüentemente quando as áreas domiciliares são 
pequenas, enquanto indivíduos de espécies que vagam por 
milhares de hectares podem se encontrar raramente. Assim, 
a distribuição de recursos, em relação às necessidades por 
recursos de uma espécie, é um fator que pode limitar o grau 
no qual os agrupamentos sociais podem ocorrer. Entretanto, 

TABELA 23 .1 Áreas domiciliares de três grupos de raposas do ártico, na Islândia 

\rea total (km 2) 

Comprimento da linha costeira (km) 

Comprimento da linha costeira produtiva (km) 

Produtividade da madeira flutuante (troncos/ano) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Média 

10,3 8,6 18,5 12,5 

5,6 5,4 10,5 7,2 

5,6 5,4 6,0 5,7 

1800 1800 2100 1900 
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a sociabilidade pode influenciar a distribuição de recursos 
se os grupos de animais são capazes de explorar recursos 
que não estão disponíveis a indivíduos solitários. 

A influência da sociabilidade sobre a distribuição de re
cursos pode ser observada entre os animais predadores que 
podem caçar individualmente ou em gmpos. Algumas espé
cies de caça são muito grandes para que um único preda
dor a ataque, mas são vulneráveis às investidas de um gmpo 
de predadores. Por exemplo, as hienas-malhadas (Crocuta 
crocutá) pesam cerca de 50 quilogramas. Quando caçam 
individualmente, alimentam-se de gazelas de Thomson 
(Gazella thomsoni, de 20 quilogramas) e de gnus juvenis 
(Connochaetes taurinus, de cerca de 30 quilogramas; Figura 
23-3). Entretanto, quando as hienas caçam em gmpos, elas 
se alimentam de gnus adultos (de cerca de 200 quilogramas) 
e de zebras {Equus burchelli, de cerca de 220 quilogramas). 
Algumas espécies de caça apresentam defesas efetivas con
tra os predadores individuais, mas menos efetivas contra os 
gmpos de predadores. Por exemplo, a taxa de sucesso de 
leões solitários (Pantera led) na caça de zebras e gnus é de 

(c) 

somente 15 por cento, enquanto os leões que caçam em gm
pos de seis a oito indivíduos são bem sucedidos em até 43 
por cento de seus ataques. Gmpos de leões realizam capta
ras múltiplas durante até 30 por cento de seu tempo, mas os 
leões sozinhos podem matar apenas um único gnu. 

A relação da sociabilidade e do tamanho corpóreo de um 
predador com o tamanho de sua presa é demonstrada na Fi
gura 23-4: predadores sociais (definidos como aqueles que 
caçam em gmpos de oito a dez indivíduos) atacam presas 
maiores do que os predadores pouco sociais (com médias de 
tamanho de gmpo de 1,6 a 3,1 indivíduos), e estes últimos 
atacam presas maiores do que aquelas dos predadores solitá
rios (com médias de tamanho de gmpo de 1,0 a 1,3 indiví
duos). Dessa forma, uma conseqüência da sociabilidade, para 
os mamíferos predadores, parecer ser um aumento dos recur
sos alimentícios potenciais de um ambiente: predadores indi
viduais podem ser capazes de estender a gama de espécies de 
presa que eles podem atacar quando caçam em gmpos. 

É claro, a principal desvantagem da caça em gmpo é que 
há mais bocas para serem alimentadas quando uma presa 

(d) 

A Figura 23-3 Hienas-malhadas. Hienas-malhadas (a) podem caçar individualmente ou em gmpos. Elas caçam animais pequenos como a 
gazela de Thomson (b) quando o fazem individualmente. Quando caçam em gmpo, atacam presas maiores, tais como o gnu (c) e as zebras (d). 
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> Figura 23-4 Tamanho da presa em relação 
a massa do predador para predadores solitários e 
para predadores que caçam em grupos pequenos 
ou grandes. Os números são médias dos tamanhos 
dos grupos; as linhas verticais conectam pontos 
para espécies que caçam em grupos de tamanho 
variável. 
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é capturada. O requerimento de alimento de um grupo de 
predadores é a soma das necessidades individuais dos mem
bros do grupo, e a quantidade de alimento per capta, obtida 
pela caça em grupo, deve exceder aquela de um caçador so
litário, tornando a associação vantajosa. 

Packer e Ruttan (1988) revisaram os fatores que contri
buem à evolução da caça cooperativa. A questão é, os pre
dadores formam grupos porque isso os permite caçar presas 
maiores ou porque eles precisam caçar presas maiores por 
viverem em grupos por alguma outra razão? Um estudo 
sobre os leões, nas planícies do Serengeti, sugere que a se
gunda hipótese é a mais correta (Packer et al. 1990). Leoas 
são os únicos felinos que vivem em grupos sociais. Elas de
fendem um território do grupo e protegem seus filhotes de 
outros grupos de leoas. As altas densidades populacionais, 
características dos leões, podem ter favorecido a defesa em 
grupo de um território. A presença de presas maiores torna 
possível a caça em grupo, realizada pelos leões, mas a as
sociação não aumenta a quantidade de alimento disponível 
para cada indivíduo - uma leoa que caça sozinha pode cap
turar a mesma quantidade que a sua parte quando o alimento 
é caçado e dividido em grupo. Assim, os grupos são forma
dos devido às vantagens que eles fornecem na estrutura so
cial de uma população de leoas no Serengeti, e a caça em 
grupo é um subproduto desta estrutura social. 

Uma interpretação similar foi sugerida para a formação 
de grupos de guepardos machos (Caro 1994). Os guepardos 
machos podem viver sozinhos ou formar coalizões perma

nentes de dois ou três indivíduos que vivem e caçam juntos. 
No estudo de Caro, estas coalizões eram compostas geral
mente por irmãos de uma mesma ninhada, e a associação 
era mais eficiente na ocupação de um território do que era 
por um único macho. A competição por território era intensa 
e as disputas eram uma importante fonte de mortalidade 
para os guepardos machos. Os guepardos que caçavam so
zinhos se concentravam em presas pequenas, tais como as 
gazelas de Thomson, enquanto as coalizões atacavam presas 
maiores, tais como o gnu. Em geral, o sucesso no forrageio 
aumentava com o tamanho do grupo para os guepardos ma
chos, mas Caro concluiu que o beneficio de uma coalizão, 
na manutenção de um território, era provavelmente mais 
importante do que seu efeito sobre a ingestão de alimento. 

23.3 Vantagens da Sociabilidade 

A sociabilidade não está limitada às espécies de mamíferos 
que caçam em grupo, e as vantagens potenciais da sociabi
lidade não estão restritas ao comportamento predador. Os 
mamíferos podem derivar benefícios da sociabilidade em 
termos de evitar a predação e facilitar a alimentação, a re
produção e o cuidado dos mais jovens. 

Defesas Contra Predadores 

Uma provável vantagem da sociabilidade é a redução do 
risco de predação para um indivíduo que faz parte de um 
grupo, comparado ao risco de um indivíduo solitário. Os 
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benefícios da sociabilidade para evitar a predação tomam 
muitas formas, mas a maioria delas podem ser agrupadas 
nas categorias que se seguem: 

• Mais Olhos, Mais Tempo - Um grupo de animais 
poderá detectar mais facilmente a aproximação de um 
predador do que um indivíduo sozinho, simplesmente 
porque um grupo tem mais olhos, mais orelhas e mais 
narizes para manter a vigília. Como resultado dos vi
gilantes extras um indivíduo, em um grupo, pode ser 
capaz de devotar uma proporção maior de seu tempo à 
alimentação, se preocupando menos com os predado
res do que um indivíduo solitário. Os mamíferos que 
vivem em grupos, geralmente, ocorrem em habitats 
abertos, enquanto as espécies solitárias são encontradas 
usualmente em florestas; tal relação pode refletir par
cialmente os aspectos anti-predação da vida em grupo. 

• Diluição, Confusão e a Manada Interesseira - Al
guns dos benefícios da sociabilidade, para evitar os 
predadores, resultam da redução do risco de preda
ção para um indivíduo que faz parte de um grupo, 
não para a espécie como um todo. A presença de um 
grande número de presas animais potenciais pode ex
ceder a capacidade predatória de um número limitado 
de predadores se a presa só estiver presente por um 
período de tempo limitado. Por exemplo, as grandes 
manadas nômades de gnus que seguem a inconstân
cia das chuvas ao longo da savana africana contêm 
mais indivíduos que um grupo de cães selvagens 
pode comer durante o período que as manadas atra
vessam o território dos grupos residentes. E, quando 
os cães atacam uma manada, é criada uma confusão, 
assim que tentam separar um indivíduo e perseguí-lo 
entre um aglomerado de animais, onde todos têm a 
mesma maneira de aumentar a chance de um gnu 
escapar. O benefício pode ser especialmente grande 
para os indivíduos que conseguem permanecer no 
centro da manada; os predadores perseguem e captu
ram indivíduos situados na periferia da manada antes 
de agarrar os que se encontram no centro. (Esta é a 
hipótese da manada interesseira, a qual propõe que 
a proteção que um indivíduo recebe por estar em um 
grupo depende do comportamento de outro indivíduo 
desse grupo - nem todos podem estar no centro.) 

• Defesa Grupai - Os grandes mamíferos sociais po
dem formar uma parede defensiva quando um preda
dor se aproxima. É típico os adultos confrontarem o 
predador, mantendo os jovens e algumas vezes fêmeas 
escondidos atrás deles. O boi almiscarado (Ovibos 
moschatus) é o exemplo mais familiar desse compor
tamento, algumas vezes formam um ciclo completo, 
com os adultos formando uma fortificação externa 
para enfrentar um bando de lobos, e os jovens perma
necem protegidos no interior desse círculo. 

Sociabilidade e Reprodução 

Agrupamentos de animais são fatores importantes dos sis
temas de acasalamento e do cuidado parental. No Capítulo 
17, descrevemos os sistemas de cruzamento no contexto da 
biologia das aves, e a maioria dos aspectos daquela discus
são se aplica igualmente bem aos sistemas de acasalamento 
dos mamíferos. Na próxima seção, estendemos a análise, 
considerando as inter-relações específicas entre o tamanho 
corpóreo, o habitat, a dieta, o comportamento anti-predador, 
e os sistemas de cruzamento de diversas espécies de ungula
dos africanos. 

O extenso período de dependência de muitos mamíferos 
jovens com seus pais cria um cenário no qual muitos bene
fícios da sociabilidade podem ser manifestados. O cuidado 
maternal dos descendentes é universal dentre os mamíferos, 
e os machos de muitas espécies também têm um papel no 
cuidado parental. A vida em grupo fornece oportunidades 
para interações complexas dentre os adultos e os jovens, as 
quais envolvem diversos tipos de comportamento alopa-
rental (cuidado fornecido por um indivíduo que não é pa
rente do jovem sendo beneficiado). A criação colaborativa 
dos jovens de diversas mães é característica dos leões e de 
muitos canídeos. Freqüentemente, indivíduos fora de fase 
de reprodução se juntam às mães, protegendo e criando os 
jovens. Dentre os mangustos anões (Helogale undulatá), 
este tipo de comportamento se estende ao cuidado dos adul
tos doentes; comportamentos similares são registrados para 
mamíferos tão diversos quanto os elefantes e os cetáceos. 
Muitos grupos sociais de mamíferos consistem de indiví
duos aparentados, e estes ajudantes que não se reproduzem 
podem aumentar seu desempenho inclusivo por meio da as
sistência na criação dos descendentes de seus parentes. 

23.4 Tamanho do Corpo, Dieta 
e a Estrutura dos Sistemas Sociais 

As relações complexas entre o tamanho corpóreo, a sociabi
lidade e outros aspectos da ecologia e do comportamento 
dos mamíferos herbívoros são ilustradas por meio da varia
ção dos sistemas sociais dos antílopes africanos (família Bo-
vidae) (Jarman 1974, Leuthold 1977, Estes 1991). A menor 
espécie de antílope apresenta pesos adultos de 3 quilogra
mas a 4 quilogramas (os "dik-diks", Madoqua, e alguns 
"duikers", Cephalophus); uma das maiores (o búfalo afri
cano, Syncerus caffer) pesa 400 quilogramas (Figura 23-5). 
As espécies menores são animais de floresta que se alimen
tam das porções mais nutritivas dos tubérculos, vivem in
dividualmente, ou em pares, defendem seu território e se 
escondem de predadores (Tabela 23.2). As maiores espécies 
(incluindo o "eland", Taurotragus oryx, de 500 quilogra
mas, e o búfalo africano) são animais de campos que se ali
mentam não-seletivamente, vivem em grandes bandos, são 
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A Figura 23-5 Dieta alimentar e tamanho corpóreo dos bovídeos africanos. As espécies menores, como o "dik-dik" (a) come folhas e 
frutos e são altamente seletivas na escolha das partes da planta que irão consumir (Tipo I de dieta). Os antílopes de tamanho médio, tais 
como o impala (b) são menos seletivos quanto aos brotos que ingerem (Tipo II de dieta). Espécies maiores como o veado-do-cabo, são 
pastadores que selecionam vegetais novos em crescimento (Tipo III de dieta). As espécies de maior porte, tais como, o búfalo africano (d) 
ingerem qualquer tipo de vegetais (Tipo IV de dieta). 

migrantes e usam a defesa em gmpo para deter os predado
res. Espécies com tamanho corpóreo intermediário também 
são intermediárias quanto a estas características ecológicas 
e comportamentais. Parece provável que a variação corre
lacionada do tamanho corpóreo, da ecologia e do comporta
mento, entre estes antílopes, revele relações funcionais entre 
estes aspectos de sua biologia. Como podem interagir estes 
fatores tão diversos da biologia dos mamíferos? 

Os hábitos de alimentação de um antílope parecem for
necer pistas que podem ser utilizadas no entendimento de 
outros aspectos de sua ecologia e de seu comportamento. As 

dietas de espécies diferentes estão intimamente correlacio
nadas com o tamanho corpóreo e com o habitat. Por sua vez, 
tais relações são importantes na determinação do tamanho 
do gmpo. O tamanho de um gmpo determina a distribuição 
das fêmeas no tempo e no espaço, e este é um dos principais 
fatores no estabelecimento do sistema de cruzamento usado 
pelos machos de uma espécie. O tamanho do gmpo também 
tem um papel importante na determinação das táticas apro
priadas contra os predadores de uma espécie. Os sistemas 
de cruzamento e os mecanismos contra os predadores são 
fatores centrais da organização social de uma espécie. 
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TABELA 23 .2 Correlações entre a ecologia e os sistemas sociais dos ungulados africanos 

Tipo de Exemplos Massa 
corpórea (kg) 

Hábitos alimentares Tamanho 
do grupo 

Sistema Proteção contra 
predadores 

IV 

" D i k - d i k " e a l g u n s 3 - 2 0 

" d u i k e r s " 

Gazela de 20-100 

T h o m s o n e i m p a l a 

G n u 1 0 0 - 2 0 0 

V e a d o - d o - C a b o 

" E l a n d " , b ú f a l o 3 0 0 - 9 0 0 

A n i m a i s d e p a s t o 1 o u 2 

a l t a m e n t e s e l e t i v o s 

Animais de pasto 2 a 100 

m o d e r a d a m e n t e 

s e l e t i v o s 

A n i m a i s d e p a s t o , G r a n d e s 

s e l e t i v o s q u a n t o a o b a n d o s 

p e r í o d o d e c r e s c i m e n t o 

d o v e g e t a l 

Animais de pasto não Grandes 

s e l e t i v o s b a n d o s 

Par e s t á v e l , ter r i tor ia l Se e s c o n d e m 

M a c h o é ter r i tor ia l 

n o p e r í o d o d e 

r e p r o d u ç ã o , h a r é n s 

t e m p o r á r i o s 

Nômades, haréns 

t e m p o r á r i o s 

H i e r a r q u i a 

d e m a c h o s 

F u g a 

F u g a , s e e s c o n d e m 

e m b a n d o s , a m e a ç a m 

o s p r e d a d o r e s 

D e f e s a e m g r u p o 

Tamanho Corpóreo e Hábitos Alimentares 

Os antílopes são mminantes, que dependem de microorga
nismos simbióticos no interior do rumem para converter a 
celulose dos vegetais em compostos que podem ser absorvi
dos pelo aparelho digestório dos vertebrados. A efetividade 
da digestão dos mminantes é proporcional ao tamanho cor
póreo. O tamanho do corpo é o principal fator determinante 
das características anatômicas do intestino dos ungulados 
(Pérez-Barbería et al. 2001). O volume de rumem, em es
pécies com diferentes tamanhos corpóreos, é proporcional 
à massa corpórea elevada a potência de 0,75. A conseqüên
cia ecológica desta diferença, em inclinações alométricas, é 
ilustrada na Figura 23-6: Um grande ruminante tem, propor
cionalmente, uma capacidade maior de processar alimentos 
do que um pequeno. Para animais com um tamanho corpó
reo muito pequeno, os requerimentos metabólicos se tomam 
altos em relação ao volume do rumem disponível para fer
mentar o material vegetal. 

Por causa dessa relação, mminantes pequenos devem ser 
mais seletivos, quanto à sua alimentação, do que os gran
des. Ou seja, um grande mminante tem muito mais volume 
em seu mmem, o que permite que ele coma grandes quan
tidades de alimento de baixo valor nutritivo. Ele não extrai 
muita energia de uma unidade de volume de seu alimento, 
mas é capaz de satisfazer suas necessidades diárias proces
sando uma grande quantidade de alimento. Em contraste, os 
pequenos mminantes precisam ingerir alimentos de alta qua
lidade e depender da obtenção de mais energia por unidade 
do pequeno volume que preenche o seu mmem em um dia. 
Na realidade, 40 quilogramas é aproximadamente o menor 
limite de tamanho no qual um mminante não seletivo pode 
balancear seu débito energético; espécies maiores do que 

- i 1 1 — 

10 1 0 0 1 0 0 0 

M a s s a c o r p ó r e a (kg) 

AFigura 23-6 Volume do rumem e requerimentos energéticos 
em relação ao tamanho corpóreo. O volume do rumem aumenta em 
proporção ao tamanho corpóreo (com uma inclinação alométrica 
de 1), enquanto os requerimentos energéticos são proporcionais 
ao metabolismo (com uma inclinação alométrica de 0,75). Assim, 
espécies grandes são mminantes mais efetivos do que as pequenas. 
Ambos os eixos são representados com escalas logarítmicas e a escala 
do eixo vertical é composta de unidades arbitrárias. 

40 quilogramas podem pastar não seletivamente, enquanto 
espécies menores devem se alimentar somente das porções 
mais nutritivas dos vegetais. 

As espécies de antílopes neste exemplo podem ser divi
didas em quatro categorias de hábitos alimentares: 

• Tipo I - As espécies do tipo I são animais de pasto 
seletivos. Eles se alimentam preferencialmente de 
certas espécies de vegetais, e escolhem as porções 
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que fornecem a dieta de melhor qualidade - folhas 
novas (as quais são ricas em nitrogênio e contém uma 
menor quantidade de fibras do que as folhas madu
ras) e frutas. Os "dik-diks" e os "duikers" se enqua
dram nesta categoria, e apresentam massas corpóreas 
adultas de 3 a 20 quilogramas. Estes animais apre
sentam pouco dimorfismo sexual quanto ao tamanho 
corpóreo e a aparência. Os machos possuem peque
nos cornos, enquanto as fêmeas não os apresentam, 
ou possuem comos pequenos. 

• Tipo II - As espécies do tipo II são animais de pasto 
seletivo moderado. Eles se alimentam de mais porções 
do vegetal do que as espécies do tipo I, e podem apre
sentar alterações sazonais de dieta conforme explo
ram a disponibilidade de brotos e de frutas de alguma 
espécie particular de vegetal. A gazela de Thomson 
(Gazella thomsoní) e o impala (Aepyceros melampus) 
pesam de 20 quilogramas a 100 quilogramas e apre
sentam dietas do tipo II. Estes animais apresentam 
um substancial dimorfismo sexual quanto ao tamanho 
corpóreo, os machos podem ter três vezes o tamanho 
das fêmeas. Eles são altamente dimórficos quanto à 
aparência: os machos têm cornos grandes e elaborados 
e podem apresentar pêlos de cor diferente dos pêlos 
das fêmeas. As fêmeas não têm cornos ou têm cornos 
que são muito menores que os dos machos. 

• Tipo III - As espécies do tipo três são, principalmente, 
animais de pasto não seletivo quanto às espécies de 
gramíneas, mas seletivos quanto às partes do vege
tal. Ou seja, eles comem as folhas e evitam os caules. 
Assim, eles estão selecionando o estado de crescimento 
da planta: eles evitam gramíneas muito pequenas, pois 
elas limitam a quantidade de alimento ingerido. Eles 
também evitam gramíneas muito altas, pois elas apre
sentam muito caule, o qual é um alimento de baixa 
qualidade. O gnu (Connochaetes taurinus) e o veado-
do-cabo (Alcephalus buselaphus), os quais pesam 
cerca de 200 quilogramas, são animais do tipo III. As 
espécies do tipo Hl apresentam pouco dimorfismo se
xual quanto ao tamanho e à aparência, e os comos das 
fêmeas são quase tão grandes quanto os dos machos. 

• Tipo IV - As espécies do tipo IV são grandes e não 
seletivas. Elas comem todas as espécies de vegetais 
e todas as partes dos mesmos. O "eland" (Taurotragus 
oryx, de 500 quilogramas) e o búfalo (Syncerus coffer, 
de 400 quilogramas) são espécies do tipo IV. Os ma
chos são substancialmente maiores do que as fêmeas, 
mas há pouco dimorfismo nos cornos. 

Hábitos Alimentares e Habitat 

Os hábitos alimentares das diferentes espécies de antílopes 
são importantes na determinação de que tipos de habitats 
fornecem os recursos que elas precisam. A alimentação sele

tiva opera em três níveis: tipo de vegetação, espécies e grupos 
individuais de vegetais e partes de plantas ingeridas. O tipo 
de vegetação presente depende, amplamente, do habitat - flo
restas apresentam tubérculos e matas, enquanto as planícies 
são cobertas por gramíneas. Os recursos necessários a uma 
espécie com dieta do tipo I são obtidos em florestas, onde a 
presença de uma diversidade de espécies, com períodos de 
crescimento distintos garante que novas folhas e frutas esta
rão disponíveis durante todo o ano. Espécies com dietas do 
tipo II são encontradas em habitats que formam um mosaico 
de floresta e de campo, e as espécies do tipo III (as quais 
são, principalmente, animais de pasto) são encontradas nas 
áreas de savana e de campo. Espécies com dietas do tipo II 
e do tipo III podem se mover em resposta aos padrões das 
chuvas. Por exemplo, o gnu requer gramíneas que acabaram 
de crescer, mas que ainda não maturaram. Para encontrar as 
gramíneas nessa situação, estes animais apresentam movi
mentos nômades extensos, os quais seguem os padrões sa
zonais de chuvas nas planícies africanas. 

Os animais do tipo IV se alimentam de quase todos os 
tipos de material vegetal, e eles podem encontrar algo co
mestível em praticamente qualquer habitat. Eles ocupam 
uma gama de habitats, incluindo campos e capoeiras, não 
apresentando movimentos nômades. 

Habitat e Tamanho do Grupo 

Os habitats nos quais os antílopes se alimentam e os tipos 
de alimento que eles utilizam representam limites sobre os 
tipos de agrupamentos sociais possíveis. Por exemplo, as 
espécies com dietas do tipo I vivem em florestas e se ali
mentam de itens dispersos e distintos. Eles ingerem uma 
folha, ou fruta, inteira a cada mordida, e devem se mover 
entre cada mordida. Um animal do tipo I remove comple
tamente o item do qual se alimenta, de forma que altera a 
distribuição dos recursos em seu habitat. A parte superior 
da Figura 23-7 mostra o efeito do pasto seletivo sobre as 
folhas novas e os brotos - após o primeiro animal ter se ali
mentado, os arbustos baixos tem folhas novas. Um segundo 
indivíduo não pode se alimentar logo após o primeiro, pois 
os recursos alimentícios são inteiramente consumidos por 
este último. Como resultado, o comportamento alimentar 
de uma espécie, com uma dieta do tipo I, torna impossível 
o agrupamento de animais no momento da alimentação. Se 
um indivíduo tenta seguir o outro na alimentação, o segundo 
animal precisa procurar por itens alimentares não vistos pelo 
primeiro; conseqüentemente, ele fica para trás. Alternativa
mente, ele pode se desviar do caminho do primeiro animal 
para encontrar uma área que ainda não foi observada. Em 
qualquer um dos casos, animais pequenos, em vegetações 
densas, rapidamente se perdem uns dos outros e nenhuma 
estrutura coesiva de grupo é mantida. 

Em vez disso, as espécies do tipo I são solitárias ou 
ocorrem em pares, e os indivíduos de um par estão apenas 
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Dieta 
do t ipo I 

Dieta 
do t ipo III 

AFigura 23-7 O efeito da alimentação seletiva de um animal de 
pasto com uma dieta do tipo I e de um animal de pasto com uma 
dieta do tipo III. (Em cima) o animal remove itens por inteiro (folhas 
novas ou frutas), portanto, alterando a distribuição do alimento no 
habitat, bem como a abundância do recurso. (Embaixo) o animal 
remove parte do ramo de gramíneas, alterando a abundância de 
alimento no habitat, mas não sua distribuição. 

fracamente associados quando se alimentam. Uma dieta do 
tipo I dá um prêmio para a familiaridade com a área domi
ciliar, pois uma mata, ou uma árvore, são manchas de ali
mento que devem ser visitadas repetidamente para a coleta 
de frutas ou de folhas novas, conforme elas aparecem. 

Espécies de antílope com dietas do tipo II ou do tipo III 
são menos seletivas do que as espécies com dietas do tipo 
I, e sua alimentação tem menos impacto sobre a distribui
ção dos recursos. Estas espécies não removem toda a fonte 
de alimento em uma área, e outros indivíduos podem se ali
mentar proximamente. Animais do tipo III, em particular, 
pastam enquanto andam - comendo um pouco de gramíneas, 
se movendo alguns passos e abocanhando mais um maço. 
Este modo de alimentação altera a abundância de alimentos, 
mas não sua distribuição no espaço; bandos de gnus pastam 
juntos, todos se movendo na mesma direção e na mesma 
velocidade, mantendo um gmpo coesivo. As chuvas são o 
principal determinante da distribuição de alimentos no ha
bitat desta espécie. As chuvas que estimulam o crescimento 
das gramíneas são erráticas, e os tamanhos das concentra
ções de alimento são enormes - centenas de quilômetros 
quadrados de novas gramíneas, onde a chuva caiu, são sepa
rados por centenas de quilômetros quadrados de gramíneas 
velhas e secas, as quais não receberam as chuvas. Em vez 
de possuírem áreas domiciliares ou territórios, as espécies 
com dietas do tipo II e do tipo III são nômades, movendo-se 
com as chuvas. O tamanho dos gmpos é alterado conforme 
a distribuição dos recursos, de meia dúzia até 60 indivíduos 
nas espécies com dieta do tipo II, e bandos de 300 ou 400 

indivíduos até superbandos de diversos milhares de animais 
durante os movimentos nômades dos gnus. 

Espécies de antílope com dietas do tipo IV são tão 
pouco seletivas quanto à escolha de seus alimentos que elas 
podem, prontamente, manter grandes gmpos. Bandos de bú
falos podem ser compostos de centenas de animais. Já que 
esta espécie pode se alimentar de praticamente qualquer 
tipo de vegetação, a distribuição de recursos não é alterada 
sazonalmente e o tamanho dos bandos é estável. 

Tamanho do Grupo e Sistemas de Acasalamento 

Os sistemas de acasalamento utilizados pelos antílopes afri
canos são muito relacionados ao tamanho de seus agrupa
mentos sociais e à distribuição do alimento, pois estes são 
os principais fatores que determinam a distribuição das fê
meas e o potencial dos machos de obter oportunidades de 
cruzamento por meio do controle dos recursos necessários a 
elas. As fêmeas de espécies com dietas do tipo I são disper
sas, pois a distribuição de recursos no habitat não permite a 
formação de gmpos. Um macho de uma espécie com dieta 
do tipo I pode defender as fontes de alimentos, mas os indi
víduos devem se dispersar pelo território para se alimentar, 
e não é possível, para um macho, manter um território que 
atraia um gmpo de fêmeas. Machos das espécies do tipo I 
pareiam com uma fêmea; o macho defende seu território por 
todo o ano, o par parece ser estável e os descendentes são 
retirados do território quando crescem. 

Um gmpo de indivíduos, de uma espécie do tipo II, 
contém diversos machos e fêmeas. A natureza aleatória da 
distribuição do alimento toma difícil, a um macho, o mono
pólio dos recursos. Somente alguns dos machos são territo
riais e, até mesmo, esta territorialidade se manifesta apenas 
em uma parte do ano. Um macho territorial tenta excluir ou
tros machos de seu território e reúne gmpos de fêmeas. Di
reitos exclusivos de acasalamento são conseguidos por meio 
do domínio de uma área que contém as fêmeas, trazendo-as 
de volta caso elas tentem sair. Estas espécies não apresen
tam associações de longa duração entre um macho e uma 
fêmea em particular. 

Espécies do tipo III são nômades, e os machos estabele
cem territórios somente quando a manada se estabelece em 
um local. Durante esses períodos, os machos de gnus têm 
acesso a grupos de fêmeas dentro de seus territórios, mas 
a associação entre machos e fêmeas é quebrada quando o 
bando se move. Entretanto, mães e filhas mantêm associa
ções durante dois a três anos. Machos de gnu, sem parceiras, 
formam bandos de solteiros com hierarquias, e indivíduos 
no topo das mesmas tentam destituir os machos territoriais. 
Se um macho territorial é derrotado, ele se junta ao bando 
dos solteiros, no ponto mais baixo da hierarquia, e tenta 
subir ao topo, antes de desafiar outro macho territorial. 
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A estrutura social do búfalo (uma espécie do tipo IV) 
difere em dois aspectos quando comparada à dos gnus (do 
tipo III): (1) cada bando inclui muitos machos maduros que 
formam uma hierarquia de dominância. A habilidade de 
conseguir o domínio sobre os demais machos está ampla
mente relacionada ao tamanho corpóreo, e os machos an
tílopes do tipo IV crescem durante toda a vida. Um macho 
maduro pode ser duas vezes mais pesado do que uma fêmea. 
O indivíduo próximo ao topo da hierarquia corteja fêmeas 
receptivas, mas a formação de haréns ou a manifestação 
de territorialidade não são observadas. (2) A associação da 
fêmea ao bando é fixa, e tal situação resulta em um grau de 
relação genética dentre todos os membros de um bando de 
búfalos. Tal relação dentre os indivíduos provoca situações 
nas quais a seleção de parentesco pode ser um fator determi
nante do comportamento social dos búfalos africanos. 

Sistemas de Acasalamento e Proteção Contra Predadores 

Espécies de presas têm várias formas de evitar os predado
res, mas somente algumas delas funcionarão em determina
das situações. Em geral, uma espécie de presa por (1) evitar 
a sua detecção por um predador, (2) fugir após a detecção, 
mas antes do ataque, (3) fugir após o ataque do predador 
ou (4) ameaçar a atacar o predador. O tamanho corpóreo, o 
habitat, o tamanho do grupo e o sistema de cruzamento con
tribuem na determinação do risco de predação confrontado 
por uma espécie, bem como para a escolha dos métodos 
mais efetivos para evitar os predadores. 

Geralmente os predadores atacam as presas do mesmo 
tamanho que o seu ou menores. Assim, espécies pequenas 
de presas potencialmente têm mais predadores do que as 
espécies grandes. Espécies de antílope com dietas do tipo I 
são pequenas; conseqüentemente, estão sob risco de serem 
atacadas por uma grande quantidade de espécies de preda
dores. Além disso, antílopes pequenos podem não ser capaz 
de fugir rápido o bastante para escapar de um predador após 
o ataque. Por outro lado, estes pequenos antílopes vivem em 
habitats densos, onde dificilmente são vistos. Eles têm colo
ração críptica e são discretos, dependendo da invisibilidade 
para evitar o ataque dos predadores. Se são perseguidos, 
podem ser capazes de utilizar sua familiaridade com a geo
grafia de sua área domiciliar para evitar a captura. 

Grupos de animais são mais visíveis aos predadores do 
que os indivíduos, mas os grupos também têm mais olhos 
para observar a chegada de um predador. Espécies de antí
lopes com dietas do tipo II vivem em pequenos grupos em 
habitats abertos, onde podem detectar a presença de um pre
dador à distância. Estes antílopes evitam os predadores fu
gindo, antes ou depois, do ataque (Quadro 23-1). Pequenos 
predadores podem ser atacados pelos antílopes, mas geral
mente quando somente um dos membros do grupo é captu
rado. Este tipo de defesa é normalmente limitado à mãe na 
proteção de seus filhotes; o resto do grupo não participa. 

Espécies de antílopes na categoria tipo III de dieta são 
grandes o bastante para terem apenas alguns poucos preda
dores e, em um grupo, eles podem ser muitos, a ponto de 
amedrontar seus oponentes. Os gnus, algumas vezes, for
mam uma linha sólida que caminha em direção ao predador: 
tal comportamento é efetivo até mesmo contra ataques de 
leões. Muitos predadores do gnu concentram seus ataques 
sobre os filhotes, e a defesa de um desses jovens é realizada 
apenas por sua mãe. Muito do comportamento contra os pre
dadores do gnu depende da similaridade dos indivíduos de 
um bando. Observações de campo demonstraram que os in
divíduos que, em um grupo de animais, são distintos, quanto 
a suas ações e seus comportamentos, têm mais chance de 
serem escolhidos e atacados pelos predadores. 

Um dos eventos inevitáveis, o qual torna as fêmeas de 
gnu distintas, é o momento quando o animal dá a luz, e a 
biologia reprodutiva desta espécie apresenta características 
especializadas que parecem minimizar os riscos associados 
a este evento. Para o gnu, o período de reprodução e o nasci
mento são altamente sincronizados. Os acasalamentos ocor
rem em um pequeno intervalo; conseqüentemente, 80 por 
cento dos nascimentos ocorrem em um período de 2 a 3 se
manas. Além disso, praticamente todos os nascimentos que 
irão ocorrer em um determinado dia, se dão em uma mesma 
manhã, em grandes agregados de fêmeas, todas dando a luz 
ao mesmo tempo. Uma fêmea de gnu, um pouco fora de sin
cronia com as demais fêmeas de seu grupo, pode, a qualquer 
momento, interromper sua gravidez de modo a dar a luz no 
momento em que todas as demais fêmeas o fazem. Presu
mivelmente, esta marcante sincronia e o controle sobre o 
parto refletem a vantagem de confrontar um predador com 
um grupo homogêneo de vacas e bezerros, ao invés de com 
um grupo de apenas alguns bezerros, os quais poderiam ser 
rapidamente escolhidos como alvos. 

Espécies do tipo IV, tais como o búfalo, são presas for
midáveis, mesmo para um grupo de leões. Eles escapam de 
boa parte da predação simplesmente devido ao seu tama
nho. Quando búfalos são atacados, eles iniciam a defesa em 
grupo; se um filhote é capturado, seus gritos trazem mui
tos membros do grupo em sua defesa. Este comportamento 
altruísta provavelmente representa a seleção parental, pois 
a estabilidade das fêmeas nos grupos de búfalos resulta em 
relações genéticas entre os indivíduos. 

23.5 Cornos e Chifres 

Cornos e chifres são características visíveis dos mamíferos 
que estivemos discutindo, e essas estruturas estão presentes 
em muitos dos grandes ungulados. Os seus principais papeis 
parecem ser o reconhecimento social, a apresentação sexual 
e a competição entre os machos, embora eles também pos
sam ser usados para a defesa. A Figura 23-9 ilustra vários 
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Altruísmo - ou Zombar ia? 

U m comportamento distinto - o "stotting" ou "pran
king", o qual consiste no salto vertical para o alto - é 
utilizado por algumas espécies de antílope com tipo 

II de dieta alimentar quando são ameaçadas por um predador 
(Figura 23-8). A função do "stotting" não é clara. Ele pode ser 
um sinal de alarme para avisar os outros indivíduos da espé
cie sobre a presença de um predador, mas a vantagem para o 
indivíduo que dá o sinal ainda não é clara. O comportamento 
altruísta, desse tipo, está geralmente associado à seleção paren
tal, mas os indivíduos em grupos de antílopes, com dietas do 
tipo II, não são muito aparentados e, também, não demonstram 
outros tipos de comportamento altruísta, tais como a defesa 
dos mais jovens. Foi sugerido que alguns dos comportamentos 
destas espécies de presas, os quais foram considerados sinais 
de alarme altruístas, são, na verdade, sinais dirigidos direta
mente ao predador pelos pés voadores da presa. 

Sinais de alarme são dados por muitos outros tipos de ver
tebrados. Um exemplo familiar é a porção interior branca da 
cauda do veado. Um veado que nota a presença de um pre
dador, à distância, não foge imediatamente, mas permanece 
observando. Ele pode mover sua cauda para cima e para 
baixo, expondo a superfície ventral branca em uma série de 
movimentos. Lebres européias permanecem eretas, sobre seus 
membros traseiros, quando uma raposa se aproxima a menos 
de 30 metros. Com esta postura, a lebre é prontamente vista 
pela raposa. 

Este tipo de comportamento não é limitado aos mamíferos. 
Por exemplo, diversas espécies aparentadas de lagartos com 
pés voadores, as quais vivem em habitats de deserto aberto, 
apresentam colorações dorsais que se misturam ao substrato 
no qual vivem e um padrão de branco e preto sobre as caudas. 
Estes lagartos permanecem de prontidão para a fuga, olhando 
por sobre os ombros para o predador. O rabo é curvado para 
cima - expondo o padrão contrastante de branco e preto sobre 
a superfície ventral - e movido de lado para outro. 

Será possível que, em comportamentos deste tipo, o ani
mal está mandando u m sinal para o predador detectado, e que 
o ataque não será bem sucedido, j á que a presa está pronta 
para fugir? Ou a presa está demonstrando sua determinação 
e força como uma forma de desencorajar a perseguição? 
Essas hipóteses não são mutuamente exclusivas, e ambas 
são fundamentadas nas pesquisas de campo. Por exemplo, 
os guepardos perseguem 50 por cento das gazelas que não 
realizam "stot", mas apenas 30 por cento daquelas que rea
lizam esse comportamento. Além disso, eles capturam cerca 
de 20 por cento das gazelas que não realizam "stot", e ne
nhuma das gazelas que apresentaram o comportamento de 
"stot" (Caro 1986). Entretanto, se a hipótese puder ser sus
tentada pelos experimentos, alguns exemplos intrigantes de 
aparentes sinais altruístas poderão ser reinterpretados como 
comportamentos que beneficiam o indivíduo que dá o sinal 

AFigura 22-8 Sinais de alarme a indivíduos da mesma espécie ou sinais para o predador? O veado de cauda branca mostra a porção 
branca de sua cauda quando detecta um predador. 
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> Figura 23-9 Apêndices cranianos, (a) Cornos do carneiro-montanhes. O corno é formado por uma projeção óssea recoberta por 
epiderme que produz queratina que compõe a parte visível do como. Os comos crescem durante toda a vida de um indivíduo, e os comos 
dos animais mais velhos são formados por mais de um circulo completo. As fêmeas têm comos menores com pouca ou nenhuma curvatura. 
(b) Comos de rinocerontes. Um ou dois comos crescem na linha mediana do crânio; o como mais rostral cresce sobre os ossos nasais, e o 
segundo como encontra-se sobre os ossos frontais. Quando presentes os comos são encontrados tanto nas fêmeas como nos machos, mas 
nem todas as espécies de rinocerontes possuem comos, (c) Ossicones de girafa. Machos e fêmeas possuem comos de aproximadamente o 
mesmo tamanho. Um ossicone é formado por uma projeção óssea recoberta por pele e pêlos. Os pêlos situados na extremidade do ossicone 
sofrem desgaste nos animais mais velhos, mas a pele recobre o osso ao longo da vida. (d) Chifres de um caribu. Os chifres dos machos de 
caribu são muito maiores que os das fêmeas, e as fêmeas da maioria dos cervídeos não têm chifres. Os chifres são estruturas ósseas sólidas 
que crescem e são trocadas todos os anos. Até o final da estação reprodutiva o osso é reabsorvido na região da junção entre a base do chifre 
e o pedicelo do crânio causando a queda do chifre. 

tipos de apêndice craniano de mamíferos, o qual é o termo 
coletivo para cornos e chifres. 

Estrutura e Ocorrência de Cornos e Chifres 

Atualmente, todos os ungulados com cornos são encontra
dos dentre os artiodátilos ruminantes (veado, girafas, antílo
pes e outros bovídeos), mas, no passado, alguns outros tipos 
de artiodátilos também apresentavam cornos. Os cervídeos 
(veado, caribu e alce) têm chifres. Tanto os cornos quanto 
os chifres são derivados do osso frontal do crânio. Um car
neiro montanhês ilustra a estrutura típica do corno dos un
gulados. O corno consiste de uma projeção óssea recoberta 
por uma camada composta de queratina. O corno cresce a 
partir de sua base, e a cobertura de queratina estende-se bem 
além da projeção óssea interna. (E por isso que o topo dos 
cornos das vacas pode ser cortado sem que o animal sinta 
qualquer dor - a queratina é material morto, como as unhas, 
os cascos e os pêlos.) 

Girafídeos (girafas e "okapi"), também, apresentam cor
nos incomuns, chamados de ossicones (Figura 22-9c). A 
projeção óssea central não é derivada do osso frontal; em 
vez disso, é um osso separado que se funde com o osso fron
tal durante o desenvolvimento. Os cornos das girafas são re
cobertos por pele, no lugar da camada de queratina. 

Os caribus (cervídeos) possuem chifres, em vez de cor
nos. Os chifres estão presentes apenas nos machos da maio
ria das espécies de cervídeos, mas as fêmeas de renas e 
caribus possuem chifres. (Renas e caribus são as únicas es
pécies de cervídeos que formam bandos que contêm machos 
e fêmeas.) Diferentemente dos cornos, os chifres são ramifi
cados, consistindo apenas de osso e, geralmente, são troca
dos anualmente. Conforme crescem, os chifres são cobertos 
por uma camada de pele altamente vascularizada (o veludo). 
Quando o chifre está maduro, o fluxo sangüíneo no veludo 
é cortado e o tegumento morre, revelando o osso. (Na Ásia, 
o veludo é utilizado para melhorar a virilidade. A Nova Ze
lândia tem uma grande indústria de criação de veados, e o 
veludo seco vendido por milhares de dólares o quilo.) 

Embora os apêndices cranianos dos artiodátilos rumi
nantes sejam aparentemente similares, eles não são homó

logos quanto ao seu modo de crescimento. Parece que eles 
evoluíram independentemente nas diferentes linhagens de 
ruminantes. Rinocerontes modernos são distintos dos de
mais ungulados com cornos porque os seus são formados 
totalmente por queratina (a proteína epidérmica que forma 
os pêlos e as unhas) e são encontrados em machos e em fê
meas (embora alguns rinocerontes extintos apresentassem 
cornos ósseos presentes apenas nos machos). Cornos de 
rinocerontes são estruturadas únicas (não pareadas) que se 
formam na linha média da região do nariz. Em contraste, os 
cornos dos ruminantes viventes são pareados e se formam 
acima dos olhos, embora alguns artiodátilos fósseis apresen
tassem cornos únicos sobre o nariz ou sobre a porção caudal 
da cabeça, somados aos cornos pareados sobre os olhos. 

A Evolução dos Cornos e Chifres 

A evolução dos cornos dos ruminantes parece estar ligada à 
sua ecologia e comportamento social. A evolução dos cornos 
dos ruminantes pode ser entendida no contexto dos habitats 
instáveis da Era Cenozóica, os quais, por sua vez, levaram a 
modificações da dieta, do tamanho corpóreo, do comporta
mento e da morfologia. 

Os ancestrais dos ruminantes com cornos apareceram, 
pela primeira vez, no registro fóssil no final do Oligoceno, 
quando eram animais pequenos, sem cornos e com dentes 
indicando uma dieta composta por frutas e por folhas jo
vens (p. ex., uma dieta do tipo I). Eles deviam ser pareci
dos com os atuais "chevrotains" (ruminantes primitivos) e 
com os "duikers" (antílopes), os quais habitam as florestas 
tropicais da Ásia e da África. No início do Mioceno, as 
florestas da Eurásia, onde viviam estes animais, se torna
ram mais sazonais e mais abertas quanto à sua estrutura. 
Estas alterações da vegetação modificaram a disponibili
dade de recursos alimentares. Os ruminantes responderam 
com o crescimento corpóreo (do tamanho de uma cabra, ao 
invés do tamanho de um coelho) e evoluindo dentes mais 
capazes de digerir vegetais fibrosos, tais como folhas ma
duras (uma dieta do tipo II). 

Esta nova dieta permitiu aos ruminantes adotar um novo 
tipo de comportamento social. O comportamento social dos 
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primeiros e pequenos mminantes era, provavelmente, seme
lhante ao dos "chevrotains": solitários ou monogâmicos com 
uma área domiciliar individual. Folhas maduras são muito 
mais abundantes e concentradas no espaço do que as folhas 
novas e as frutas, as quais são amplamente dispersas no am
biente. Os novos mminantes, maiores, que comiam folhas 

maduras podiam encontrar seu alimento em uma área do
miciliar menor. Com o alimento concentrado em uma área 
menor, os ungulados comedores de folhas podiam se tomar 
territoriais, defendendo um território grande o bastante para 
diversos animais. Esta estratégia ecológica não seria possí
vel para os pequenos ungulados, pois as áreas domiciliares 
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grandes o bastante para sustentar diversos animais seriam 
patrulhadas com muita dificuldade. 

Assim, os ruminantes territoriais deixam um tipo mono
gâmico de sistema de acasalamento, com apenas uma fêmea 
para cada macho, e adotam um tipo polígamo, com uma ou 
mais parceiras potenciais para cada macho. Nesta situação, 
alguns machos podem obter um maior sucesso reprodu
tivo (acasalando com mais fêmeas) do que outros machos. 
A competição intensa entre os machos promoveu a evolu
ção dos comos, ou de estruturas semelhantes, utilizados em 
apresentações sociais. (Isso porque os comos são utilizados 
para apresentações rituais e para o combate estilizado, e 
podem reduzir realmente a incidência de ferimentos durante 
as interações entre os machos.) 

Testando a Hipótese 

Esta explicação é, claramente, uma especulação histórica; 
nunca saberemos, com certeza, o que realmente aconteceu. 
Entretanto, três linhas de evidências são consistentes com 
esta interpretação - a sincronia da evolução dos comos dos 
ungulados, da África e da Eurásia, o dimorfismo sexual na 
ocorrência de comos e de chifres e a ausência de evolução 
de comos nos ungulados da América do Norte. 

Quando os Cornos Estão Presentes Os comos, ou seus 
equivalentes, apareceram em famílias distintas de mminan
tes na África e na Eurásia, praticamente ao mesmo tempo, 
no início do Mioceno. A evolução dos comos foi correla
cionada com uma alteração de habitat (observada no regis
tro fóssil vegetal) e com um aumento do tamanho corpóreo 
(observado no registro fóssil animal). Dentre os ruminantes 
atuais, formas menores e solitárias não apresentam comos. 
Formas maiores, das quais as fêmeas andam em gmpos e 
os machos são territoriais, possuem comos. Os ungulados 
africanos e da Eurásia ultrapassaram este limite de tamanho, 
conforme o clima e o habitat foram alterados no Mioceno. 
Assim, a evolução dos comos se associa com uma prová
vel alteração de comportamento, de solitário e monógamo 
a um formador de gmpos e poligâmico. O que observamos, 
hoje, como uma modificação ecomorfológica, ao longo de 
um gradiente de habitats (florestas a matas), pode ser o que 
ocorreu na evolução, durante as alterações dos habitats no 
Mioceno. 

Dimorfismo Sexual Os comos parecem ter evoluído, ini
cialmente, somente nos machos. Fósseis demonstram que 
os primeiros membros de todos as linhagens de ruminantes 
com comos incluíam indivíduos com e sem tais estmturas. 
Presumivelmente, aqueles com comos eram machos e os 
sem, fêmeas. Este dimorfismo sexual sugere que os comos 

foram utilizados inicialmente nas interações entre os ma
chos. Se os comos tivessem sido utilizados, originalmente, 
em atividades realizadas por ambos os sexos, tais como a 
defesa contra predadores, essa estrutura teria evoluído em 
ambos os sexos simultaneamente. 

Ruminantes grandes, de espécies do tipo III e do tipo IV, 
tais como o gnu e o búfalo, apresentam atualmente áreas do
miciliares muito grandes para serem defendidas como terri
tórios. Estes animais não são mais sexualmente dimórficos, 
embora, ao invés dos machos perderem seus comos, as fê
meas é que evoluíram os seus. As fêmeas usam estes comos 
na competição com os machos por recursos alimentares, vi
vendo com eles o ano todo (Jarman 2000). 

América do Norte A ausência da evolução de comos nos 
ungulados da América do Norte, tais como os camelos e os 
cavalos, pode ser parcialmente explicada por um padrão 
diferente de alterações das vegetações nesse continente. 
Campos abertos rapidamente substituíram as florestas da 
América do Norte, sem um estágio de presença de flores
tas mais abertas. Em habitats de campos abertos, provavel
mente os camelos e os cavalos não passaram por um estágio 
evolutivo no qual a defesa de território era uma estratégia 
ecológica de valor. Talvez seja por isso que nunca evoluiu 
nesses animais o tipo de dimorfismo sexual observado nos 
antílopes. Adicionalmente, animais com tratos digestórios 
fermentadores, tais como o cavalo, são menos eficientes que 
os ruminantes, podendo sempre ter requerido áreas domi
ciliares muito grandes para serem defendidas como territó
rios. Aparentemente, nunca houve um nicho adequado para 
os unicórnios. 

Cavalos e camelídeos (camelos e lhamas) têm um tipo 
diferente de sistema social, chamado de harém. Ambos os 
tipos de ungulados formam associações permanentes entre 
as fêmeas e seus filhotes, geralmente acompanhadas por um 
único macho. Machos que não fazem parte da associação do 
harém formam bandos de solteiros. Neste sistema social, o 
macho defende um gmpo de fêmeas de outros machos, em 
vez de defender um pedaço de terra. O termo harém traz vi
sões de um macho controlando e dominando um gmpo de 
fêmeas, e esta foi a definição original, aplicada pelos ecó-
logos do comportamento. Entretanto, observações mais cui
dadosas (e a presença de mais ecólogas, as quais trouxeram 
novas perspectivas ao campo de estudo) revelaram que a 
união entre as fêmeas é que forma a base dos haréns. Então, 
as fêmeas permitem que um macho se junte ao seu agru
pamento social, pois ele mantém os demais machos à dis
tância, impedindo que os mesmos avancem e interfiram em 
seus períodos de alimentação. 
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23.6 Sociedades de Primatas 

A relação filogenética entre os humanos e os demais pri
matas levou alguns biólogos a assumir que estes animais 
deveriam apresentar os mais complexos sistemas sociais, 
e que o estudo dos sistemas sociais dos primatas fornece
riam informações acerca da evolução do comportamento 
humano. Ambas as suposições são controversas: uma cres
cente base de informações indica não somente que sistemas 
sociais complexos existem entre muitos tipos de vertebra
dos, além dos primatas, mas também que a interpretação 
do comportamento dos primatas, no contexto da evolução 
humana, é repleta de dificuldades e deve ser cuidadosa
mente abordada. Todavia, alguns primatas realmente apre
sentam sociedades elaboradas e complexas; e pesquisas, 
realizadas em prazos mais longos, se concentraram mais 
sobre os sistemas sociais dos primatas do que sobre os de 
qualquer outro tipo de vertebrado. Uma revisão sobre o 
comportamento dos primatas enfatiza sua variedade e sua 
complexidade, criando um cenário para o estudo da evolu
ção humana, no próximo capítulo. 

As aproximadamente 200 espécies de primatas (Tabela 
23.3) são ecologicamente diversas. Elas vivem em habitats 
que variam desde as terras baixas de florestas pluviais tro
picais, os semi-desertos, até as áreas mais ao norte, as quais 
têm invernos frios e com neve. Algumas espécies são total
mente arboricolas, enquanto outras passam a maior parte de 
seu tempo no solo. Muitas são onívoras generalistas alimen
tando-se de frutas, flores, sementes, folhas, bulbos, insetos, 
pássaros, ovos e pequenos vertebrados. Entretanto, muitos 
dos macacos colobus (Colobus) e bugios (Alouattá) são fo-
lívoros especializados (se alimentam de folhas) com tratos 
digestórios nos quais bactérias e protozoários fermentam a 
celulose; e alguns dos prossímios e dos macacos callithicí-
deos são insetívoros. 

Sistemas Sociais dos Primatas 

R. W. Wrangham (1982) propôs que os sistemas sociais dos 
primatas podem ser melhor classificados com base na quan
tidade de movimento das fêmeas entre os grupos (Tabela 
22.4). Quatro categorias podem ser definidas dessa maneira. 

• Sistemas de Transferência de Fêmeas Em espécies 
com este tipo de organização social, a maioria das 
fêmeas se transfere do grupo no qual nasceu, jun
tando-se a um outro agrupamento social. Devido a 
essa migração das fêmeas entre os grupos, as fêmeas 
de um agrupamento não são aparentadas umas das 
outras. Em contraste, os machos geralmente perma
necem em seus grupos natais, e as associações entre 
os machos aparentados podem ser elementos impor
tantes dos comportamentos sociais destas espécies de 
primatas. Por exemplo, os chimpanzés machos coope
ram na defesa de seus territórios contra a invasão de 

machos vizinhos. A maioria das espécies de prima
tas, com sistemas de transferência de fêmeas, vive 
em agrupamentos sociais relativamente pequenos. 

• Sistema de Transferência de Machos A maioria das 
fêmeas destas espécies passa toda sua vida no grupo 
no qual nasceu. Relações sociais entre as fêmeas de 
um grupo são complexas e baseadas no parentesco. 
Machos destas espécies migram de seus agrupamen
tos natais quando adolescentes, e podem continuar 
a se transferir, entre os grupos, quando adultos. Em 
algumas destas espécies, um único macho vive com 
um grupo de fêmeas até ser substituído por um novo 
indivíduo. Em outras espécies, diversos machos 
podem fazer parte de um grupo, mantendo uma hie
rarquia de dominância instável entre eles. A coope
ração entre diversos machos adultos pode fazer com 
que eles resistam a desafios de machos mais jovens 
e fortes, de maneira mais convincente do que se 
agissem sozinhos. O tamanho do grupo é geralmente 
maior, para estas espécies, do que o das espécies com 
o sistema de transferência de fêmeas. 

• Espécies Monógamas Um único macho e uma 
fêmea formam um par, algumas vezes acompanha
dos de seus descendentes jovens. Essas espécies de 
primatas apresentam pouco dimorfismo sexual, os 
sexos dividem o cuidado parental e a defesa territo
rial e os jovens são expulsos do território dos pais 
durante a adolescência. 

• Espécies Solitárias Essas espécies vivem sozinhas 
ou, no caso das fêmeas, com seus descendentes in
fantis e jovens. Os machos de prossímios mantêm 
territórios que incluem as áreas domiciliares de di
versas fêmeas, excluindo outros machos de seus 
territórios, enquanto os orangotangos machos não 
defendem seus territórios. Ao invés disso, eles re
pelem outros machos quando uma fêmea, dentro de 
uma área domiciliar de um macho, entra em estro. 

Ecologia e os Sistemas Sociais dos Primatas 

Três fatores ecológicos parecem ser particularmente impor
tantes na formação dos sistemas sociais dos primatas, assim 
como o são para outros vertebrados: 

• Distribuição de Recursos A capacidade de defender 
os recursos alimentares parece determinar se os in
divíduos terão beneficio deixando de defender seus 
territórios, defendendo seus territórios individuais ou 
formando relações de longo prazo com outros indiví
duos e defendendo conjuntamente os recursos. 

• Tamanho do Grupo A distribuição dos recursos, no 
tempo e no espaço, pode determinar o quão grande 
um grupo pode ser, e se um grupo pode permanecer 
estável ou se deve ser divido em agrupamentos me
nores quando o alimento é escasso. 
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TABELA 23.3 Organização social dos primatas viventes 

Prosimii 
Lemuriformes 

Lemuroidea 

Táxon 

"Aye-aye" (Daubentonia, 1 espécie) 
Lêmures (Lemur e outros 9 outros gêneros, 18 espécies) 
Indri (Indri, 1 espécie) 
"Sifaka" (Propithecus, 2 espécies) 

Lorisoidea 
Gálago (Galago, 8 espécies) 
Lorises (Loris, 1 espécie; Nycticebus, 2 espécies) 
"Potto" (Perodictius, 1 espécie) 
"Angwantibo" (Artocebus, 1 espécie) 

Tarsiformes 

Tarsiidae 
Tarsios Tarsiidae (Tarsius, 3 espécies) 

Anthropoidea 
Platyrrhini (Macacos do Novo Mundo) 

Ceboidae 

Callithrichinae (Sagüis e mico-leões, 5 gêneros e 16 espécies) 
Cebinae (macaco-prego, 2 gêneros e 5 espécies) 

Aotinae (macaco-da-noite, 1 espécie) 
Atelidae 

Atelinae (macaco-aranha e bugio, 4 gêneros e 13 espécies) 
Pithecinae (cuxiús, 3 gêneros e 8 espécies) 
Callicebinae (titis, 1 gênero e 3 espécies) 

Catarrhini (Macacos e símios do Velho Mundo) 
Cercopithecoidea 

Cercopithecidae 
Cercopithecinae 

"Vervet monkey", "guenons" e outros (Cercopithecus, 17 espécies) 
"Mangabeys" (Cercocebus, 5 espécies) 
"Macaques" (Macaca, 12 espécies) 
Babuínos (Papio, 4 espécies; Theropithecus, 1 espécie) 

Colobinae 
"Colobus" (Colobus, 7 espécies) 
Lângures (Nasalis, Presbytis, Pygathrix, Rhinopithecus, 20 espécies) 

Hominoidea (símios e humanos) 
Hylobatidae 

Gibões (Hylobates, 9 espécies) 
"Pongidae" 

Orangotango (Pongo, 1 espécie) 
Gorila (Gorilla, 1 espécie) 

Chimpanzé (Pan, 2 espécies) 

Hominidae 
Humano (Homo, 1 espécie) Human' 

Organização social 

Amplamente solitários ou pares monogâmicos 

Amplamente solitários 

Solitários ou pares monogâmicos 

Pares monogâmicos 
Pares monogâmicos ou grupos pequenos 

A maioria em grupos pequenos ou grandes 

Pares monogâmicos 

Solitários 

Pequenos grupos com um número variável 
de machos residentes 

Rede social fechada contendo diversos 
machos e fêmeas reprodutores 

Rede social fechada contendo diversos 
machos e fêmeas reprodutores 
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Características dos sistemas sociais dos primatas 

Sistema 
Tamanho 
do grupo 

Número de 
machos no grupo 

Comportamento 
do macho 

Exemplo 

Transferência de 
fêmeas 

Transferência de 
machos 

Monógamos 

Solitários 

Pequeno 

Grande 

Um ou muitos 

Um ou vários 

Macho e fêmea e 
seus descendentes 
jovens 

Individual, ou uma 
fêmea mais seus 
descendentes 
machos jovens 

Um 

Territoriais, haréns, 
algumas vezes com 
grupos de machos 
aparentados. 

Hierarquia masculina, 
todo o grupo (machos 
e fêmeas) pode excluir, 
indivíduos da mesma 
espécie, da fonte de 
alimento 

Ambos os sexos 
participam da defesa 
territorial e do cuidado 
parental 

A distribuição de um 
macho se encontra 
com as regiões de 
diversas fêmeas 

Chimpanzé, gorila, 
babuínos, "hamadryas" 
colobus e alguns 
lângures 

A maioria dos 
Cercopitecíneos, 
babuíno-amarelo, 
"mangabeys", 
"macaques" e os 
"guenon" 

Gibões, sagüis, 
mico-leões, "indris", 
titis 

Gálagos, társios, lóris, 
orangotangos 

• Predação O risco de predação pode determinar se os 
indivíduos podem viajar sozinhos ou necessitar da 
proteção de um gmpo, se o beneficio da proteção adi
cional, fornecido por um gmpo grande, em vez de um 
pequeno, supera o aumento da competição entre os in
divíduos de um agrupamento maior; e se a presença 
de machos é necessária para proteger os jovens. 

Interações Comportamentais 

A vida dentro de um gmpo de primatas é um balanço entre a 
competição e a cooperação (Figura 23-10). A competição se 
manifesta pela agressão. Parte desta agressão - por exemplo, 
a defesa do alimento, de locais de sono ou de parceiros - é 
fortemente associada aos recursos. Outros tipos de agressão 
envolvem o estabelecimento e a manutenção de hierarquias 
de dominância, as quais podem ser consideradas formas in
diretas de competição por recursos se os indivíduos mais 
bem posicionados têm acesso preferencial aos alimentos. 

A cooperação também é diversificada. O comporta
mento de grooming, ("catação") no qual um indivíduo aca
ricia o pêlo do outro, removendo ectoparasitas e limpando 
feridas, é a forma mais comum de cooperação. Outros tipos 
de cooperação incluem compartilhar alimentos ou sítios de 
alimentação, a defesa coletiva contra predadores e a defesa 
dos territórios e de recursos dentro de uma área domiciliar, e 
a formação de alianças entre indivíduos. Alianças entre dois 

ou três indivíduos e outras mais complexas, as quais atuam 
durante a competição dentro de um gmpo são comuns entre 
os primatas. 

O parentesco e o conceito de desempenho inclusivo têm 
papéis importantes na interpretação do comportamento so
cial dos primatas. Um comportamento não deve diminuir 
o desempenho do indivíduo que o realiza para que ele seja 
mantido no repertório da espécie. Já que o desempenho é 
praticamente impossível de ser demonstrado em populações 
selvagens, os estudiosos do comportamento geralmente pro
curam por efeitos provavelmente correlacionados com o 
mesmo, tais como o acesso às fêmeas (para os machos), o 
intervalo entre os nascimentos (para as fêmeas) ou a pro
babilidade de que os descendentes sobreviverão até a idade 
reprodutiva. Comportamentos que aumentam estas caracte
rísticas são assumidos como contribuintes do desempenho. 
Os comportamentos podem beneficiar diretamente o indi
víduo que os realiza (desempenho pessoal), ou podem ser 
custosos ao desempenho pessoal, mas suficientemente be
néficos aos parentes próximos, o que compensa o prejuízo 
do indivíduo (desempenho inclusivo). 

Relações Sociais Entre os Primatas 

Quatro tipos gerais de relações entre os indivíduos foram des
critos para o comportamento social dos primatas. (Para mais 
detalhes, veja Watts [1985], Richard [1985], Smuts et al. 
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(a) 

AFigura 23-10 Comportamentos sociais dos babuínos amarelos 
(b) Agressões entre os babuínos machos. 

[1987], Dunbar [1988], Cheney and Seyfarth [1990] e Nishida 
[1990]). 

Associações Entre Adultos e Jovens Os primatas nascem 
em um estado muito vulnerável quando comparados a mui
tos mamíferos, e dependem dos adultos por períodos lon
gos. A relação de uma mãe com seu filho é variável entre 
as espécies - algumas mães são protetoras, enquanto outras 
são permissivas. Mães permissivas geralmente desmamam 
seus filhotes mais cedo do que as mães protetoras e podem 
ter intervalos menores entre os nascimentos de seus descen
dentes, embora esta relação não tenha sido observada para 
todas as espécies. Os descendentes de mães permissivas 
podem sofrer de altas taxas de mortalidade do que aqueles 
nascidos de mães protetoras, e a incompetência de algumas 
mães inexperientes parece levar a altas taxas de mortalidade 
dos filhotes. 

Filhas mais velhas, geralmente, participam do compor
tamento de "catação" e carregam os mais jovens, mas elas 
também podem morder, roubar ou beliscar os pequenos en
quanto eles se alimentando ou sendo tratados pelas mães. 
O comportamento alomaternal, fornecido por uma fêmea 
adulta, a qual não é a mãe, inclui a limpeza, a proteção e o 
transporte dos jovens. Diversos fatores parecem influenciar 
o comportamento alomaternal: pequenos jovens são preferi
dos aos mais velhos, descendentes de mães de posição alta 
na hierarquia do grupo recebem mais atenção e menos abuso 
do que os demais jovens, e as filhas mais velhas participam 
mais do que as não aparentadas no comportamento aloma
ternal. Machos de primatas monógamos do Novo Mundo 
participam intensivamente do transporte dos descendentes, 
compartilhando seu alimento com eles, enquanto as relações 
dos machos de primatas do Velho Mundo com os jovens são 
mais caracterizadas pela proximidade e pelo contato do que 
pelo cuidado. 

(b) 

(Papio cyanocephalus). (a) Um macho acaricia uma fêmea no estro. 

Ligações de Parentesco Entre as Fêmeas As fêmeas 
de algumas espécies de primatas semi-terrestres do Velho 
Mundo vivem em grupos que incluem diversos machos e 
fêmeas. Esta organização social é típica dos babuínos ama
relos (Papio cynocephalus), de diversas espécies de "maca
ques" (Macaca) e dos "vervets" (Cercopithecus aethiops). 
Fêmeas destas espécies permanecem, por toda a vida, nas 
tropas nas quais nasceram. Ligações de parentesco entre 
as fêmeas e a seleção de parentesco têm papéis importan
tes sobre os comportamentos das fêmeas em sistemas sem 
transferência das mesmas, pois as fêmeas de um grupo são 
aparentadas umas às outras (Quadro 23-2). 

As fêmeas dentro de um grupo formam uma hierarquia 
de dominância e competem por posições na mesma. Fêmeas 
aparentadas em um grupo são chamadas de linhagens ma-
triarcais. As fêmeas consistentemente apoiam suas parentes 
durante encontros com membros de outras linhagens ma-
triarcais. A relação de apoio entre as fêmeas de uma linha
gem matriarcal é um elemento importante da estrutura social 
de um grupo. Por exemplo, quando suas parentes fêmeas 
estão próximas, animais jovens podem dominar oponentes 
maiores e mais velhos de linhagens matriarcais subordina
das. Além disso, fêmeas de alta posição na hierarquia man
têm sua posição mesmo quando a idade ou os ferimentos 
reduzem sua habilidade de luta. Uma fêmea adolescente 
de babuínos amarelo normalmente recebe uma posição na 
hierarquia diretamente abaixo da de sua mãe, e esta herança 
de estatus fornece a estabilidade das relações de dominân
cia entre as fêmeas de um grupo. Entretanto, a hierarquia 
dentro das linhagens matriarcais não é fixa: fêmeas de babuí
nos amarelo de posição mais baixa, com fêmeas aparenta
das, podem desafiar as que estão em posição mais alta e se 
são bem sucedidas, sua toda a sua linhagem matriarcal pode 
subir na hierarquia do grupo. 
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ãk s informações obtidas nos estudos de campo geral-
LA mente são muito ampliadas quando os dados de vá-

m %rios anos de estudo são disponíveis. Jeanne Altmann 
e seus colegas têm estudado os babuínos das savanas (Papio 
cyanocephalus) na bacia de Amboseli, aos pés do Monte Ki
limanjaro no Quênia, por mais de 30 anos. Essa é uma es
pécie com transferência de machos, deste modo, as fêmeas 
se agrupam em linhagens matriarcais nas quais as fêmeas 
ocupam posições estáveis nas hierarquias dominantes. As 
principais interações sociais entre as fêmeas é a "catação" 
(grooming) e permanecer próximas umas com as outras. 

A freqüência desses comportamentos foi calculada para 
cada uma das 108 fêmeas e comparada com a sobrevivên
cia dos filhotes entre 1984 e 1999 (Altmann et al. 2003). A 
proporção dos filhotes que sobreviveram no primeiro ano 
de vida foi maior para os filhotes de fêmeas que utilizaram 
mais extensivamente esses comportamentos sociais, do que 
aqueles nascidos de fêmeas com nenhuma integração social 
no grupo (Figura 23-11). 

A influência da sociabilidade na sobrevivência dos fi
lhotes pode ser distinguida estatisticamente pelo efeito do 
estatus dominante de uma fêmea. Embora seja verdadeiro, 
como o esperado, que as fêmeas de posição hierárquica alta 
tenham alta pontuação de sociabilidade, a correlação entre 
sociabilidade e sobrevivência infantil permanece quando o 
efeito da posição social é removido nas análises estatísticas. 

Por que as interações sociais entre as fêmeas de babuínos 
contribuem para a sobrevivência dos filhotes? Estudos com 

os seres humanos podem apresentar pistas, pois indicam que 
o suporte social diminui o efeito do estresse. Mulheres que 
têm um suporte social amplo dão à luz bebes mais pesados 
e com menor incidência de doenças, acidentes e desordem 
mental. Em contraste, sentimentos de solidão são correlacio
nados com alta taxa de doenças e morte. 

Um dos mecanismos pelos quais a sociabilidade pode au
mentar o desempenho é fisiológico: interações sociais man
tidas entre os seres humanos estimulam a liberação de neuro 
hormônios denominados de endorfinas, que produzem uma 
sensação de relaxamento e relações similares podem existir 
entre os primatas não humanos. Estudos de laboratório em 
outros vertebrados não humanos, incluindo primatas, mos
tram que a presença de indivíduos familiares de uma mesma 
espécie, diminuem o ritmo cardíaco e os níveis de Cortisol 
(indicando redução do estresse), retardamento do envelheci
mento e aumento da expectativa de vida. Deste modo, inte
rações sociais podem contribuir para um ambiente benigno 
para os filhotes de babuínos. 

Mecanismos comportamentais podem também ser res
ponsáveis por alguns dos efeitos da sociabilidade na sobre 
vivência dos filhotes de babuínos: Interações sociais entre 
adultos de babuínos aumentam a tolerância dos indivíduos 
que ocupam altas posições hierárquicas e podem prover 
proteção contra a agressividade das fêmeas pertencentes a 
outras linhagens matriarcais, bem como o acesso a fontes 
valiosas, tais como melhores lugares de alimentação e fon 
tes de água. 

< Figura 23-11 O estatus social e a sobrevivência dos filhotes. 
A sobrevivência relativa dos filhotes como um índice de quantos 
filhotes de uma determinada fêmea debabuíno sobrevive no primeiro 
ano de vida, comparado com a sobrevivência esperada de todos os 
filhotes de um bando durante um ano. (A taxa de sobrevivência 
varia substancialmente ano a ano.) O índice de composição de 
sociabilidade é a freqüência das três principais interações sociais 
de cada fêmea e é dividida em quartis. (O primeiro quartil é de 27 
fêmeas com o mais baixo índice na hierarquia social, o segundo 
quartil de 27 fêmeas tem o maior índice na hierarquia social. O 
total da amostra é de 108 fêmeas). Fêmeas de posição hierárquica 
mais alta são as que estão mais integradas socialmente do que as 
fêmeas de posição mediana, e fêmeas de posição hierárquica mais 
baixas são as que eram menos integradas do que as fêmeas de 
posição mediana. 
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Ligações de parentesco entre as fêmeas são elementos 
claramente importantes da estrutura social em sistemas de 
transferência de machos, mas a contribuição exata das rela
ções de longo prazo ao desempenho individual não é clara. 
Em algumas espécies, fêmeas em posições altas da hierar
quia são jovens quando dão a luz pela primeira vez, apre
sentando intervalos curtos entre os nascimentos e alta taxa 
de sobrevivência dos descendentes, mas estas correlações 
não estão presentes em todas as espécies que foram estuda
das. Além disso, as ligações de parentesco entre as fêmeas 
são fracamente manifestadas em sistemas com transferência 
de fêmeas, os quais incluem a maioria das espécies de sí
mios e muitas espécies de macacos. 

Alianças Entre Machos Primatas machos, em sistemas 
de transferência de machos, geralmente formam hierarquias 
de dominância, mas a hierarquia dos machos depende prin
cipalmente dos atributos individuais e são, dessa maneira, 
menos estáveis do que os sistemas de dominância das fê
meas, baseados na linhagem matriarcal. Jovens machos, os 
quais, geralmente, são imigrantes recentes de outro grupo, 
apresentam as maiores habilidades de luta e normalmente 
chegam às posições mais altas da hierarquia. Alguns ma
chos mais velhos conseguem alianças estáveis, uns com os 
outros, as quais permitem que os mesmos vençam os mais 
jovens na competição das oportunidades de cortejar as fê
meas receptivas. Estes machos, provavelmente, obtêm um 
maior sucesso de acasalamento, por meio das alianças recí
procas, do que conseguiriam com base em sua posição indi
vidual na hierarquia. 

Relações de cooperação entre os machos são mais co
muns em sistemas de transferência de fêmeas, pois os ma
chos destas espécies permanecem em seus grupos natais. 
Como resultado, as relações de parentesco existem entre os 
machos de um grupo. Entre os colobus vermelhos {Colobus 
badius), por exemplo, somente os machos nascidos no grupo 
parecem ser aceitos pelo sub-grupo dos machos adultos, e a 
permanência nesse sub-grupo pode ser estável por anos. 

Machos adultos passam boa parte de seu tempo próxi
mos uns aos outros, cooperando em agressões a machos de 
grupos vizinhos. Por exemplo, Goodall (1986) observou 
a matança sistemática de um grupo inteiro de chimpanzés 
machos (Pan troglodytes) por machos de um grupo vizinho, 
os quais tomaram as fêmeas da comunidade. Dentro de um 
grupo, os chimpanzés machos passam mais tempo juntos 
do que com as fêmeas, e se relacionam em uma série va
riada de comportamentos de cooperação entre si, incluindo 
a limpeza e a divisão da carne. Entretanto, esta cooperação 
aparente representa simplesmente uma forma de consolidar 
as relações baseadas em competições intensas e, algumas 
vezes, violentas por fêmeas. 

Relações de Amizade Entre Machos e Fêmeas de Babuí
nos As observações de Bárbara Smuts (1985) de um 
grupo de babuínos amarelos revelaram que as interações 
entre indivíduos machos e fêmeas não eram distribuídas alea
toriamente entre os membros de um grupo. Em vez disso, 
cada fêmea tinha um ou dois machos chamados de amigos. 
Os amigos passam muito tempo próximos uns dos outros. 
Tais amizades duravam meses ou anos, incluindo períodos 
nos quais a fêmea não se encontrava sexualmente receptiva, 
pois ela estava grávida ou cuidando de um bebê. Os machos 
amigos eram solidários quanto ao bem estar de suas amigas 
e de seus bebês. Amizades similares entre machos e fêmeas 
foram descritas em gorilas das montanhas (Gorilla gorilla), 
nos babuínos gelada (Theropithecus gelada), em babuínos 
hamadrias (Papio hamadryas), nos macacos rhesus (Ma
caca mulatto) e nos macacos japoneses (Macaca fuscata). 

A vantagem destas amizades, para as fêmeas, parece ser 
a proteção que os machos fornecem a elas e a seus filho
tes contra os predadores, bem como contra outros membros 
de seu grupo. A vantagem masculina da amizade com uma 
fêmea é menos aparente. Se os descendentes da fêmea são 
também os desse macho, a sua proteção contribuiria ao de
sempenho dele. Entretanto, no estudo de Smuts, sobre os 
babuínos amarelos, somente a metade das amizades entre os 
machos e os descendentes envolvia relações nas quais os pri
meiros eram provavelmente os pais dos últimos. As demais 
amizades envolviam machos que nunca foram vistos em co
pulas com as mães dos jovens. A vantagem da amizade para 
os machos pode depender de associações a longo prazo com 
as fêmeas. Smuts notou que os machos que participaram de 
amizades com uma fêmea aumentaram significativamente 
suas chances de acasalamento com as mesmas alguns meses 
depois, quando elas estavam receptivas novamente. 

Como os Primatas Encaram sua Estrutura Social? 

O resumo anterior, sobre as estruturas sociais dos primatas, 
representa os resultados de dezenas de milhares de horas de 
observação de indivíduos animais, ao longo de períodos de 
muitos anos. Análises estatísticas de interações entre indiví
duos - sessões de grooming (catação), agressão, defesa - reve
lam correlações associadas com fatores que incluem a idade, a 
personalidade, o parentesco e a posição na hierarquia. Os pró
prios animais reconhecem tais relações? 

Esta é uma pergunta fascinante, mas de resposta difícil; 
especialmente para estudos de animais de ampla distribui
ção. O acúmulo de evidências sugere que os primatas pro
vavelmente reconhecem tipos diferentes de relações entre 
os indivíduos. Por exemplo, quando macacos rhesus jovens 
são ameaçados por outros macacos eles gritam, solicitando 
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o auxílio de indivíduos fora de seu campo de visão. O tipo 
de grito dado varia dependendo da intensidade da interação 
(ameaça ou ataque real), da posição de dominância e do pa
rentesco do oponente. Além disso, uma mãe babuíno parece 
saber interpretar os gritos de seus filhotes e responder, mais 
ou menos vigorosamente, dependendo da natureza da ame
aça. Quando gritos, gravados em fitas, eram reproduzidos às 
mães, elas respondiam com maior intensidade àqueles dados 
em momentos de confronto com oponentes de posição mais 
alta na hierarquia, e de modo mais brando quando os gritos 
eram produzidos em confrontos com oponentes de posição 
mais baixa e as mães respondiam ainda de maneira menos 
intensa quando as interações se davam entre parentes. Os 
babuínos se interessaram mais pelas gravações que reverte
ram artificialmente o estatus de dominância de dois indiví
duos - isto é, quando um animal de categoria hierárquica 
mais alta sonorizava como se estivesse dando uma resposta 
subordinada para um indivíduo de posição hierárquica mais 
baixa (Bergman et al. 2003). 

Em um experimento similar, sobre macacos "vervet" li
vres, os gritos dos jovens eram reproduzidos para três fê
meas, uma delas a mãe do jovem. A mãe respondeu mais 
intensamente aos gritos do que as outras duas macacas, 
como era esperado quando as mães são capazes de reconhe
cer os gritos de seus próprios filhotes. Entretanto, os outros 
dois animais responderam aos gritos com um olhar para a 
mãe, o que sugere que elas não eram somente capazes de 
associar os gritos a um jovem em particular, mas também a 
relacionar a mãe de tal filhote. 

Observações de agressões redirecionadas também suge
rem que alguns dos primatas classificam outros membros de 
um gmpo pela linhagem matriarcal e pela amizade. Quando 
um babuíno, ou um macaque, era atacado por um oponente 
de posição mais alta na hierarquia, a vítima freqüentemente 
atacava um indivíduo que não havia participado da interação 
original. Este comportamento é conhecido como a agressão 
redirecionada - e os alvos das agressões redirecionadas são 
parentes ou amigos do oponente original, de maneira mais 
freqüente do que a esperada pelo acaso. Os macacos "ver
vet" apresentam formas ainda mais complexas de agressão 
redirecionada: eles se comportam mais agressivamente com 
um indivíduo quando lutaram recentemente contra um de 
seus parentes. Além disso, um vervet adulto pode atacar um 
animal em particular se um de seus parentes atacou um pa
rente do animal no mesmo dia. Este tipo de comportamento 
é observado apenas em "vervets" adultos, o que sugere que 
leva mais tempo aos animais mais jovens para aprender as 
complexidades das relações sociais de um gmpo. 

Estes tipos de observação sugerem que os primatas adul
tos apresentam um reconhecimento complexo e detalhado 
das relações genéticas e sociais de outros indivíduos de 
seu gmpo. Além disso, eles são podem ser capazes de re
conhecer categorias mais abstratas - tais como um parente 
e um indivíduo que não o é, parentes próximos de parentes 
distantes, ou amizades fortes e amizades fracas - as quais 
compartilham características independentes dos diferentes 
indivíduos envolvidos. 

Resumo 

A sociabilidade, a formação de gmpos estruturados, é uma 
característica proeminente do comportamento de muitas es
pécies de mamíferos. Entretanto, o comportamento social é 
somente um aspecto da biologia de uma espécie, e os com
portamentos sociais coexistem com outros aspectos do com
portamento e da ecologia, incluindo a busca por alimentos 
e a fuga de predadores. O tamanho e a geografia da área 
domiciliar de um animal são relacionados à distribuição e à 
abundância dos recursos, ao tamanho corpóreo do animal, e 
aos seus hábitos alimentares. Espécies maiores apresentam 
áreas domiciliares maiores do que as espécies pequenas e, 
para qualquer tamanho corpóreo, os tamanhos das áreas do
miciliares seguem a ordem carnívoros, onívoros, herbívoros. 

Os sistemas sociais estão relacionados à distribuição 
dos recursos e às oportunidades do indivíduo (geralmente 
um macho) de aumentar o acesso às parceiras por meio do 
controle do acesso aos recursos. Hábitos de dieta, o habitat 
estrutural no qual a espécie vive e seus meios de evitar os 

predadores são fortemente associados ao tamanho corpóreo 
e aos sistemas de acasalamento. Estes aspectos da biologia 
formam uma rede de interações, cada um influenciando os 
outros de formas complexas. 

Os sistemas sociais dos primatas - especialmente dos ma
cacos cercopitecóides - foram objetos de estudo de campo, 
e há mais informações sobre o comportamento social dos 
primatas do que sobre os de qualquer outro mamífero. Os 
sistemas sociais dos primatas são complexos e únicos dentre 
os mamíferos. Alguns primatas são solitários ou monogâmi-
cos; outros vivem em gmpos e apresentam comportamentos 
que sugerem não somente o reconhecimento dos demais in
divíduos, mas também o reconhecimento das relações ge
néticas e sociais entre os outros indivíduos. Estudos sobre 
outros tipos de mamíferos, provavelmente, irão revelar fe
nômenos similares. O entendimento do comportamento dos 
mamíferos requer um amplo conhecimento de sua ecologia 
e de suas histórias evolutivas. 
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24 

Os primatas representam um gmpo moderadamente bem sucedido na maior parte da Era Cenozóica, embora, 
desde o final do Eoceno, eles tem estado confinados principalmente às latitudes tropicais (com a óbvia exce
ção dos humanos). Os primatas incluem não somente os antropóides, o gmpo de símios 1 e de macacos ao qual 
os humanos pertencem, mas também os prossímios, animais como os tarsios e os lêmures. Técnicas molecu
lares para o estudo das relações genéticas, sugerem que a separação entre os humanos e os demais grandes 
símios africanos foi há menos de 10 milhões de anos. Fósseis do gênero hominídeo Australopithecus, o gmpo 
irmão de nosso gênero Homo, mostram claramente que o andar bípede surgiu anteriormente à aquisição de 
um grande cérebro. A grande diversidade de novos fósseis mostra que o quadro da evolução humana foi muito 
mais complexo e diversificado do que se acreditava anteriormente. Representantes dos gêneros Homo e Aus
tralopithecus viveram juntos, na África, por mais de um milhão de anos; e a extinção dos australopitecíneos 
se relacionou, provavelmente, às alterações climáticas em vez da competição com nossos ancestrais. Nossa 
atual situação, na qual nós - Homo sapiens - é a única espécie de hominídeos sobre a Terra é nova - há recen
tes 30.000 anos, nós compartilhamos o planeta com representantes de Homo eretus e Homo neanderthalensis. 

24.1 A Origem e a Diversificação dos Primatas 

Os humanos compartilham muitos traços biológicos com os 
animais chamados de símios, macacos e prossímios: somos 
todos membros da ordem dos primatas (do latim prima = 
primeiros). Os primeiros primatas eram formas arbóreas que 
viviam nas florestas do início da Era Cenozóica. Os seres hu
manos são os últimos primatas que apareceram, e sistemas 
sociais complexos, tais como os discutidos no Capítulo 23, 
são uma característica ancestral da linhagem primata. 

Características dos Primatas 

As características típicas dos primatas estão listadas na Ta
bela 24.1. Note que muitas dessas características não exclu
sivas dos primatas: por exemplo, muitos mamíferos retêm a 
clavícula, porcos têm molares bunodontes similares aos dos 
primatas e muitos ungulados e cangurus têm apenas um fi
lhote por gravidez. 

A maioria destes traços foi atribuída à vida arbórea. Todas 
as modificações básicas dos apêndices podem ser considera
das como contribuições à locomoção arbórea, assim como a 
percepção de profundidade estereoscópica resultante da visão 
binocular e do aumento do cérebro, o qual coordena a percep
ção visual e a resposta locomotora. A maioria dos primatas 
é arbórea, mas alguns deles se tomaram terrestres posterior
mente (os babuínos, por exemplo), e os humanos são os mais 
terrestres de todo o gmpo. Mesmo assim, muitos dos traços 
mais humanos derivam de especializações arbóreas antigas. 

Entretanto, a vida arbórea não pode ser considerada a 
única fonte das características dos primatas, porque não são 
compartilhadas com muitos outros mamíferos arborícolas. 
Por exemplo, os esquilos não possuem cérebros grandes 
e um dedo polegar oponível, mas retêm as garras. Entre
tanto, os esquilos são mais generalizados e escaladores em 
potencial. Jon Bloch (Bloch e Boyer 2002) descobriu re
centemente esqueletos praticamente completos de animais 

Nota do tradutor: não há uma palavra, em português, que tenha o mesmo significado de Ape. Dessa forma, adota-se a palavra "símio" 
para identificar os grandes primatas da Asia e da África (orangotangos, gorilas e chimpanzés). 
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Características dos Primatas 

Retenção da clavícula (a qual é reduzida, ou perdida, em muitas linhagens de mamíferos) como um elemento proemi
nente da cintura escapular (peitoral). 

Um ligamento no ombro que permite um alto grau de movimento dos membros em todas as direções e um ligamento no 
cotovelo, o qual permite a rotação dos membros peitorais. 

A retenção generalizada de cinco dígitos funcionais nos membros peitorais e pélvicos. Mobilidade aumentada dos dígi
tos, especialmente o polegar e o hálux, que usualmente são oponíveis aos outros dígitos. 

Garras modificadas em unhas achatadas e comprimidas. 
Desenvolvimento de terminações sensoriais táteis na região distai dos dígitos. 
Uma tendência a redução do focinho e dos aparatos olfatórios, com o posicionando a maior parte do crânio caudal às 

órbitas. 
Uma redução no número de dentes, quando comparados aos mamíferos primitivos, mas com a retenção dos padrões 

simples da coroa dos molares bunodontes. 
Um aparato visual complexo com alta acuidade, grande percepção de cores e com tendências ao desenvolvimento de 

olhos binoculares voltados para frente e percepção de três cores. 
Um cérebro grande em relação ao tamanho do corpo, com aumento considerável do córtex cerebral. 
Uma tendência de desenvolvimento de mecanismos de criação do feto. 
Somente duas glândulas mamárias (com algumas exceções). 
Tipicamente, somente um filhote por gravidez, associado a uma infância prolongada e a uma adolescência. 
Uma tendência de manutenção ereta do tronco, o que leva ao bipedalismo facultativo. 

denominados carpolestídeos, que foram provavelmente o 
grupo irmão dos verdadeiros primatas entre o conjunto de 
protoprimatas denominados plesiadapiformes. Os esquele
tos mostram que os carpolestídeos eram tipos de escalado-
res especializados com dedos longos e um polegar oponível, 
provavelmente especializado para se alimentar na extre
midade dos galhos (Figura 24.1). Os primatas verdadeiros 
podem ter derivado de um animal especializado similar. 

Tendências Evolutivas e a Diversidade nos Primatas 

A Figura 24-1 é uma representação simplificada das inter-
relações dos primatas e a Tabela 23.3 apresenta uma classi
ficação tradicional dos primatas modernos. 
Plesiadapiformes Os primeiros mamíferos, semelhantes 
aos primatas (plesiadapiformes) (Grego plesi = próximo; 
e Latim adapi = coelho; e forme = forma) aparecem no iní
cio da Era Cenozóica. Os plesiadapiformes eram semelhan
tes a esquilos e variavam, quanto a seu tamanho, desde um 
mico-leão até um sagüi. Eles incluíam diversas linhagens, 
variando quanto a suas dietas (o que pode ser concluído a 
partir de seus dentes) desde os onívoros generalizados até 
os insetívoros e os que se alimentavam de seiva. Os plesia
dapiformes eram mais diversificados na América do Norte, 
no Paleoceno, embora estivessem presentes em todo o He
misfério Norte. Seus números declinaram no Eoceno, che-

>FÍgura 24-1 Reconstrução do proto-primata Carpolestes simpsoni. 
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gando à extinção ainda ao final desta época. O declínio da 
diversidade dos plesiadapiformes coincide com a evolução 
e a radiação dos roedores, ao final do Paleoceno. Pode ter 
havido competição entre estas duas linhagens, levando à ex
tinção dos plesiadapiformes. 

Os plesiadapiformes são o gmpo irmão dos primatas ver
dadeiros e compartilham alguns traços derivados dos dentes 
e do esqueleto. Eles diferem quanto a possuírem encéfalos 
menores e longos focinhos, não apresentarem uma barra 
pós-orbital e um hálux (dedão do pé), e a especialização dos 
incisivos (semelhantes aos dos roedores). Aparentemente, os 
plesiadapiformes retiveram as garras. Em contraste, todos 
os primatas verdadeiros têm unhas exceto pelos sagüis da 
América do Sul, os quais apresentam garras secundárias. 

Prossímios Os primeiros primatas verdadeiros, ou Eu-
primates (Grego Eu = bom), são conhecidos desde o início 
do Eoceno, na América do Norte, na Eurásia e no norte da 
África, e podem ser representados por dentes isolados, do 
final do Paleoceno, encontrados em Marrocos. Estes pri
meiros primatas pertencem a um gmpo tradicionalmente 
chamado de pró-símios (Grego pro = antes; e Latim simi = 
símio): os gálagos da África; os lêmures de Madagascar; e 
os "loris", os 'pottos" e os tarsos do Sudeste asiático (Figura 
24-4). Em geral, os pró-símios são pequenos, noturnos, com 
focinhos longos e com encéfalos pequenos, quando compa
rados aos antropóides (Grego Anthrops = homem) mais de
rivados ou aos símios e macacos. As dietas dos pró-símios 
são mais generalizadas, havendo alguns poucos herbívoros 
especializados. Entretanto, o agrupamento dos pró-símios 
é parafilético, já que diversas características derivadas (p. 
ex., um focinho curto com um nariz seco, em vez de úmido, 
semelhante ao dos cães) indicam que os tarsos são mais 
aparentados aos antropóides do que os demais pró-símios 
(Figura 24-2). Uma divisão alternativa para os primatas se 
dá entre os Strepsirhini (Grego strepsi = torcido; e rhin = 
nariz) - lemuróides e lorisóides - e os Haplorhini (Grego 
haplo - simples) - tarsos e antropóides. O Strepsirhini tam
bém é um gmpo parafilético, embora seus membros viven
tes formem um gmpo monofilético, os lemuriformes (veja 
Figura 24-2). 

A maioria dos pró-símios do Eoceno era maior do que 
os plasiadapiformes, com encéfalos maiores e com caracte
rísticas morfológicas arbóreas obviamente mais especializa
das, tais como membros mais longos e esbeltos. Eles podem 
ser agmpados em duas linhagens principais: os adapídeos, 
maiores, com focinhos longos e com dentes mais especiali
zados para a herbivoria; e os pequenos omomiídeos (Grego 
orno = ombro e mys = camundongo), os quais tinham foci
nhos mais curtos, com dentes mais especializados à insetivo-
ria ou à alimentação por seiva (Figura 24-3). Julgando pelo 
tamanho das órbitas, os adapídeos eram, provavelmente, 
diurnos, enquanto os omomiídeos, com olhos grandes eram, 
possivelmente, noturnos. Atualmente os adapídeos são 
considerados os mais primitivos do que outros euprimatas, 

enquanto os omomiídeos são formas mais derivadas aparen
tadas dos tarsos. 

A diversificação dos adapídeos e dos omomiídeos, pelo 
Hemisfério Norte, reflete os climas quase tropicais das gran
des latitudes durante a primeira parte do Eoceno. Com a 
deterioração climática do final do Eoceno em latitudes tem
peradas, os primatas declinaram e desapareceram de áreas 
externas à África e à Ásia tropical. Os tipos primitivos de 
pró-símios foram amplamente extintos ao final do Eoceno, 
embora algumas formas especializadas (sivaladapídeos) so
breviveram até o final do Mioceno e início do Plioceno, na 
Ásia. Mesmo hoje, praticamente todos os primatas não huma
nos estão restritos aos trópicos (Figura 24-5). Isso foi verda
deiro para a maioria do final da Era Cenozóica, com algumas 
excursões de símios em porções mais ao norte da Eurásia, du
rante o período do aquecimento no final do Mioceno. 

Pró-símios atuais são uma radiação moderadamente di
versificada nos trópicos do Velho Mundo, conhecida ini
cialmente no final do Oligoceno, na África. As linhagens 
modernas são pouco conhecidas a partir de seu registro fós
sil, provavelmente porque a preservação é rara em habitats 
de floresta tropical. Os lêmures da ilha de Madagascar pas
saram por uma diversificação evolutiva em cinco famílias 
diferentes. Estas incluem alguns herbívoros especializados, 
grandes e diurnos (do tamanho de "racoons"), tais como o 
"indri" (Indri indrí) e o peculiar "aye-aye" (Daubentonia ma-
dagascarensis), o qual utiliza seu dedo médio altamente espe
cializado para sondar e retirar larvas de ocos nas árvores. 

Até tempos relativamente recentes (apenas há dois mil 
anos), havia uma variedade muito maior de lêmures, in
cluindo formas muito maiores. Formas arbóreas gigantes 
com aparência de um coala e bicho-preguiça, e formas ter
restres menores com a aparência de babuínos. Parece que 
os lêmures, isolados do restante do mundo, evoluíram sua 
própria versão de diversidade primata, incluindo paralelos 
com os símios antropóides. Infelizmente, muito desta diver
sidade está perdida, provavelmente devido à imigração dos 
humanos até a ilha. Muitos lêmures atuais estão ameaçados 
de extinção, graças à contínua destmição dos habitats de 
floresta (Godfrey e Jungers 2003). 

Antropóides Os antropóides modernos são de modo geral 
maiores que os prossímios, com encéfalos maiores, os quais 
alojam lobos olfatórios pequenos e com uma dieta frugívora 
(se alimentam de frutas) ou folívora (se alimentam de fo
lhas), ao invés de dietas onívoras ou insetívoras. Eles tam
bém são diurnos e com sistemas sociais mais complexos. 
Na locomoção arbórea, ou são quadrúpedes arbóreos sobre 
os ramos, ou se mantêm suspensos, agarrando-se aos ga
lhos, enquanto os pró-símios geralmente são formas que se 
agarram ou saltam. Os grandes antropóides empregam uma 
forma típica de deslocamento suspenso no qual os animais 
movem-se de modo relativamente lento agarrando-se na 
parte de baixo dos ramos. Uma versão especializada desse 
tipo de deslocamento é a braquiação, na qual os animais 
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Pró-símios 
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< Figura 24-2 Relações filogenéticas dos primatas. Esse diagrama apresenta as prováveis relações entre os principais gmpos de primatas. 
Linhas pontilhadas apresentam somente inter-relações; elas não indicam os momentos de divergência, nem a presença, não registrada, 
de táxons no registro fóssil. Linhas claras indicam períodos de tempo nos quais sabe-se que um táxon esteve presente, mas que não é 
representado no registro fóssil. Os números indicam caracteres derivados que distinguem as linhagens. 
Legenda: 1. Euprimatas - dentes bunodontes; unhas (em vez de garras) sempre presentes nas formas viventes, ao menos no pólex (polegar); 
presença da barra pós-orbital. 2. Lemuriformes - garra curva presente no segundo dedo; dentes frontais inferiores modificados em uma única 
peça. 3. Haplorhini [tarsiformes e antropóides] - crânio curto; órbita e fossa temporal separadas ventralmente por uma parede pós-orbital; nariz 
seco e lábio superior livre (ao invés de preso à mandíbula). 4. Tarsiformes - olhos muito grandes. 5. Anthropoidea (macacos e símios) - ossos 
frontais fundidos; sínfise mandibular fundida; aumento dos molares inferiores posteriormente; o terceiro apenas um pouco maior que o segundo, 
todos com cinco cúspides, o hipoconulídio pequeno. 6. Platyrrhini (macacos do Novo Mundo) - narinas espaçadas e arredondadas; contato 
entre os ossos jugal e parietal sobre a parede lateral do crânio, atrás da órbita; os dois primeiros molares não apresentam hipoconulídios. 7. 
Catarrhini (macacos e símios do Velho Mundo) - narinas pouco espaçadas; número de pré-molares reduzido a dois; contato entre os ossos 
frontal e esfenóide na parede lateral do crânio; o osso timpânico se estende lateralmente, formando um canal auditivo tubular (canal auricular). 
8. Hominoidea (símios e humanos) - molares inferiores com uma base talonídia cercada por cinco cúspides principais; palato amplo e regiões 
nasais; cérebro aumentado; tórax amplo com a escápula dorsalmente posicionada; região lombar reduzida, com expansão do sacro e ausência 
de cauda. 9. Hominidae (humanos) - caninos e incisivos relativamente pequenos; nariz curto; forâme magno posicionado ventralmente; ílio 
curto e amplo; pernas longas em comparação aos braços; primeiro dedo do pé não oponível. 

oscilam rapidamente na parte de baixo de um galho para 
outro usando as mãos para segurar os galhos. 

Os antropóides modernos podem ser distintos dos pró-
símios por meio de uma variedade de características cra
nianas que reflete um tamanho cerebral grande e uma dieta 
com fibras, as quais requerem muita mastigação. Antropói
des apresentam uma parede óssea atrás da órbita (tal como 
os tarsos, uma característica que associa os dois gmpos ao 
Haplorhini), e os ossos que compõe as duas metades da 
mandíbula inferior e os ossos frontais entre os olhos são 
fundidos (Figura 24-6). Não apresentam a garra no segundo 
dedo, observada nos pró-símios modernos. 

Os antropóides mais antigos datam de meados do Eoceno, 
havendo um grande debate acerca de sua origem africana ou 
asiática. Atualmente este é um problema biogeográfico, como 
a Africa Cenozóica foi uma ilha continental até o início do 
Mioceno, não está claro como esses primatas foram capazes 
de deslocar-se entre esses dois continentes. Sabe-se que os 
antropóides são mais antigos na Ásia do que na África, mas 
os depósitos fósseis africanos de todos os tipos de mamíferos 
da Era Cenozóica são esparsos até o fim do Eoceno. 

O mais antigo antropóide conhecido é o Eosimias 
(Grego eos = surgimento), um pequeno animal chinês com 
apenas 6 centímetros de comprimento, pesando cerca de 10 
gramas (Gebo et al. 2000). Houve também uma radiação de 
primatas grandes semelhantes aos antropóides (amphipithe-
cine) no final do Médio Eoceno de Myanmar, mas alguns 
pesquisadores consideram agora que eram adapídeos espe
cializados que convergiram no mesmo Período para a forma 
do corpo antropóide na Ásia. 

A radiação diversa de antropóides, com uma grande va
riedade de tamanhos corpóreos (mas nenhum maior do que 
o de um gato) é conhecida na formação Fayum, no Egito, 
a qual abrange um Período desde o final do Eoceno até o 
início do Oligoceno. (Uns poucos adapídeos também são 
conhecidos nesses depósitos fósseis da África). Os antropói
des eram representados pelos parapithecideos, formas seme
lhantes à esquilos que eram mais primitivas que qualquer 
outro antropóide, e propliopitecídeos, os quais eram formas 
mais parecidas com símios. Eles incluem o Aegyptopithe-
cus, do tamanho de um gato, originalmente pensou-se em 
se tratar de um símio primitivo verdadeiro. Sua anatomia 

(a) Plesiadapis (b) Nothartus (c) Tetonius 
(Plesiadapiformes) (Adapideo) (Omomyideo) 

AFigura 24-3 Reconstrução de crânios fósseis de alguns primatas primitivos e de mamíferos semelhantes (fora de escala). 
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A Figura 24-4 Adiversidade dos prossímios viventes, (a) Lêmure de cauda anelada,Lemur catta (Lemuridae, Lemuroidea, Lemuriformes). 
(b) "Indri", Indri indri (Indriidae, Lemuroidea, Lemuriformes). (c)"Aye-aye", Daubentonia madagascarensis (Daubentoniidae, Lemuroidea, 
Lemuriformes). (d) "Gálago de DemidofT" Galagoides demidovii (Galagidae, Lorisoidea, Lemuriformes). (e) "Potto" , Perodictícus potto 
(Lorisidae, Lorisoidea, Lemutiformes). (f) Tarso, Tarsius spectrum (Tarsiidae, Tarsiformes). 

AFigura 24-5 Mapa da distribuição dos primatas em tempos Recentes e no Eoceno. 
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Prossfmio Antropóide 

sugere que eles se alimentavam principalmente de frutas e 
um pouco modificados para a vida arborícola. Entretanto, 
enquanto esses primatas são parentes mais próximos dos 
antropóides africanos do que os macacos asiáticos, eles pré 
dataram a divergência dos macacos modernos e dos símios, 
deste modo, não podem ser classificados como símios ver
dadeiros (hominóides). 

Os antropóides modernos podem ser divididos entre os 
Platyrrhini (Grego platy = amplo) - os macacos do Novo 
Mundo com um nariz amplo - e os Catarrbini (Grego 
cata = voltado para baixo) - os macacos e símios com nariz 
estreito, do Velho Mundo. Alguns antropóides de Fayum, os 
pequenos parapitecídeos semelhantes a macacos, represen
tam formas mais primitivas do que a de qualquer antropóide 
vivente e outros, tais como os grandes propliopitecídeos, se
melhantes à símios, representam os primeiros Catarrhini. 

Os Platyrrhini, macacos do Novo Mundo, ou cebóides 
(Grego cebus = macaco), apareceram inicialmente durante 
o Oligoceno na América do Sul, como parte de uma radia
ção exclusiva do Novo Mundo. Eles devem ter navegado 
através do Oceano Atlântico para chegar a este continente 
desde a Africa: roedores de provável origem africana tam
bém chegaram à América do Sul neste mesmo Período (veja 
o Capítulo 19). Os Platyrrhini são mais primitivos que os 
Catarrhini, pois retêm três pré-molares de cada lado da 
mandíbula; todos os Catarrhini apresentam apenas dois pré-
molares. Platyrrhini e Catarrhini também diferem quanto a 
algumas características cranianas, especialmente na região 
da orelha (= ouvido). 

Os Platyrrhini podem ser divididos em cebídeos e atelí-
deos (Figura 24-7). 

< Figura 24-6 Diferenças cranianas entre 
os pró-símios e os antropóides. 

Frontal fundido 

Sínfise mandibular 
fundida 

• Os cebídeos incluem os cebines (p. ex., o macaco-
prego), os callitrichines (sagüis e micos-leões) e os 
aotinies (o macaco-da-noite). 

• Os atelídeos incluem os atelines (macaco-aranha, 
macaco barrigudo e bugio) os callicebinideos (titis) e 
os pithecinideos (uacaris). 

Cebidae Sagüis e micos-leões são animais pequenos e 
semelhantes a esquilos, e têm, secundariamente, unhas na 
forma de garras em todos os dedos, exceto no polegar. Apre
sentam molares simplificados e, enquanto algumas poucas 
espécies são insetívoras, a maioria é frutívora, se alimen
tando de seiva das árvores. Eles também são incomuns, 
entre os primatas, por gerarem gêmeos. O macaco-da-noite 
é o único antropóide noturno. 

Atelidae Os macacos atelinídeos se distinguem por apre
sentar uma cauda preênsil e um modo de locomoção arbórea 
especializada de manterem-se suspensos, com a ajuda da 
cauda. 

A radiação dos cebídeos, de certa forma, faz um paralelo 
com a radiação dos macacos do Velho Mundo, embora não 
haja uma radiação terrestre equivalente a dos babuínos e dos 
"macaques", nem nunca houve uma radiação de cebídeos 
equivalente à dos grandes símios antropóides. A ausência de 
formas semelhantes às dos grandes símios entre os cebídeos 
é surpreendente, considerando que houve uma radiação 
evolutiva de tais formas (todas extintas) entre os lêmures 
de Madagascar. Talvez, a radiação extensiva das preguiças 
terrestres gigantes, na América do Sul, inibiu uma radiação 
terrestre entre os primatas. Entretanto, um paralelo interes
sante existe entre o macaco-aranha e o gibão - ambos são 
braquiadores especializados^ com braços excepninnalimpnte 

Oclusão 
pós-orbital 

Cérebro maior 
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Platyrrinhi - Novo Mundo 

Catarrhyni - Velho Mundo 

(g) 

A Figura 24-7 Adiversidade dos macacos viventes, (a) Saguí-leãozinho, Cebuellapygmaea (Callitrichinae, Cebidae). (b) Mico de cheiro, 
Saimiri sciureus (Cebinae, Cebidae, Ceboidea). (c) Macaco-aranha, Ateies paniscus (Atelinae, Atelidae, Ceboidea). (d) Guariba vermelho, 
Alouatta seniculus (Atelinae, Atelidae, Ceboidea). (e) "Pig-tailed macaque", Macaca nemistrina (Cercopithecinae, Cercopithecidae, 
Cercopithecoidea). (f) Babuíno da savana, Papio anubis (Cercopithecinae, Cercopithecidae, Cercopithecoidea). (g) Lêmur de Hanuman, 
Presbytis vetulus (Colobinae, Cercopithecidae, Cercopithecoidea). (h) Colobo vermelho, Piliocolobus badius (Colobinae, Cercopithecidae, 
Cercopithecoidea). 
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longos, os quais permitem o balanço entre os galhos e evo
luíram uma convergência marcante quanto à modificação 
dos ligamentos dos punhos, que permite uma rotação excep
cional da mão. O macaco aranha pode ser distinto do gibão, 
principalmente, pelo uso da cauda preênsil como um quinto 
membro durante a locomoção. (O gibão, como todos os sí
mios, não possui uma cauda.) 

Os Catarrhini incluem os macacos do Velho Mundo, 
os símios e os humanos. Nós, os Catarrhini, temos narinas 
próximas, voltadas para frente e para baixo; e possuímos 
uma abertura óssea nasal no crânio, a qual é menor que a 
dos Platyrrhini. Há uma tendência de crescimento corpóreo 
em nossa linhagem; os grandes símios e os humanos são os 
maiores primatas viventes, rivalizados somente por alguns 
lêmures extintos. A cauda é, geralmente, curta ou ausente e 
as caudas preênseis nunca evoluíram. O gmpo consiste de 
dois ciados: os macacos do Velho Mundo - Cercopithecoi
dea (Grego cerco = cauda e pithecus = símio) - e os símios 
e os humanos - Hominoidea (Latim homini = homem) - in
cluindo também o gibão (Hylobatidae); e os grandes símios 
e os humanos. 

Os macacos do Velho Mundo amais incluem dois gm
pos, os colobineos (Grego colobo = encurtado) e os cerco-
pithecíneos. Os colobineos são encontrados tanto na África 
quanto na Ásia, incluindo os colobos, os lângures, os ma
cacos narigudos e o macaco-dourado. Eles são mais folívo-
ros do que os cercopitecíneos, apresentando molares mais 
afiados e com cúspides mais altas, além de um estômago 
complexo destinado à fermentação de fibras vegetais. Co
lobineos são animais principalmente arborícolas, com uma 
grande cauda e membros peitorais maiores que os pelvinos 
(= pélvicos). 

Cercopithecineos são predominantemente uma radiação 
africana, embora o gênero Macaca ocorra na Ásia (incluindo 
grandes latitudes, tais como o Japão e o Tibet) e na Europa 
(em Gibraltar, onde ele é conhecido como o símio bárbaro). 
Cercopithecineos incluem macaques, gálagos, babuínos, 
"guenons" e os macacos "patas". Eles são mais onívoros, ou 
folívoros, do que os colobineos, o que é refletido em seus 
incisivos maiores e molares bunodontes mais planos. Os 
cercopithecineos são mais terrestres, o que é comprovado 
por sua cauda curta e pela proporção equivalente entre os 
membros peitorais e pélvicos. Eles possuem bochechas, 
para armazenar alimentos, e mãos com polegares maiores e 
dedos menores do que os colobineos. 

Os primeiros macacos do Velho Mundo são conhecidos 
de meados do Mioceno. Estes primeiros macacos, os victo-
riapithecíneos, são mais primitivos do que qualquer outro 
macaco do Velho Mundo, formando, deste modo, o gmpo 
irmão dos modernos cercopithecineos. As datações dos ma
cacos são apenas um pouco mais antigas do que as dos sí

mios verdadeiros, os proconsulídeos generalizados do início 
do Mioceno, na África. Os macacos são, na verdade, mais 
derivados do que os símios em certos aspectos: têm den
tes mais especializados à herbivoria, algumas especializa
ções do aparelho digestório para a fermentação da celulose, 
sendo também mais especializados à vida arbórea do que os 
símios do Mioceno. 

A radiação dos macacos, ao final do Mioceno e no início 
do Plioceno, coincide com a redução da diversidade da pri
meira radiação de símios generalizados e formas semelhan
tes. Já que nós mesmos somos símios, geralmente pensamos 
nos macacos como parte de uma radiação mais antiga e pri
mitiva dos antropóides. Mas entre os antropóides do Velho 
Mundo o inverso é verdadeiro: Os símios foram, original
mente, as formas mais primitivas e generalizadas embora as 
formas viventes sejam especializadas. A radiação dos maca
cos cercopithecoides é mais derivada, em muitos aspectos 
que aqueles dos símios e mais bem sucedida ultimamente 
em termos de variedade de espécies. 

24.2 A Origem e a Evolução 
dos Hominoidea 

Símios e humanos são colocados entre os Hominoidea. Os 
hominóides são distinguidos, morfologicamente, dos de
mais antropóides recentes pelo pronunciado aumento lateral 
e dorso-ventral do tronco relativo ao comprimento corpóreo, 
de forma que os ombros, o tórax e as costelas se tomaram 
proporcionalmente mais amplos do que nos macacos. 

As clavículas são alongadas, as expansões do ilíaco são 
largas, e o esterno é uma estrutura ampla; da qual os ele
mentos ósseos se fundem logo após o nascimento, formando 
um único osso plano. As escápulas dos hominóides se posi
cionam sobre costas amplas e planas, em contraste à sua po
sição lateral, próxima ao peito estreito, nos macacos (Figura 
24-8) e na maioria dos demais quadrúpedes. 

As cintaras escapular e pélvica dos hominóides são re
lativamente mais próximas do que a dos demais primatas, 
porque a região lombar da coluna vertebral é mais curta (Fi
gura 24-9). As vértebras caudais foram reduzidas a vestígios 
em todos os hominóides no Período Recente, e normalmente 
não se vê caudas livres após o nascimento. O equilíbrio, na 
posição bípede, é assistido por um tórax plano, o qual po
siciona o centro de gravidade próximo à coluna vertebral. 
Essas e outras especializações anatômicas do tronco são co
muns a todos os hominóides e ajudam a manter a postara 
ereta que estes primatas assumem quando sentam, quando 
escalam verticalmente e quando andam de modo bípede. 

Os crânios dos hominóides também diferem daqueles 
dos demais Catarrhini, pois apresentam extensas formações 
de sinos - espaços ocos, preenchidos de ar e revestidos por 



AFigura 24-8 Diferenças na forma da cintura peitoral (escapular) nos macacos e nos hominídeos. A porção superior da figura mostra 
o esqueleto com o crânio e as vértebras do pescoço removidas, e também a posição do músculo serratus que fixa a escápula às costelas. 
Note o peito mais amplo e a posição dorsal da escápula no hominídeo; a curvatura das costelas também é maior, com a coluna vertebral 
se posicionando mais ao centro da caixa torácica, mais próxima ao centro de gravidade. Estas características facilitam o equilíbrio de um 
hominídeo na posição ereta - enquanto os macacos devem dobrar seus joelhos e se curvar para frente para se equilibrarem sobre seus 
membros pélvicos para evitar cair para trás. 

membranas mucosas que se desenvolvem entre as superfí
cies interna e externa dos ossos do crânio. Chimpanzés, go
rilas e humanos compartilham este traço derivado de sinos 
frontais verdadeiros. 

A Diversidade e a Evolução de Hominóides 
não Humanos 

Os primatas que chamamos de símios existem desde o final 
do Eoceno. Entretanto, os primatas que podem ser incluí

dos em um ramo monofilético, Hominoidea, datam apenas 
do início do Mioceno, quando a linhagem antropóide di
vergiu em hominídeos e em cercopithecoides (macacos do 
Velho Mundo). Os símios modernos são uma radiação alta
mente especializada de animais tropicais de grande porte. A 
radiação dos símios do Mioceno se deu com animais mais 
generalizados, que também radiaram em regiões mais tem
peradas do Velho Mundo. Os símios e macacos podem ser 
distinguidos por seus dentes, o que é importante, já que fre
qüentemente os dentes são os únicos registros fósseis das 
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AFigura 24-9 Esqueleto de um hominídeo generalizado, mos
trando as especializações morfológicas para locomoção por meio 
da suspensão do corpo. 

espécies. Os macacos têm molares inferiores com quatro 
cúspides, entretanto os dos hominóides possuem cinco cús
pides, geralmente mais achatadas em relevo do que as dos 
macacos, com um padrão distinto reentrâncias na forma de 
uma letra Y entre as cúspides caudais. 

A Diversidade dos Símios Atuais 

Os símios atuais incluem os gibões asiáticos (e os "siamangs") 
e o orangotango, bem como os chimpanzés e o gorila (Figura 
24-10). Tradicionalmente, os gibões foram posicionados em 
sua própria família, Hylobatidae, e os demais símios foram 
classificados na família "Pongidae". Entretanto, desde que se 
tornou claro que os pongídeos representam um agrupamento 
parafilético (veja Figura 24-2), o termo oficial, Pongidae, foi 
abandonado, embora o termo ainda sirva para identificar os 
grandes símios não humanos. Tem-se observado, tanto nos 
chimpanzés como nos orangotangos, evidências de um tipo 
de cultura, definida como aprendizado social (p. ex., o uso 
de instrumentos) com diferenças distintas entre diversas re

giões biogeográficas, (Whiten e Boesch 2001; van Schaike 
et al. 2003). Todos os grandes símios estão em situação cri
tica de extinção. Estimativas recentes (Walsh et al. 2002) 
mostram que o número de chimpanzés e gorilas na região 
oeste da África equatorial, uma região considerada o último 
refugio dos habitats tropicais, foi reduzida a menos da me
tade nos últimos 20 anos. As razões apontam para a caça 
comercial, a mecanização do corte das árvores das florestas, 
e a dispersão do vírus Ebola. 

Nove espécies de gibões (gênero Hylobates) são encon
tradas no sudeste asiático, tanto no continente (da índia à 
China), quanto nas ilhas (Borneo, Sumatra, Java e ilhas pró
ximas). Eles são os menores símios, diferindo dos demais 
quanto ao seu sistema social monogâmico. Os gibões se lo
comovem pelas árvores através da braquiação. Eles se tor
nam inteiramente bípedes quando estão no solo, mantendo 
os braços estendidos, para se equilibrarem, da mesma forma 
que um equilibrista sobre uma corda. 

Há duas subespécies de orangotango, Pongo pygmaeus; 
uma vive em Borneo e a outra, em Sumatra, embora sua 
distribuição tenha sido maior em tempos pré-históricos. Os 
orangotangos têm, mais ou menos, o mesmo tamanho dos 
humanos e são extremamente dimórficos, sendo os machos 
duas vezes maiores do que as fêmeas. Seu comportamento é 
praticamente solitário, com os grupos principais consistindo, 
principalmente, de fêmeas e seus filhotes. Os orangotangos 
são arboricolas, mas raramente se prendem pelos braços, 
preferindo o vagaroso movimento quadrúpede de escalada 
pelos galhos das árvores, geralmente sob os ramos. 

Gorilas e chimpanzés vivem em florestas tropicais da 
África central. Ambos são mais terrestres que os gibões e 
que os orangotangos. Sobre solo, eles se movem como qua
drúpedes pela nodopedalia, uma forma de locomoção na 
qual eles se sustentam sobre a superfície dorsal dos dígitos 
três e quatro, ao invés de sustentar o peso do corpo sobre 
a palma das mãos, como o que fazemos quando andamos 
sobre os quatro membros (veja Figura 24-10c). 

Os gorilas são os maiores símios e o mais terrestre. Dife
rentemente do orangotango, eles são muito sociais e vivem 
em grandes grupos. Como o orangotango, os gorilas são al
tamente dimórficos quanto ao tamanho - os machos chegam 
a pesar 200 quilogramas, duas vezes mais que as fêmeas - e 
são os mais folívoros dos símios. Foram descritas três su
bespécies isoladas de gorilas (Gorilla gorilla): o gorila das 
terras baixas do oeste, o gorila das terras baixas do leste e o 
gorila da montanha. 

Há duas (possivelmente três) espécies de chimpanzés. A 
espécie maior e mais amplamente distribuída é a do chim
panzé comum (Pan troglodytes) é conhecida, principal-
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> Figura 24-10 A diversidade dos símios 
viventes, (a) "Siamang" (um tipo de gibão), 
Hylobates syndactylus. (b) Orangotango, 
Pongo pygmaeus. (c) Gorila, Gorilla gorilla. 
(d) Chimpanzé comum, Pan troglodytes. 

(a) 

mente, das regiões leste e central da África. A subespécie 
ocidental (Pan troglodytes vents), da Nigéria e do Cama
rões, pode ser uma espécie distinta. Há também um pequeno 
chimpanzé pigmeu, o bonobo (Pan paniscus), conhecido na 
África central ao sul do rio Zaire, habitando áreas de floresta 
mais densas do que a dos demais chimpanzés. Os chimpan
zés são mais onívoros e menos estritamente herbívoros do 
que os gorilas; eles também são mais arboricolas exibindo 
um alto grau de locomoção através da suspensão do corpo. 
Eles são apenas moderadamente dimórficos sexualmente e, 
como os gorilas, vivem em grupos. O chimpanzé pigmeu 
pode ser mais aparentado aos humanos do que o chimpanzé 
comum (Zihlman et al. 1978). 

Embora todos os hominídeos modernos sejam capazes 
do andar ereto sobre seus membros pélvicos, somente os 

humanos apresentam um modo de locomoção bípede, o qual 
envolve uma estrutura especializada da pélvis e dos mem
bros pélvicos que liberam os membros peitorais das funções 
obrigatórias de suporte, balanço ou de locomoção. 

A Diversidade dos Símios Fósseis 

Os primeiros hominóides verdadeiros foram os proconsu-
lídeos do início do Mioceno, no leste africano. Aparente
mente, ocorriam principalmente em habitats de floresta. Os 
proconsulídeos eram quadrúpedes arbóreos generalizados, 
com tamanhos que variavam desde o de um pequeno ma
caco até o tamanho de um gorila fêmea, com molares buno
dontes, que sugerem uma dieta frutívora. O Moropithecus, 
do início do Mioceno (há, aproximadamente, 20 milhões de 
anos), encontrado em Uganda, é o primeiro hominídeo que 
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apresenta características da anatomia esquelética que são 
compartilhadas atualmente pelos humanos e pelos símios. 
Os Morotopithecus tinham um ombro cinético com a capa
cidade para a locomoção por suspensão, e as costas curta e 
rígida, um tipo que está associado a esse tipo de locomoção 
(Gebo et al. 1997). 

Em meados do Mioceno, mais hominóídes derivados se 
diversificaram em uma variedade de tipos ecológicos. Al
guns permaneceram na África, tais como os gêneros Afropi-
thecus, Kenyapithecus e Equatorius. Outros se dispersaram 
para a Eurásia, seguindo a tendência de aquecimento do 
Período; e ambos os macacos cercopitecíneos e colobinos 
também foram encontrados na Eurásia, no final do Mioceno 
e no início do Plioceno. Os últimos hominídeos cenozóicos 
da Eurásia incluem os driopitecídeos (Grego dryo = árvore) 
e os sivapitecídeos (posteriores a deusa hindu Shivd), os 
quais são mais aparentados aos grandes símios atuais e aos 
humanos do que os gibões. Evidências obtidas por meio de 
estudos paleoclimáticos e a natureza dos outros animais da 
fauna do Mioceno sugere que estes hominídeos ocuparam 
habitats de matas ou florestas. 

O gênero Lufengpithecus do Mioceno Médio da Tailân
dia parecer ser o ancestral dos orangotangos e formas apa
rentadas, incluindo Gigantopithecus, um gênero do final do 
Mioceno e início do Pleistoceno, na Ásia. As espécies de 
Gigantopithecus do Pleistoceno representaram o maior pri
mata que já viveu; com uma massa corpórea estimada em 
300 quilogramas, ela devia ter cerca de duas vezes o tama
nho de um gorila. Algumas pessoas especularam que uma 
linhagem sobrevivente do Gigantopithecus está por trás 
das lendas do Yeti, no Tibet, e do Pé-grande, ou Sasquach, 
na porção noroeste da América do Norte. Se o pé-grande 
existir, poderia ter chegado à América por meio de uma mi
gração através da trans-Beringia durante o Pleistoceno, tal 
como o fizeram outros mamíferos. 

Alguns poucos símios fósseis, tais como o Graegopi-
thecus, europeu (também conhecido como Ouranopithecus; 
(Grego ourano = paraíso), o qual viveu entre 10 e 8 milhões 
de anos atrás, parecem pertencer ao mesmo ciado que com
preende os grandes símios atuais e os humanos. É notá
vel que os humanos retiveram as características ancestrais 
de nosso ciado em diversos traços dentários e cranianos, 
enquanto as linhagens dos grandes símios diferenciaram 
especializações únicas. É claro, os humanos também desen
volveram suas próprias especializações, independentemente 
das várias linhagens de grandes símios. Entretanto, é impor
tante notar que todos os hominídeos viventes são derivados 
quando comparados aos símios da radiação do Mio-Plio-
ceno. O fato de que os gibões e os orangotangos estão em 
uma posição menos derivada do cladograma do que os hu

manos e os símios africanos (Figura 24-2) não implica que 
os primeiros símios se pareciam com estas formas modernas. 

24.3 A Origem e a Evolução dos Humanos 

Os humanos têm sido colocados, tradicionalmente, em uma 
família separada, chamada de Hominidae, a qual inclui nosso 
próprio gênero, Homo, e o gênero bípedes relacionado, tais 
como Australopithecus. Entretanto, esta classificação é mais 
um reflexo do chauvinismo desta espécie, ao realizar tal 
determinação, mais do que qualquer diferença anatômica 
profunda entre símios e humanos. De fato, evidências mo
leculares sugerem uma relação muito mais próxima entre os 
símios e humanos do que a classificação sugere. Se ambos 
fossem qualquer outro tipo de mamífero seriam, sem dúvida 
alguma, colocados na mesma família e até mesmo em um 
mesmo gênero. 

Vivemos atualmente em um momento incomum para os 
hominídeos, já que, somente nos últimos 30 mil anos, uma 
única espécie está presente. Recentemente, há cerca de 50 
mil anos, nossa espécie, o Homo sapiens, compartilhava o 
planeta com o Homo neanderthalensis e com o Homo erec-
tus; ao longo de toda a história dos hominídeos (com ex
ceção, talvez, do primeiro meio milhão de anos), diversas 
espécies coexistiram. 

Diferenças anatômicas entre os humanos e os símios apa
recem no crânio e na mandíbula, na pélvis e no tronco e, 
em menor grau, nos membros. Os símios têm maxilas lon
gas com forma retangular ou em forma de U, com fileiras 
paralelas de molares de cada lado; os caninos são grandes e 
pontiagudos e existe um espaço entre os caninos e incisivos. 
Os hominídeos têm maxilas curtas, associadas com o encur
tamento de todo o focinho. As maxilas humanas têm forma 
de um V ou de um arco, com os dentes dispostos em uma 
linha curva que é mais ampla na região caudal das maxi
las; os caninos são pequenos com pontas rombudas; e toda a 
dentição é relativamente uniforme em tamanho e forma sem 
espaços entre os dentes (Figura 24-11). Somando-se a isso, 

Orangotango Humano 

AFigura 24 -11 Comparação das maxilas de um símio e de um 
humano. 
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o palato humano é arcado de modo proeminente, embora o 
palato dos símios seja mais achatado entre as fileiras parale
las de dentes. 

Diversas tendências evolutivas podem ser identificadas 
entre os hominídeos. Os pontos de articulação do crânio 
com a coluna vertebral (os côndilos occipitais) e o forâme 
magno (para a passagem do cordão nervoso) se modifica
ram da posição mais caudal da caixa craniana, para uma po
sição ventral à mesma. Esta alteração permite equilibrar a 
cabeça sobre a coluna vertebral, associada com uma postura 
vertical e ereta do tronco. A caixa craniana aumentou muito, 
de modo a acomodar o crescimento da região frontal do cé
rebro. Durante o Pleistoceno, Médio e Superior, desenvol
veu-se uma testa proeminente e vertical, em contraste com 
as testas diagonais dos demais símios. O tórus supra-orbital 
e as cristas cranianas para a fixação de ligamentos muscu
lares, foram reduzidos em tamanho, em associação com a 
redução do tamanho dos músculos que se prendem a elas. O 
nariz humano se tomou uma estrutura mais proeminente da 
face, com a ponte e também a ponta distintas. 

Relações Entre os Hominoidea 

Os humanos, os chimpanzés e os gorilas são mais relacio
nados uns aos outros, que com os orangotangos e gibões. 
Os símios africanos viventes não têm um registro fóssil co
nhecido, dependemos de estudos moleculares para entender 
a história de nossos parentes viventes mais próximos. Esta 
evidência indica que os gorilas se separaram do ancestral 
comum dos chimpanzés e dos humanos há 8-10 milhões de 
anos, no Mioceno Superior. Os gorilas foram, subseqüen
temente, isolados por fenômenos desconhecidos em popu
lações do leste e do oeste por cerca de 3 milhões de anos. 
Neste ínterim, talvez tão recentemente quanto 6 milhões de 
anos, as linhagens dos chimpanzés e dos humanos se sepa
raram. Os chimpanzés arborícolas se separaram totalmente 
mais recentemente, há cerca de 2,5 a 1,6 milhão de anos. 
Essas datas de divergências são muito mais recentes do que 
as previstas pelos biologistas. Elas indicam uma fase de mu
dança evolutiva rápida na linhagem direcionada para os sí
mios, assim como em nossa própria linhagem. 

Por causa desse parentesco genético próximo entre os 
hominídeos viventes tem ocorrido recentemente uma ten
dência em reajustar os níveis mais altos dessa classifica
ção. Muitos taxonomistas consideram atualmente a família 
Hominidae, a qual usamos no senso mais tradicional para 
incluir apenas o gênero Homo e aqueles gêneros mais proxi
mamente aparentados de Homo do que de Pan (os chimpan
zés), em vez de incluir todos os grandes símios (p. ex., todos 
os classificados originalmente como "pongídeos"). Agora os 
humanos devem ser rebaixados para o nível de subtribo Ho-

minina, que também incluí os chimpanzés, dentro da subfa-
mília Homininae, que também inclui pelo menos o gorila 
(Delson e Tattersall 1997, Lewin 1998). 

Muitos textos recentes usam o termo "homimin" no 
lugar do termo "hominídeo": isto é, se refere ao gênero 
Homo e seus ancestrais fósseis. Entretanto essa classifica
ção é muito recente e a nomenclatura taxonômica está em 
estado de mudanças. Já que não há uma visão única aceita 
amplamente sobre estas novas visões das relações entre os 
primatas, incluindo a classificação dos gibões e orangotan
gos, adotamos a classificação tradicional (Fleagle 1998) 
nesta obra, sabendo que ela exagera as diferenças reais entre 
as linhagens. 

Hominídeos Primitivos 

Os hominídeos mais antigos e melhor conhecidos são os 
australopitecíneos (Latim australi = do sul), conhecidos 
primariamente do leste e sul da África no Plioceno e Pelis-
toceno Inferior. Muitos novos hominídeos tem sido descri
tos na última década, resultando uma grande confusão de 
nomes e argumentos sobre como estão relacionados a quem 
e quando o bipedalismo evoluiu. 

A Condição Generalizada Autralopithecine Em termos 
de sua biologia, os australopithecines talvez são os melho
res símios bípedes com uma dentição modificada que in
clui uma camada mais fina de esmalte nos dentes e caninos 
pequenos, características derivadas dos hominídeos. Os 
machos eram geralmente maiores que as fêmeas, e os in
divíduos cresciam e alcançavam a maturação rapidamente, 
diferente da adolescência prolongada que caracteriza nossa 
espécie. Análises ao nível microscópico dos dentes sugerem 
que os primeiros australopithecine, pelo menos, se alimen
tavam principalmente de frutas, incluindo, talvez alguma 
came em suas dietas, assim como os chimpanzés viventes. 

Parece que todos os australopithecines eram capazes de 
caminhar sobre as duas pernas. Pegadas parecidas com a de 
humanos foram descobertas por Mary Leakey e seus cole
gas em Laetoli, na Tanzânia, marcadas em cinza vulcânica, 
datada radiometricamente entre 3,6 e 3,8 milhões de ano e 
provavelmente foram feitas pelo Australopithecus afaren-
sis, o qual é conhecido por meio de fósseis encontrados no 
mesmo sítio. Análises dessas pegadas indicam que as mes
mas não diferem substancialmente dos humanos modernos 
quando feitas sobre substrato semelhante, o que demonstra 
a antiguidade do bipedalismo na ancestralidade dos hominí
deos, muito anterior à aquisição do cérebro grande. 

O australopitecíneo mais completo conhecido, e até re
centemente o mais antigo dos hominídeos, é o Australopi
thecus afarensis. Esta espécie é mais bem conhecida por 
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uma parte substanciosa do esqueleto de uma única fêmea, 
conhecida na literatura popular pelo apelido de Lucy. Lucy 
foi descoberta por Donal Johanson, na região de Afar, tam
bém na Etiópia, não muito longe do Mar Vermelho, em um 
depósito datado em 3,2 milhões de anos. Lucy é um es
pécime impressionante em muitos aspectos. Ela é o fóssil 
hominídeo pré-Homo mais completo encontrado até hoje, 
consistindo de mais de 60 pedaços de ossos do crânio, da 
mandíbula, dos braços, das pernas, da pélvis, das costelas e 
das vértebras. Seu tamanho corpóreo era pequeno. Jovem, 
mas já crescida totalmente quando morreu, Lucy tinha cerca 
de 1 metro de altura e pesava cerca de 30 quilogramas. Ou
tras descobertas indicam que os machos de sua espécie eram 
maiores, medindo, em média, 1,5 metro de altura e pesando 
cerca de 45 quilogramas. Os dentes e a mandíbula de Lucy 
também são claramente humanos. Sua dieta deve ter sido 
rica em alimentos duros, provavelmente frutas distribuídas 
irregularmente no tempo e no espaço. Infelizmente, sabe
mos pouco sobre a forma e o tamanho do crânio de Lucy. 
Outros espécimes de A. afaresis indicam um tamanho cere
bral de 380 a 450 centímetros cúbicos, quase o mesmo que 
o dos chimpanzés e dos gorilas modernos. 

Apesar das modificações para o bipedalismo os austra-
lopithecines retiveram algumas características dos símios, 
tanto na anatomia dos membros como dos canais semi
circulares na orelha interna (estruturas responsáveis pela 
orientação e equilíbrio) que sugerem a retenção da orienta
ção semelhante à dos símios no ambiente arbóreo em vez 
de uma vida totalmente terrestre. A vida arborícola também 
se reflete nos dedos das mãos e dos pés que são significati
vamente mais longos e mais curvados que o dos humanos 
viventes (veja Figura 24-12). Entretanto, as mãos dos aus-
tralopithecines assemelhavam-se mais às mãos humanas 
que a dos símios arborícolas, tais como os gibões de oran-
gotangos, e perderam os dedos robustos dos utilizados pelos 
chimpanzés e gorilas na nodopedalia. Parece que os austra-
lopithecines eram capazes de manter-se em pé e caminhar 
de modo bípede até certa medida, mas gastavam muito do 
seu tempo nas árvores e provavelmente não eram capazes 
de sustentar a corrida. 

A despeito da estrutura de seus esqueletos, algo interme
diário entre a condição semelhante aos símios e a humana, 
parece que os australopithecines caminhavam mais como os 
humanos do que a imagem da forma de caminhar dos ho
mens da caverna com o corpo inclinado e o quadril e joe
lhos dobrados. Essa noção do andar dos primitivos humanos 
tem mais base em Hollywood do que na ciência - é a idéia 
sobre um caminhar intermediário entre chimpanzés e hu
manos, o qual, provavelmente, nunca existiu. Simulações 
computadorizadas e estados anatômicos indicam que todos 
os hominídeos andavam eretos, com o tronco e com os jo
elhos esticados. De fato a Lucy virtual, criada por Robin 
Crompton (Crompton et al. 1998) inevitavelmente irá cair 

por terra, caso você tente imitar seu caminhar no estilo do 
"homem das cavernas". 

Outros australopithecine primitivos Recentemente, 
hominídeos mais antigos e também mais primitivos que 
Lucy tem sido descobertos. Ardipithecus ramidus (inicial
mente chamado de Australopithecus ramidus), foi descrito 
em 1994. Esse gênero é baseado em 17 espécimes (todos, 
menos quatro, eram dentes), originários de sedimentos da 
Etiópia, de cerca de 4,4 milhões de anos, associados a outros 
animais que indicam um ambiente de floresta. Ardipithecus 
(Afar Ardi = terrestre) apresenta muitas características co
muns ao chimpanzé e não tem alguns dos traços derivados 
compartilhados pelas primeiras espécies de Australopithe
cus e hominídeos mais recentes. Entretanto, uma tentativa 
de avaliação das escassas evidências indica que o Ardipi
thecus era bípede, com base na posição do forâme magno. 
O braço dessa espécie era mais humano do que símio (es
pecialmente os ombros e os cotovelos) e caninos incisivos 
menos sexualmente dimórficos do que os símios africanos 
modernos - traços que são marcos da linhagem humana. 
Uma nova subespécie, rdipithecus ramidus kadabba, amplia 
a existência desse gênero para 5,5 milhões de anos atrás. 

Diversas novas espécies de Australopithecus foram en
contradas na década passada, preenchendo mais espaços na 
história da evolução humana. A Figura 24-13 apresenta um 
esquema atual de como as espécies de australopithecine se 
relacionam umas às outras e ao nosso gênero, Homo, em
bora existam aproximadamente tantas outras filogenias 
quanto os gmpos de paleoantropologistas. O mais antigo 
membro conhecido atualmente do gênero Australopithecus 
éoA. anamensis, descrito em 1995, de localidades no Quê
nia há 4,2 a 3,9 milhões de anos (Leakey et al. 1995). Este 
hominídeo parece ter uma anatomia intermediária, entre o 
Ardipithecus e o Australopithecus afarensis; com uma den
tição menos símia que a do Ardipithecus e com fragmentos 
de ossos dos membros sugerindo fortemente o bipedalismo. 
Sua massa corpórea estimada, cerca de 50 quilogramas, é 
maior do qualquer uma da destes primeiros hominídeos. 

Um possível contemporâneo de A. anamensis, como o 
próprio nome indica, foi descrito da África do Sul em 2003 
(Patridge et al. 2003). Existem debates sobre se os depó
sitos, onde esses hominídeos foram encontrados, são real
mente mais antigos que 4 milhões de anos. Entretanto, se 
essa datação estiver correta isso implica que os hominídeos 
primitivos tiveram uma distribuição mais ampla sobre o 
continente africano do que a prevista anteriormente. 

Australopithecus bahrelghazali é um pouco mais jovem 
do que A. anamensis e contemporâneo do A. afarensis. Este 
hominídeo, também descrito em 1995, foi encontrado no 
Chad, no centro da África, em um sítio fóssil interpretado 
como a beira de um lago, na floresta. Este é o primeiro ho
minídeo a ser encontrado a oeste da fenda "Rtft'Valley", o 
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< Figura 23-12 Comparação dos esqueletos de um chimpanzé, um australopithecine, e um humano. Note a placa ilíaca mais curta, a 
caixa torácica menos afunilada, as pernas relativamente mais longas e os dedos mais curtos em Homo. 

que sugere que os primeiros hominídeos estavam mais dis
persos pela África - e que eram mais diversos quanto aos 
seus habitats - do que se pensava. 

Uma espécie ainda mais recente, o Australopithecus 
ghari, da Etiópia, foi descrita em 1999 (Asfaw et al. 1999). 
É datada em 2,5 milhões de anos e é apenas um pouco mais 
velha do que o primeiro espécime conhecido do gênero 
Homo. Esta espécie, conhecida por meio de fragmentos cra
nianos fósseis encontrados na Etiópia, foi considerada como 
o elo perdido entre os gêneros Australopithecus e Homo. 
Este crânio foi encontrado próximo a ossos fossilizados de 
animais descamados, o que levou à especulação de que o A. 
ghari pode ter sido a primeira espécie de nossa linhagem a 
se alimentar de carne e a usar ferramentas. 

O último sobrevivente dos primeiros australopithecine, 
o qual é geralmente chamado de australopithecine gracile, 
devido à sua estatura relativamente pequena e delicada, foi 
o Australopithecus africanus, datado entre 2,3 e 3 milhões 
de anos. Embora o A. africanus tenha sido completamente 
bípede, ele também apresentava os ossos dos braços muito 
robustos, o que sugere que ele deve ter passado mais tempo 
sobre as árvores do que o A. afarensis. Este grau maior de 
vida sobre as árvores implica que ele pode não estar na linha 
evolutiva direta do Homo. Um ponto de vista alternativo su
gere que A. africanus é mais proximamente aparentado de 
Homo, por possuir um crânio mais semelhante ao crânio do 
gênero Homo. Essa hipótese propõe que a posição bípede 
evoluiu por convergência em alguma extensão entre diferen
tes linhagens de hominídeos primitivos (Kingdon 2003). A. 
africanus também pode ter -se diferenciado de A. afarencis 
devido à inclusão de mais came em sua dieta (Sponheimer e 
Lee-Thorp 1999). 

Um último hominídeo primitivo, conhecido de 3,5 mi
lhões de anos no Quênia, representa um gênero completa
mente novo, Kenyanthropus platyops (Leakey et al. 2001). 
Esse hominídeo é marcadamente diferente de seu contem
porâneo Australopithecus afarensis, com uma combinação 
única de características de uma face derivada e um crânio 
primitivo. Embora essas inter-relações mantenham-se incer
tas, existe a especulação que essa espécie pode representar 
uma linhagem totalmente separada dos hominídeos primiti
vos, sendo talvez ancestral aos hominídeos conhecidos ante
riormente como "Homo "rudolfensis. 

Hominídeos Possivelmente Muito mais Antigos Co
nhece-se há alguns anos a possível existência de hominí
deos, tais como Ouranopithecus (cerca de 8,5 milhões de 
anos) e Samburupithecus (cerca de 9 milhões de anos). A 
relação desses táxons com os hominídeos viventes tem sido 
debatida, mas nenhum táxon do Mioceno tem sido apontado 

como um verdadeiro hominídeo, um animal bípede na li
nhagem direta dos humanos. Esse quadro tem mudado dras
ticamente nesses últimos anos. Em 2000 Martin Pickford e 
Brigitte Senut anunciaram a descoberta, no Quênia, de Or-
rorin tuugenensis, datado em 6 milhões de anos (Senut et al. 
2001). Em 2002 Michel Brunet e colaboradores (Brunet et 
al. 2002) descreveram uma forma mais antiga, datada de 6,5 
milhões de anos, Sahelanthropus tchadensis, do país Chad 
na África central. Esses dois prováveis hominídeos antigos 
foram encontrados em áreas de matas ou florestas (Leakey e 
Walker 2003). 

Tão espetacular como essas descobertas é a existência de 
debates consideráveis sobre o verdadeiro estatus de homi
nídeos dessas espécies. Os fragmentos preservados de Or-
rorin combinam um fémur com características que indicam 
bipedalismo, grandes caninos semelhantes ao dos símios e 
ossos dos dedos indicando habilidade para agarrar. Sahelan
thropus é conhecido apenas pelo crânio embora a posição 
ventral do forâme magno sugira uma cabeça equilibrada 
no topo da coluna vertebral, como os hominídeos bípedes. 
Diferentemente de Orrorin, esses animais eram pequenos, 
tinham tórus supra-orbitais bem desenvolvidos e várias ca
racterísticas cranianas mais semelhantes às dos símios que 
às dos humanos. 

Australopithecine mais Derivados Os últimos australopi
thecine eram distribuídos no leste e no sul da África desde 
2,5 até 1,2 milhões de anos atrás. Chamados de australopi
thecine robusto, eles são posicionados, do modo geral em 
seu próprio gênero Paranthropus - Paranthropus robustus da 
África do Sul, e P. aethiopicus e P. boisei do leste da África. 
Entretanto, não está totalmente claro como se relacionam 
essas espécies de australopitecineos robustos, ou mesmo se 
eles representam uma única radiação oriunda dos australo
pitecineos gráceis. O tipo robusto de australopithecine pode 
ter surgido independentemente em mais de uma situação de 
diferentes espécies de austraslopithecines gracilis. 

Os australopithecines robustos eram relativamente gran
des, com forma de constituição vigorosa com cristas sagitais 
cranianas pronunciadas com as proporções de um jogador 
de futebol americano (embora não alcançassem mais de 1,5 
metros de altura). Eram terrestres, e vegetarianos moradores 
das savanas: em comparação com outros australopithecines, 
seus molares fortes exibiam grande desgaste sugerindo uma 
dieta de fibras mais rígidas. 

Hominídeos Derivados (o gênero Homo) 

A primeira espécie de Homo, chamada originalmente 
de Homo habilis (= homem habilidoso), existiu no leste 
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africano há 2,4 a 1,6 milhões de anos. Entretanto, esse táxon 
é muito pouco conhecido e tem sido objeto de intenso de
bate. O Homo habilis se distingue dos demais australopithe
cines por uma maior capacidade craniana: entre 500 e 750 
cm 3 , em contraste ao valor de 380 a 450 cm 3 do Australo
pithecus afarensis. Todavia, esse volume craniano é ainda 
pequeno em comparação com as espécies mais recentes de 
Homo. O Homo habilis também difere dos Australopithecus 
por possuir face, maxilas e dentição menores, com dentes 
pequenos na maxila e com grandes dentes frontais. Seme
lhante aos Australopithecus, eles possuíam corpos pequenos 
e retiveram algumas especializações para escalar. Alguns 
paleontólogos consideram a espécie Homo habilis muito 
primitiva para incluí-la no gênero Homo, e a colocam den
tro de australopitecíneos (Wood e Collard 1999). 

Muitos especialistas tem dividido a espécie original H. 
habili em duas espécies: H. rudolfensis, conhecido de 2,4 
a 1,8 milhões de anos atrás, e o Homo habilis (redefinido, 
datando de 1,9 a 1,6 milhões de anos atrás). Apesar de ser 
mais velho do que o H. habilis, o H. rudolfensis possuía um 
cérebro, de certa forma, maior. Entretanto, uma perspectiva 
mais recente, mostrada na Figura 24-13, coloca Homo ru
dolfensis (agora Kenyanthropus rudolfensis) como descen
dente de Kenyantropus platyops. Um espécime sul africano, 
conhecido pelo nome de "Homo " rudolfensis (com cerca de 
1,8 milhões de anos) tinha sido designado como H. habi
lis (Blumenshine et al. 2003) empurrando para trás a idade 
desse espécime e ampliando sua distribuição biogeográfica. 
Esses hominídeos foram encontrados em associação com 

artefatos de pedra e ossos fósseis de outros animais com 
marcas de cortes, sugerindo o uso de ferramenta e compor
tamento de caça (no mínimo comedores de carniça). 

A cerca de 2 milhões de anos aparece um novo homi
nídeo no registro fóssil - Homo erectus (Latim erect = 
ereto) - originalmente descrito, no final do século XIX, co
mo Pithecanthropus erectus, e conhecido, naquela época, 
como o Homem de Java ou de Pequim. Semelhante aos hu
manos modernos, esse hominídeo possuía corpo grande, 
perda das adaptações para trepar, e dentes e mandíbula rela
tivamente pequenos: não há duvida que esse táxon pertence 
ao gênero Homo. 

Homo erectus provavelmente se originou no leste da 
África, onde coexistiu, por algumas centenas de milhares de 
anos, com dois dos australopithecines robustos. O Homo 
erectus foi o primeiro hominídeo intercontinental. Parece que 
ele se dispersou para a Ásia há, no mínimo, 1,8 milhão de anos 
e, subseqüentemente, talvez, para a Europa. Entretanto, ou
tros crânios da mesma época originários da Geórgia (formava 
parte da União Soviética) são menores e possuem mais seme
lhanças com H. habilis, sugerindo que o padrão inicial de mi
gração dos hominídeos para fora da África foi mais complexo 
do que se pensavam originalmente (Vekua et al. 2002). 

Atualmente, a mais antiga versão africana do Homo 
erectus é chamada de Homo ergaster, sendo o nome Homo 
erectus reservado para o hominídeo asiático (embora um es
pécime verdadeiro de H. erectus é conhecido do Pleistoceno 
na Etiópia). Homo ergaster é mais aparentado aos homi
nídeos subseqüentes e desapareceu há 1,3 milhão de anos. 
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Entretanto, esse táxon é muito pouco conhecido e tem sido 
objeto de intenso debate. O Homo erectus sobreviveu por 
muito mais tempo. Pensava-se, originalmente, que a espé
cie tinha desaparecido entre 200.000 e 300.000 anos atrás, 
mas descobertas recentes demonstraram que ele sobreviveu 
cerca de mais um quarto de milhões de anos. Remanescen
tes ósseos encontrados em Java foram datados entre 27 e 53 
mil anos tornando o H. erectus um contemporâneo dos ne-
andertais e dos H. sapiens modernos. Devemos nos referir 
somente ao H. erectus, o que implica na inclusão, sob este 
mesmo nome, do H. rudolfensis e do H. erectus, em nossa 
discussão sobre as características dos hominídeos neste es
tágio evolutivo. 

Três são as características importantes do Homo erec
tus. Que representaram uma mudança significativa na 
história evolutiva dos humanos. Primeiro, eram substan
cialmente maiores do que os hominídeos que os precede
ram (chegando a 1,85 metro de altura e pesando, ao menos 
65 quilogramas - o mesmo tamanho que humanos moder
nos), apresentando um grande crescimento das fêmeas, o 
que reduziu o dimorfismo sexual de modo que os machos 
eram 20 a 30 por cento maiores que as fêmeas, assim como 
na nossa espécie. A redução do dimorfismo sexual em H. 
erectus e nas espécies subseqüentes de Homo implica em 
modificações comportamentais de um sistema social poli-
gâmico para a formação de um casal monogânico. 

Segundo, o H. erectus tinha um cérebro maior do que 
o apresentado pelas espécies anteriores de Homo, com ca
pacidades cranianas variando de 775 a 1100 cm 3. Terceiro, 
o Homo erectus foi o primeiro hominídeo a apresentar um 
nariz humano, com as narinas voltadas para baixo. As de
mais características faciais eram primitivas - uma mandí
bula projetada à frente do plano frontal da região superior 
da face (prognata); dentes relativamente grandes; ausência 
quase total de queixo; uma testa plana proeminente; tórus 
supra-orbital proeminente e um nariz amplo e plano. As 
proporções esqueléticas eram similares àquelas dos huma
nos modernos, mas os ossos eram mais desenvolvidos, o 
que sugere uma constituição muscular mais robusta. 

O Homo eretus também foi o primeiro hominídeo a ter 
erupção dentária atrasada e dentes relativamente pequenos, 
quando comparados ao tamanho corpóreo. Os dentes meno
res sugerem que o uso do cozimento dos alimentos pode ter 
se iniciado neste período. A erupção atrasada dos dentes su
gere uma extensão da infância, o que também deve implicar 
em um aumento da expectativa de vida. 

A espécie Homo sapiens (Latim sapien = inteligente), 
como definida originalmente não incluí somente o tipo 
moderno dos humanos, mas também os neandertais e al

gumas formas mais antigas. Evidências mais recentes, de 
uma variedade de fontes, complicaram este quadro, com o 
resultado de dividir as formas, que originalmente eram in
cluídas em Homo sapiens, em muitas espécies diferentes, 
e o termo Homo sapiens atualmente é reservado para os 
humanos modernos. 

O Homo heidelbergensis conhecido tanto na África 
como na Europa entre 500.000 e 300.000 anos, e H. ante
cessor, conhecido de cerca de 800.000 anos atrás na Espa
nha foram percurssores dos humanos modernos. Um crânio 
mias antigo de um tipo similar de hominídeo foi encon
trado com aproximadamente 1 milhão de anos (Abbate et 
al. 1998). Esses hominídeos tinham um cérebro um pouco 
maior, um crânio mais espesso e robusto, dentes grandes, 
e pouco prognatismo (projeção da mandíbula a frente do 
plano da face superior) em relação ao Homo erectus. Era 
pensamento corrente que H. heidelbergensis era o ances
tral dos neandertais (Acertado atualmente de pertencerem 
a espécie H. neanderthalensis )eH. antecessor tanto da linha
gem dos neandertais como dos humanos modernos (Veja Fi
gura 24-13). 

Os Neandertais Os primeiros fósseis reconhecidos do 
Homo neanderthalensis foram encontrados no Vale de 
Neander no oeste da Alemanha, em 1856, e fósseis com ca
racterísticas neandertais apareceram primeiro há cerca de 
150.000 anos. Análises recentes de DNA retirado de ossos 
de neandertais apresentaram diferenças consideráveis com 
relação ao DNA de humanos modernos, sugerindo que os 
neandertais não eram ancestrais diretos dos humanos mo
dernos. Os neandertais são freqüentemente apresentados 
como um homem das cavernas primitivo, com a arrogância 
não declarada de que eles são hominídeos mais primitivos 
do que aparentam. De fato, as características neandertais re
presentam uma condição derivada de hominídeos e prova
velmente eram adaptações para as condições frias da Idade 
do Gelo na Europa. 

Os neandertais eram mais baixos e fortes comparados 
aos humanos modernos (Figura 24-15). A forma do corpo 
era robusta e musculosa, com tórax largo, articulações lar
gas e membros curtos. Facialmente tinham testa curta, nariz 
largo saliente, tórus supra-orbitais proeminentes, e queixo 
pequeno. O cérebro era tão grande quanto ao dos Homo sa
piens modernos dos dias de hoje, mas eram aumentados de 
uma forma diferente. O cérebro dos neandertais tinha uma 
área occipital maior que a nossa, na parte caudal da cabeça, 
enquanto temos as regiões temporal e central maiores. 

Os neandertais parecem ter sido muito mais fortes que 
os humanos modernos. Seus dentes incisivos mostram, 
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Área occipital do crânio expandida 

Caixa torácica alargada 

Tórus supra-orbital proeminente 

Nariz proeminente 

Púbis alongado 

Articulações 
alargadas 

Tíbia e fibula relativamente curtas 

A Figura 24-15 Reconstituição de um neandertal. 

tipicamente, um grande desgaste, algumas vezes alcançando 
as raízes. De certo modo os neandertais processavam o ali
mento resistente entre os dentes incisivos, ou será que o 
mastigassem para amolecê-lo semelhante ao que fazem os 
aborigines humanos atuais? Os neandertais eram fabrican
tes de instrumentos de pedra produzindo ferramentas co
nhecidas como ferramentas industriais do tipo mousteriano 
(região de Le Moustier, França), e tinham uma sociedade 
bem organizada e ferramentas cada vez mais sofisticadas. 
Os neandertais tinham a capacidade para uma linguagem 
complexa mantêm-se controversa, mas foram os primeiros 
humanos conhecidos a enterrar seus mortos, provavelmente 
com rituais. De especial importância são os sepultamentos 
da caverna Shanidar no Iraque que inclui uma variedade de 
plantas reconhecidas nos tempos modernos por suas pro
priedades medicinais. 

Os neandertais provavelmente caçavam cavalos selva
gens, mamutes, bisões, grandes veados e rinocerontes pelu
dos. As ferramentas de caça do estilo mousteriano eram do 
tipo para bater, apunhalar e cortar - lanças para arremessar e 
arcos e flechas são desconhecidos. Muitos restos de esquele
tos de neandertais mostram evidências de ferimentos graves 
durante a vida, e esses padrões de injurias assemelham-se 
àquelas adquiridas nos rodeios dos dias atuais. Essas simi
laridades sugerem que, semelhante aos caubóis de rodeio, os 
neandertais tinham contato próximo com animais grandes e 
ameaçadores. A despeito da alta incidência de ferimentos, 20 
por cento dos neandertais tinham mais de 50 anos até o mo
mento de sua morte. As populações de seres humanos mo
dernos só alcançaram essa longevidade após a Idade Média. 

O Homo sapiens moderno chegou à Europa e Ásia entre 
40.000 a 30.000 anos atrás Há muito debate sobre o papel do 
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H. sapiens no desaparecimento das outras espécies de huma
nos: os humanos modernos não têm os marcadores de DNA 
que dos distinguem os neandertais, sugerindo que não ocorreu 
inter-cruzamento entre essas duas espécies. Essas duas espé
cies competiram gradualmente uma com a outra sem enfren-
tamento direto ou tiveram algum tipo de conflito direto? 

Origem dos Humanos Modernos Debates constantes são 
realizados acerca da origem do Homo sapiens (resumidos 
em Lahr 1994). Alguns cientistas acreditam em um modelo 
multi-regional para a evolução humana. Eles sugerem que 
o H. sapiens pode ter evoluído, independentemente, em re
giões distintas, cada uma se originando de uma população 
local já diferenciada de H. erectus. Outros pesquisadores 
acreditam em uma única origem africana do H. sapiens; o 
que implica em uma segunda onda de migrações para fora 
da África, substituindo o H. erectus na Ásia e os neander
tais na Europa. A análise de materiais fósseis e modernos 
indica que houve, mais provavelmente, uma única origem, 
africana, para todos os Homo sapiens. 

Uma origem africana única também é sustentada pela 
chamada hipótese da Eva Mitocondrial e o cromossomo Y. 
O DNA mitocondrial é inerente apenas da mãe e reside no 
citoplasma do óvulo, não do núcleo, o genoma é pequeno-
apenas 16.000 pares de bases. A análise do DNA mitocon
drial permite traçar a linhagem materna de um indivíduo. 
Um estudo do DNA mitocondrial de pessoas de todos o 
mundo (veja Cann e Wilson 2003) mostra que todos os hu
manos viventes pode ser herdado suas mitocôndrias de uma 
única mulher que viveu na África há 170.000 anos. Essa an
cestral comum e hipotética tem sido chamada de Eva afri
cana, uma expressão que obscurece o significado biológico 
dessa descoberta. Isso não significa que havia apenas uma 
única mulher na Terra há 170.000 anos; isso significa que 
apenas uma mulher teve uma série ininterrupta de filhas ao 
longo de várias gerações desde então. 

Um procedimento semelhante pode ser usado com o 
cromossomo Y, que é passado apenas de pai para filho. O 
cromossomo Y tem cerca de 60 milhões de pares de bases, 
deste modo, é muito mais difícil de estudar do que o DNA 
mitocondrial. Uma análise de 2.600 pares de base do cro
mossomo Y indica que todos os machos humanos são des
cendentes de um único indivíduo. Além disso, os humanos 
têm apenas um décimo de variação genética em relação aos 
chimpanzés, e as observações indicam que as populações 
humanas eram muitos pequenas, passando através de um 
"gargalo de garrafa" ("bottleneck") genético. 

Esses estudos moleculares, apesar encontrarem alguma 
crítica, geralmente estão de acordo com o registro fóssil, o 

qual mostra que o Homo sapiens moderno originou-se na 
África entre 100.000 e 120.000 anos atrás. Três crânios de ho
minídeos encontrados recentemente na Etiópia, datam aproxi
madamente de 160.000 anos, e parecem estar na ampla base 
da linhagem dos humanos modernos (White et al. 2003). 

Por volta de 40.000 anos atrás os humanos adquiriram 
comportamento moderno, pois o registro fóssil mostra evi
dências de arte, instrumentos musicais, ferramentas alta
mente sofisticadas, produção de registros feitos em placas 
de pedra etc. O que aconteceu nessa época? Muitos pes
quisadores pressupõem que esse Período representou o 
momento no qual os humanos adquiriram finalmente a ca
pacidade para uma forma moderna de linguagem e comuni
cação simbólica. 

24.4 Aspectos Ecológicos e Biogeográficos 
da Evolução Inicial dos Hominídeos 

Por muitos anos a evolução das linhagens dos hominídeos 
foi relacionada a evolução das savanas africanas (campos 
de gramíneas com arbustos e árvores) como um resultado 
dos eventos tectónicos locais e o resfriamento e períodos de 
secas globais. O evento tectônico foi a formação da fenda 
"Rift Valley" que estende-se de norte a sul na região oeste 
do leste africano, aproximadamente há 8 milhões, resul
tando na elevação das montanhas da cordilheira leste afri
cana. Atualmente essa divisão do continente se reflete em 
florestas tropicais à oeste dessa fenda, e savanas no flanco 
leste dessa cordilheira, tais como savana do Serengeti no 
leste africano ou a área do Kruger National Park na África 
do Sul. 

A expansão do ambiente das savanas africanas prova
velmente está associado a formação do istmo do Panamá 
há 2,5 milhões de anos, ligando as Américas do Norte e do 
Sul, ocasionando uma profunda alteração climática global. 
Evidências paleontológicas tanto da flora como da fauna 
do leste africano sugerem que a mudança ambiental nesse 
período, para mais seca, ampliação dos habitats savânicos, 
e o aparecimento de um grande aumento de antílopes pasta
dores, e novos tipos de carnívoros. 

Isso costuma ser associado diretamente ao desenvolvi
mento dos habitats savânicos que coincidiram com a separa
ção da linhagem humana das dos outros símios. A explicação 
tradicional tem sido que durante o desenvolvimento da 
fenda "Rift Valley" ocorreu o isolamento da linhagem hu
mana das outras linhagens de símios. Subseqüentemente, os 
humanos se adaptaram a esses novos ambientes abertos de 
gramíneas adotando o caminhar bípede, enquanto os símios 
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eram relegados às florestas tropicais a oeste da fenda. En
tretanto, embora tenha ocorrido indubitavelmente, algum 
isolamento de humanos em relação aos outros hominídeos 
sabemos atualmente que esse cenário da evolução do bipe
dalismo, como uma adaptação ao ambiente savânico, deve ser 
incorreta. O surgimento da expansão das savanas foi datado 
como mais recente do que se previa anteriormente, ao redor 
de 2 a 3 milhões de anos; em contraste sabemos atualmente, 
com certeza, que o bipedalismo dos hominídeos é anterior 
há 4,5 milhões de anos e talvez há 7 milhões de anos. Agora 
parece provável que a origem dos humanos e o bipedalismo 
ocorreram em ambientes mais florestados. 

Os australopithecines gracilis foram primariamente uma 
radiação do Pleistoceno Inferior, precedendo a expansão dos 
habitats savânicos. No Pleistoceno Inferior, ao redor dos 2,5 
milhões de anos e coincidindo com mudanças climáticas maio
res, a linhagem dos hominídeos separou-se em duas - Uma 
linhagem conduziu para nossos ancestrais diretos, o gênero 
Homo, e outra que direcionou-se para os australopithecines 
robustos. Assim, ao final do Plioceno, há 2,5 milhões de anos, 
houve duas linhagens de hominídeos em evolução - os pri
meiros humanos verdadeiros e os australopithecines robus
tos. Resfriamentos climáticos subseqüentes e um clima mais 
seco reduziram a abundância dos australopithecines robus
tos no início do Pleistoceno, levando-os à extinção. Entre
tanto, se as alterações climáticas do Pleistoceno tivessem sido 
diferentes - tais como um regime mais úmido e quente - nos
sos ancestrais poderiam ter se extinguido e os australopithe
cines robustos, sobrevivido. 

24.5 A Evolução das Características 
Humanas 

Os humanos são classicamente distinguidos dos demais 
primatas por três características derivadas: uma postura e 
um modo de locomoção bípede, um cérebro extremamente 
aumentado e a capacidade de linguagem e de fala. Aqui, 
examinamos os possíveis passos na evolução de cada uma 
dessas características e também consideramos a perda dos 
pêlos corpóreos e a evolução do uso de ferramentas. 

Bipedalismo 

As alterações mais radicais do esqueleto pós-craniano hu
mano estão associadas com a suposição de uma postura 
completamente bípede e ereta, no gênero Homo. As modi
ficações anatômicas incluem uma curvatura, em forma de 
S, da coluna vertebral, a modificação da pélvis e da posi
ção do acetábulo em conexão com uma locomoção bípede 

e o alongamento dos ossos da perna e seu posicionamento 
como colunas verticais, diretamente abaixo da cabeça e o 
tronco (veja Figura 24-15). A curva secundária da coluna 
vertebral é uma conseqüência da locomoção bípede, e se 
forma somente quando a criança aprende a andar. Nós, 
de forma alguma, maximizamos a coluna vertebral para o 
estresse da locomoção bípede, a qual é bem diferente da 
encontrada entre os quadrúpedes. Uma conseqüência des
tes estresses é a alta incidência de problemas de coluna em 
humanos modernos. 

Os humanos se mantêm eretos em uma posição com os 
joelhos flexionados, a qual nos permite andar com nossos 
pés posicionados no eixo de gravidade, reduzindo o movi
mento da bacia para os lados. Esta posição dos membros 
deixa algumas marcas no fémur (o maior osso da perna), 
tanto na articulação com a bacia quanto com o joelho. Este 
tipo de evidência óssea pode ajudar os pesquisadores a 
deduzir se uma espécie fóssil era completamente bípede. 
Uma conseqüência infeliz da posição dos membros é a de 
que os humanos, especialmente os atletas, estão sujeitos a 
deslocamentos e a torções do joelho. Já que as mulheres 
apresentam bacias mais amplas do que a dos homens, seus 
fémures são inclinados, em direção aos joelhos, em um 
ângulo ainda mais agudo, o que as toma mais sujeitas às 
contusões. 

Os pés dos humanos apresentam modificações drásticas 
para a locomoção bípede. O pé se tomou plano, exceto pelo 
arco tarso-metatarso, com alterações correspondentes nas 
formas e nas posições dos tarsos apresentando um alinha
mento próximo e paralelo de todos os cinco metatarsos e os 
dígitos. Além disso, o maior dedo do pé não é mais oponí
vel, como o que ocorre entre os símios e os macacos (Fi
gura 24-16), embora ele ainda apresente uma capacidade de 
divergência, com relação aos demais dedos, nos primeiros 
hominídeos. 

Há tantas hipóteses sobre as razões do bipedalismo hu
mano quanto há de antropólogos. Dentre as razões sugeridas 
estão a proteção contra predadores (ser capaz de observar 
sobre a grama alta), a liberação das mãos para que as mes
mas carregassem objetos (tanto na caça, quanto na coleta de 
alimentos), a termorregulação (um símio de pé apresenta 
uma superfície menor para os raios do Sol) e eficiência na 
locomoção. Um problema óbvio com todas estas hipóteses 
é a dificuldade de testá-las. Embora os humanos sejam ex
tremamente eficientes na locomoção bípede, especialmente 
quando andam, é improvável que o bipedalismo tenha evo
luído especificamente para esta função. Os demais símios 
são bem menos eficientes que os humanos no andar bípede, 
mas esta é a condição evolutiva a partir da qual o bipeda-
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< Figura 24-16 Comparação dos pés de hominóides viventes, 
demonstrando algumas partes esqueléticas (metatarsos para os dígitos 
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lismo humano deve ter se iniciado. Em outras palavras, um 
proto-hominídeo, ou um hominídeo primitivo, deve ter an
dado de forma bípede, inicialmente, de uma forma não efi
ciente, antes que a seleção pudesse agir sobre o esqueleto. 
(Steudal 1996) 

Em alguns aspectos, o bipedalismo pode não ser o 
grande mistério aparentado em um primeiro momento. O 
caminhar por nodopedalia dos gorilas e chimpanzés é um 
traço hominídeo derivado, e talvez tenha evoluído indepen
dentemente nas duas linhagens de símios, ou compartilhada 
com o ancestral comum dos símios e humanos. Outros sí
mios, tais como, os gibões e os orangotangos, tendem a 
andar em um movimento bípede desengonçado, quando no 
solo: seu tronco ereto, adaptado à vida sobre as árvores, os 
predispõem a fazer isso - deste modo, uma tendência para 
caminhar de modo bípede parece ser uma característica ho-
minóide primitiva. 

Oreopithecus, (Grego oreo = montanha), um símio do 
Mioceno Inferior da Itália, parece ter evoluído um tipo con
vergente de bipedalismo com os hominídeos: Tinham a co
luna vertebral na forma de S, uma cintura pélvica muito 
semelhante a dos Australopithecus, e um pequeno ângulo 
entre o joelho e o fémur. Entretanto o pé diferencia-se marca
damente daquele dos humanos, com um dedão do pé grande e 

com ampla divergência - provendo aparentemente uma base 
de suporte ampla e tripodial. Essa anatomia do pé combina 
com pernas curtas, indicando um andar lento e inseguro mais 
do que semelhante ao humano, o eficiente caminhar a passos 
largos. Nessas espécies, pelo menos, o bipedalismo deve ter 
evoluído por alguma outra além de uma locomoção mais efi
ciente, talvez aumentar a eficiência do pé-alargado. 

Jonathan Kingdon (2003) propôs uma nova hipótese 
para o significado pelo qual os proto-hominídeos devem ter 
se tornado pré-adaptados para o andar bípede. Ele sugere 
que os primeiros membros das linhagens de hominídeos ca
minharam no solo das florestas costeiras do leste da África, 
em uma posição mais agachada para balançar as mãos livres 
para apanhar alimento. Essa posição durante a alimentação 
deve ter selecionado as mudanças anatômicas do tronco e 
cabeça para a melhor se equilibrarem com a pelve; um 
avanço ulterior deve ser um encurtamento da caixa torácica 
assim que o tronco pode girar ao redor de uma cintura es
treita (veja Figura 24-17). Com essas mudanças os proto-ho
minídeos deviam estar numa posição melhor que os símios 
para se equilibrar em uma posição mais ereta - mudanças 
nas pernas e pés podem ter vindo mais tarde dete modo os 
proto-hominídeos tiveram vantagem desse novo equilíbrio 
para caminhar ereto. Um fato positivo dessa hipótese é que 
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Chimpanzé Humano 

A Figura 24-17 Comparação das regiões do tronco de um chimpanzé e um ser humano. A pelve oblíqua e alargada de um símio típico 
muda para uma bacia ereta. Essa modificação aumenta a mobilidade do tórax em relação à pelve. Uma caixa torácica mais curta e mais 
larga, e vértebras lombares mais flexíveis deram origem a uma cintura. 
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potencialmente pode ser testada, devido ao material fóssil 
disponível. Há uma seqüência completamente previsível de 
como mudanças anatômicas devem ocorrer na evolução; 
isto é, mudanças na pelve e tronco devem preceder mudan
ças no comprimento das pernas e na forma do pé. 

A Origem dos Cérebros Grandes 

O tecido cerebral é uma estmtura metabolicamente cara, 
tanto em seu crescimento quanto para sua manutenção. 
A maioria do crescimento do cérebro ocorre durante o de
senvolvimento embrionário e requer energia proveniente 
da mãe. Assim, pressões seletivas por cérebros maiores so
mente podem ser satisfeitas se o ambiente fornece energia 
suficiente, especialmente à fêmea lactante ou grávida. A 
evolução dos cérebros maiores pode ter requerido o aumento 
da eficiência no forrageio (parcialmente obtida através do 
aumento da mobilidade e do tamanho da fêmea) e uma 
maior qualidade e quantidade dos alimentos (parcialmente 
adquiridas por meio do uso de ferramentas e do fogo). 

Cérebros maiores também devem ter requerido uma mu
dança nos padrões de história de vida, o que exagerou o ca
ráter ancestral primitivo de taxas lentas de desenvolvimento 
pré e pós-natal diminuindo, dessa forma, as demandas diá
rias de energia e também o gasto feminino com a reprodu
ção. A origem do bipedalismo pode estar associada à origem 
de um tamanho cerebral maior e à alteração no modo de re
produção humano (veja o Quadro 24-1). 

A Origem da Fala e da Linguagem 

Embora outros animais possam produzir sons, e muitos ma
míferos possam se comunicar por meio de vocabulários es
pecíficos de sons (como bem sabem aqueles que possuem 
animais domésticos), o uso de uma linguagem simbólica é 
um atributo unicamente humano. Embora alguns símios e 
chimpanzés tenham aprendido a utilizar palavras humanas 
e a formar frases simples, isso está muito longe da com
plexidade da linguagem humana. Mas quando a linguagem 
humana evoluiu, e que registros fósseis deste fenômeno 
podemos encontrar? O primeiro registro da escrita humana 
tem apenas alguns milhares de anos: obviamente, a lingua
gem evoluiu antes disso, mas quando? 

Alan Walker argumenta que o controle de fala não deve 
ter sido possível até o estágio final de Homo erectus (Walker 
e Shipman 1996). A região torácica da coluna vertebral de 
H. erectus é muito menor que a dos humanos modernos. A 
implicação disso é que H. erectus perdeu o complexo con
trole neural dos músculos intercostais, os quais permitem, 
aos humanos modernos, controlar a respiração, fazendo 

com que possamos conversar coerentemente. Richard Kay 
(Kay et al. 1998) notou que a saída (o canal do hipoglosso), 
para o nervo que inerva aos músculos da língua (12° nervo 
craniano), era menor em outros hominídeos (e também 
menor em chimpanzés e em gorilas) do que nos humanos 
modernos e nos neandertais. Adicionalmente um gene espe
cífico envolvendo a produção da linguagem nos humanos, 
FOXP2, parece ter alcançado a condição humana não antes 
de 200.000 anos atrás, coincidindo com a aparência anatô
mica dos humanos modernos (Enard et al. 2002) 

Mesmo se espécies mais derivadas de Homo tivessem a 
capacidade da fala, elas não seriam capazes de produzir a 
gama de sons vogais que nos produzimos, até que uma al
teração na anatomia da faringe e do trato vocal ocorresse. 
A posição primitiva da laringe dos mamíferos é bem alta no 
pescoço, bem atrás da base da língua. Entretanto, nos huma
nos modernos, a laringe se posiciona ventralmente, na idade 
de um ou dois anos, resultando na perda do fechamento e na 
criação de uma câmara muito mais ressonante para a vocali
zação. Esta modificação da anatomia do trato vocal está as
sociada com a alteração da forma da base do crânio, assim, 
podemos inferir, a partir dos crânios fósseis, quando ocorreu 
a alteração da posição da laringe. Embora haja algumas di
ferenças de opinião, uma condição completamente moderna 
do trato vocal não foi, provavelmente, uma característica do 
gênero Homo até o H. sapiens. 

Ainda há alguns problemas evolutivos com a origem do 
trato vocal. Ao perder o fechamento entre o palato e a epi
glote, os humanos são especialmente vulneráveis a engasgar 
com alimentos. Parece provável que esta susceptibilidade 
ao engasgamento tenha sido uma poderosa força seletiva 
agindo em oposição ao re-posicionamento da laringe. Além 
disso, a morte de crianças por SIDS (sudden infant death 
syndrome) está associada com o período de desenvolvimento 
no qual a laringe está em fluxo. É difícil imaginar que a ha
bilidade de produzir uma gama maior de sons vogais pode
ria compensar estas seleções seletivas antagonistas. Talvez 
tenha havido outra razão, mais imediata e poderosa, para o 
re-posicionamento da laringe. 

Uma vantagem que o re-posicionamento da laringe nos 
dá é a habilidade de respirar voluntariamente através da 
boca, uma forma obviamente importante na produção da 
fala. Mas talvez uma função mais importante da respiração 
pela boca seja conhecida por qualquer um que teve uma 
gripe forte. Muitos de nós sufocaríamos a cada inverno se 
não fossemos capazes de respirar pela boca. E tentador es
pecular que a capacidade humana da fala deve sua existên
cia a encontros de nossa espécie com os vírus comuns da 
gripe. 
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/"""^ teven Stanley notou que o crescimento do cérebro nos 
humanos é distinto do observado nos demais animais. 
incluindo os símios. O grande tamanho cerebral dos 

humanos modernos se deve, em boa parte, a um período 
prolongado de crescimento pós-natal, durante o primeiro 
ano de vida, seguindo o desenvolvimento rápido que ocorre 
no útero. Em contraste, o crescimento cerebral, nos símios, 
é marcantemente lento após o nascimento (Figura 24-18). 

Provavelmente esse padrão de crescimento cerebral é 
necessário porque ao nascer a cabeça dos bebês humanos 
se ajusta perfeitamente ao canal do nascimento. Cabeça 
muito grande pode causar problemas para as mães durante 
o parto, e deste modo o crescimento completo do cérebro 
deve ocorrer após o nascimento. Entretanto, este padrão de 
crescimento cerebral significa que os bebês nascem numa 
condição altricial extrema comparada aos bebês das outras 
espécies de símios, e requerem cuidados intensivos no pri
meiro ano de vida. 

Stanley argumenta que este tipo de desenvolvimento 
cerebral deve ter ocorrido após os humanos deslocarem-se 
das árvores para o chão. Jovens australopithecines devem 
ter sido parecidos com os símios modernos, mais maduros 
no nascimento, para se prenderem ao pêlo das mães, ativi
dade essencial em ambientes arbóreos, já que a mãe precisa 
dos braços livres para se prender aos galhos. Somente um 
hominídeo completamente terrestre poderia cuidar de uma 
criança frágil de maneira apropriada. Assim, quaisquer que 
sejam as razões para a evolução do bipedalismo humano, ela 

deve ter precedido a evolução dos cérebros muito grandes. 
A transição para um período de crescimento cerebral pós-
natal provavelmente ocorreu na evolução ao nível do Homo 
erectus. Existem evidências dentárias (erupção retardada 
dos dentes), para o tipo de infância prolongada típica dos 
humanos, mas não de outros animais, incluindo os símios 

A infância altricial tem sido sugerida como a razão por 
trás de muitas outras diferenças entre humanos e outros sí
mios (Diamond 1992): 

• Monogamia e Cancelamento da Ovulação Uma fê
mea humanóide, atarefada com um filhote despro
tegido, pode necessitar da assistência do macho para 
auxiliar na sobrevivência do bebê. Se uma fêmea 
puder cancelar seu período de fertilidade, a única 
opção do macho pode ser a de assegurar essa fêmea 
para o próximo período fértil e manter outros machos 
afastados dela. O cancelamento da ovulação (isto é, a 
ausência de um período de estro que marca a fertili
dade de uma fêmea) é um caráter derivado dos huma
nos que pode ter evoluído para assegurar a seguranç; 
e o cuidado do macho para auxiliá-la a criar um bebê 

• Menopausa e Avós A fase de vida pós-reprodutiva ex 
pandida nos humanos é muito maior que o dos outros 
símios, mas a seleção natural não pode atuar diretamenti 
nos caracteres que ocorrem nos indivíduos na fase pós 
reprodutiva. Pode ser que a presença de uma avó que au
xilia suas filhas a criar seus jovens gerou a seleção para 
ampliar a fase pós-reprodutiva dos humanos. 
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Figura 24-18 Padrões de cresci
mento cerebral em humanos e em símios. 
O padrão para o Australopithecus se 
assemelha ao dos símios viventes, tais 
como o chimpanzé, enquanto o dos 
humanos apresenta uma continuação 
da rápida taxa pré-natal de crescimento, 
no primeiro ano de vida, produzindo 
um cérebro muito maior no adulto. 



656 CAPÍTULO 24 Evolução dos Primatas e o Surgimento dos Humanos 

Perda dos Pêlos do Corpo e Desenvolvimento 
da Pigmentação da Pele 

Os seres humanos são os únicos, entre os primatas, a per
derem ou reduzirem os pêlos do corpo e ter maior desen
volvimento da pigmentação da pele. Essas características 
são relatadas como a pelagem que protege os animais dos 
efeitos deletérios dos raios solares. Os chimpanzés têm pele 
relativamente despigmentada, mas com a perda dos pêlos 
do corpo sua pele tem a necessidade de ganhar pigmentos. 
Não está claro porque os humanos perderam a maioria dos 
seus pêlos corpóreos. Especulações incluem o aumento do 
uso de secreções das glândulas sudoríparas no resfriamento 
do corpo, e o aumento dos problemas com os parasitas da 
pele, tais como, carrapatos, piolhos e pulgas (devidos talvez 
a um modo de vida mais sedentário com grupos de pessoas 
vivendo juntas em quartos confinados). 

Embora nós, provavelmente, nunca saibamos precisa
mente porque os humanos perderam sua cobertura de pêlos, 
a genética nos possibilita imaginar quando isso pode ter 
acontecido. Os genes envolvidos na pigmentação da pele 
apareceram há pelo menos 1,2 milhões de anos (Roger et 
al. 2004). Isso implica que a perda dos pêlos ocorreu antes 
da separação da linhagem direcionada para Homo sapiens, 
talvez incluindo também a linhagem do Homo erectus que 
se diferenciaram cerca de 1,7 milhões de anos atrás. 

Um estudo sobre a genética dos parasitas da pele for
nece informações sobre quando os humanos começaram a 
usar vestimentas. Os piolhos que vivem nos pêlos do corpo 
são diferentes daqueles que vivem na cabeça e na região do 
púbis, desse modo, esses parasitas se prendem mais as ves
timentas humanas do que nos cabelos. Provavelmente, esses 
parasitas evoluíram dos piolhos da cabeça depois que os hu
manos começarem a usar roupas, e essa separação ocorreu 
entre 40.000 e 70.000 anos atrás, muito coincidente com o 
aparecimento do moderno Homo sapiens na Europa (Kittler 
et al. 2003). 

Os humanos que vivem próximos ao equador têm a pele 
escura, enquanto pessoas que vivem distantes do equador 
têm a pele clara. Um balanço entre proteção e efeitos da
nosos da radiação ultravioleta e a necessidade da síntese de 
vitamina D parece oferecer a melhor explicação desse fe
nômeno. O ácido fólico é essencial para o desenvolvimento 
embriológico normal, e a radiação ultravioleta destrói o ácido 
fólico presente no sangue. A melanina na pele bloqueia a 
penetração da luz ultravioleta protegendo, deste modo, o 
ácido fólico. Entretanto, melanina em demasia na pele cria 
um problema diferente, porque a vitamina D é convertida a 
partir de precursores que são ativados pela luz ultravioleta. 
Assim, a cor da pele humana representa provavelmente um 
ajuste - da quantidade de melanina para proteger o ácido 
fólico e permitir a penetração da quantidade necessária de 
radiação ultravioleta para a síntese de vitamina D. 

As Origens da Tecnologia e da Cultura Humana 

Os humanos são usuários e fabricantes de ferramenta por 
excelência. Alguns outros animais também utilizam ferra
mentas de maneira limitada, geralmente de forma estereoti
pada e instintiva. Urubus do Egito abrem ovos de avestruz, 
carregando pedras em seus bicos ejogando-as sobre os mes
mos; e um tentilhão dos Galápagos segura gravetos, ou es
pinhos, no bico para coletar insetos em buracos dos troncos. 
Tanto os babuínos quanto chimpanzés se utilizam galhos e 
pedras como armas, de forma muito semelhante à de nossos 
ancestrais, mas os chimpanzés utilizam esses mesmos tipos 
de materiais como ferramentas na obtenção de alimentos. 

As ferramentas de pedra mais simples e mais antigas são 
encontradas em todo o leste africano e datam de 2,5 a 2,7 
milhões de anos. Estas ferramentas geralmente são circula
res e trabalhadas em apenas um dos lados. Esse conjunto de 
ferramentas de pedra são denominadas de cultura Oldowan, 
que continuam a aparecer no registro geológico, pratica
mente sem mudanças, por um milhão de anos e sociedades 
caçadores e coletores, tais como a dos aborigines australia
nos ainda fabricavam ferramentas com o estilo Oldowan 
quando foram pressionados, forçosamente, a aceitar as tra
dições culturais européias nos séculos XLX e XX. Baseados 
nas informações disponíveis sobre a morfologia dos polega
res (a qual mostra quanto os hominídeos fósseis possuíam 
uma pegada de precisão) as ferramentas do tipo Oldowan 
devem ter sido feitas a partir do Homo habilis ou Australo
pithecus robustus. Entretanto os primeiros australopihecines 
gracile não possuíam ossos da mão com as características de 
pegada de precisão. 

Ferramentas mais novas, especialmente os machados de 
mão, aparecem no leste africano há cerca de 1,4 milhão de 
anos. Estas ferramentas posteriores, do Homo erectus, co
nhecidas como a indústria de ferramentas Acheulean, dife
rem das ferramentas do tipo Oldowan por terem um eixo 
alongado distinto e são trabalhadas dos dois lados. As ferra
mentas Acheulean mudaram muito pouco no estilo nos pró
ximos 1,2 milhões de anos, embora os materiais escolhidos 
tenham sido trocados e amostras mais recentes apresentem 
uma proporção bem mais alta de ferramentas pequenas. A 
ausência de um grande avanço na manufatura das ferra
mentas, ao longo deste imenso período de tempo é surpreen
dente, especialmente sob a luz da dispersão das mesmas 
para o sudeste asiático e para o oeste europeu. 

Assim, uma das conclusões marcantes, a partir das des
cobertas paleoantropológicas, é a de que o uso de ferra
mentas, pedras lascadas, e possivelmente ossos e galhadas 
modificadas precederam a origem do Homo sapiens com 
cérebros maiores, ao menos, 1,5 milhão de anos. O uso 
de ferramentas, por hominídeos ancestrais, pode ter sido 
um dos principais fatores na evolução do tipo de córtex 
cerebral do Homo moderno; de fato o cérebro elaborado 
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do Homo sapiens pode ser tanto a conseqüência quanto a 
causa da cultura. 

Há, pelo menos, 750.000 anos, o Homo erectus estava 
criando tipos avançados de ferramentas de pedra e também 
aprendendo a controlar e usar o fogo, embora fogueiras ver
dadeiras nas cavernas não são amplamente reconhecidas 
antes de 500.000 anos. Com o fogo, os humanos cozinha
ram seus alimentos, aumentando sua digestibilidade e di
minuindo a chance de infecções bacterianas; e preservando 
a carne por períodos maiores do que o esperado para esse 
alimento cru. Eles também podiam se aquecer em tempos 
frios, se proteger de predadores, iluminar o escuro, trabalhar 
e se socializar à noite. A evidência mais antiga de lanças de 
madeira, encontradas em associação a ferramentas de pedra 
e a restos descarnados de cavalos, data de 400.000 anos, na 
Alemanha. 

Geralmente, se assume que boa parte da evolução do uso 
de ferramentas e da cultura pelos humanos se desenvolveu 
no contexto da caça de outros animais. Os antropólogos têm 
mostrado que muito de nossa percepção da evolução humana 
como uma jornada para o progresso, está mais relacionada 
com os mitos tradicionais ocidentais dos "contos de heróis" 
do que com as evidências propriamente ditas (Landau 1984). 
Exames mais recentes sobre as evidências arqueológicas de 
caça entre os primeiros hominídeos, tais como ferramentas de 
pedra e ossos com marcas de corte, sugeriram que os primei
ros humanos eram carniceiros, em vez de caçadores. 

Uma segunda mudança importante no nosso entendi
mento da evolução humana é resultado do número maior de 
antropologistas e paleoantropologistas mulheres que têm der
rubado perspectivas tradicionalistas enfatizando a real contri
buição das mulheres no desenvolvimento das ferramentas e 
comportamentos humanos (Morbeck et al. 1997, Hrdy 1999). 

Resumo 

Evidências para a origem do Homo sapiens vêm do registro 
fóssil de primatas da Era Cenozóica e de estados compara
tivos entre os macacos, os símios e os humanos viventes. 
Os primeiros mamíferos, similares aos primatas, datam do 
início do Paleoceno, mas os primeiros primatas verdadei
ros são conhecidos apenas do início do Eoceno. Estes eram 
bem similares aos lêmures viventes e, inicialmente, foram 
encontrados na América do Norte e no Velho Mundo. Todos 
eram arboricolas e alguns possuíam cérebros de certa forma 
maiores em relação ao tamanho corpóreo do que outros ani
mais daquele Período. 

Após a deterioração climática do final do Eoceno, os pri
matas foram confinados às regiões tropicais, no Mioceno. 
No Oligoceno, dois outros grupos distintos de primatas su
periores evoluíram: os macacos Platyrrhini, dos trópicos do 
Novo Mundo, e os macacos Catarrhini e os símios, do Velho 
Mundo. Os símios antropóides e as espécies semelhantes 
aos humanos, incluindo o Homo sapiens, são agrupados 
em Hominoidea. Muitas características morfológicas dis
tinguem os hominóides dos demais Catarrhini, e o aumento 
do cérebro foi uma importante força, moldando a forma do 
crânio hominóide, especialmente na parte final da evolução 
humana. 

Os primeiros hominóides conhecidos ocorrem no iní
cio do Mioceno, há cerca de 25 milhões de anos. No final 
do Mioceno, os hominóides tinham se diversificado em di
versos ambientes e se dispersado na África, na Europa e na 
Ásia. Uma variedade de hominídeo fóssil (o humano) ocorre 
no final do Plioceno e no início do Pleistoceno, em depósi

tos no África. Os hominídeos mais antigos, melhor conheci
dos, são os australopithecines, datados de 4,4 a 1,2 milhões 
de anos conhecidos. Os australopithecines eram, aparente
mente, bípedes, mas retinham hábitos consideravelmente ar
boricolas e tinham volume craniano relativamente pequeno 
semelhante aos símios. 

O mais antigo membro do gênero Homo data de 2,5 mi
lhões de anos, concomitantemente ao aparecimento das pri
meiras ferramentas de pedra, encontradas no leste africano. 
O Homo parece ser um gênero primariamente terrestre; e 
esse hábito pode ter sido uma característica importante na 
produção de crianças indefesas, cujos cérebros continuam a 
crescer após o nascimento. Uma alteração climática global, 
ocorrida nesse Período, pode ter determinado tanto a evolu
ção de Homo quanto a dos australopithecines robustos. 

O Homo erectus se distribuía pela África e pela Eurásia 
há cerca de 1,8 milhão de anos até 30.000 anos. Este ho
minídeo tinha uma capacidade craniana próxima à menor 
capacidade encontrada em Homo sapiens, fabricava ferra
mentas de pedra e utilizava o fogo. O Homo sapiens, a única 
espécie sobrevivente da família Hominidae, surgiu há cerca 
de 200.000 anos. Há 40.000 a 60.000 anos, algumas popula
ções de Homo apresentavam uma sociedade bem organizada 
e uma cultura em rápido desenvolvimento, especialmente 
óbvia quanto ao uso de ferramentas de pedra. Durante 
boa parte da história humana, diversas espécies do gênero 
Homo existiram juntas no planeta. A situação atual, com 
o Homo sapiens sendo o único hominídeo vivente, é alta
mente incomum. 
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CAPÍTULO 

O Impacto dos Humanos sobre Outras 
Espécies de Vertebrados 

Uma revisão da biologia dos vertebrados deve incluir uma consideração do efeito da atual dominância de uma 
espécie, o Homo sapiens, sobre outros membros do ciado. Nunca antes na história da Terra, uma única espécie 
afetou tão profundamente a abundância e, até mesmo, os prospectos da sobrevivência de outras espécies. 

Parte da influência dos humanos deriva do tamanho de nossa população - mais de 6 bilhões, com pro
jeções de 8,9 bilhões para 2050 - e de nossa distribuição global. Mas outras espécies de vertebrados nos 
sobrepõem em número e algumas chegam próximas à nossa distribuição geográfica. Avanços da tecnologia, 
iniciada com as ferramentas líticas há 2,5 milhões de anos, é o que separa os humanos. Mesmo sociedades 
humanas primitivas utilizam mais recursos do que as demais espécies de animais. A extração e o consumo de 
energia e de outros recursos, pelas sociedades humanas, têm impacto global, desde derramamentos de óleo, 
contaminações do solo e da água com metais pesados até a perda de habitats selvagens para a agricultura e 
a urbanização. O uso de energia per capita praticamente triplicou desde 1850, e a maioria desse aumento 
ocorreu nas últimas décadas. As sociedades mais altamente industrializadas têm as mais altas taxas per capita 
de consumo de energia e de outros recursos. Os Estados Unidos, por exemplo, têm 5 por cento da população 
humana e é responsável por cerca de 25 por cento do consumo mundial de recursos. As nações desenvolvidas, 
como um grupo, têm 20 por cento da população do mundo e são responsáveis por 60 por cento do consumo de 
recursos. Sociedades com altas taxas de consumo, correspondentemente, têm uma alta produção de gases do 
efeito estufa e de detritos. Entretanto, sociedades menos desenvolvidas tecnologicamente não são mais benig
nas ecologicamente. Elas apresentam problemas especiais conforme o crescimento das populações humanas 
se dá sobre áreas que, até então, não haviam sido tocadas. Nações ricas, ao menos, têm os recursos para 
controlar a poluição e para proteger habitats, tais como parques nacionais, monumentos e reservas selvagens. 
Sociedades mais pobres lutam diariamente por suas necessidades mínimas, tornando, compreensivelmente, a 
conservação uma luxúria além de seus alcances. Talvez, o processo mais incisivo que afeta a relação entre os 
humanos e outros vertebrados é a dispersão dos valores da cultura ocidental, os quais enfatizam as possessões 
materiais e, dessa maneira, aumentam a demanda dos consumidores por produtos, expandindo a extensão geo
gráfica das sociedades de alto impacto. 

Este livro enfatizou o registro fóssil dos vertebrados e suas características como organismos; e ambos os 
tipos de informação são partes essenciais dos esforços de conservação de habitats naturais e de proteção de 
espécies em perigo de extinção. Tendemos assumir que o estado natural do ambiente é o mesmo desde sem
pre, mas as evidências fósseis nos mostram que os humanos criaram impactos enormes sobre as faunas de 
vertebrados, desde muito antes da invenção da escrita, há mais de 5.000 anos. A extinção dos vertebrados, 
devida à ação dos humanos, se iniciou há cerca de 50.000 anos, na Austrália, e tem se acelerado desde então. 
O estudo científico dos vertebrados data de apenas algumas centenas de anos, mas ele, também, está se acele
rando rapidamente. Informações sobre a biologia dos vertebrados podem ser utilizadas para identificar causas 
de declínios e de extinções populacionais e, possivelmente, para prevenir a extinção de algumas espécies que 
já se encontram em perigo. 
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25.1 Os Humanos e as Extinções 
do Pleistoceno 

Desde a aparição dos primeiros vertebrados, ao final do 
Cambriano ou Ordoviciano, a diversidade dos vertebrados 
aumentou lentamente, ao longo das Eras Paleozóica e Me
sozóica, e mais rapidamente durante os últimos cem milhões 
de anos. Este aumento geral foi interrompido por oito perío
dos de extinção, para os vertebrados aquáticos, e seis, para 
as formas terrestres (Benton 1990). A extinção de espécies 
é tão normal quanto a sua formação e a duração das mes
mas no registro fóssil parece ser de 1 milhão a 10 milhões 
de anos. Períodos de extinção em massa (uma redução de 
diversidade de 10 por cento ou mais) estão associados com 
alterações climáticas e com os seus impactos conseqüentes 
sobre a vegetação. Mas este padrão de espécies de vida re
lativamente longa, fato correlacionado com as alterações de 
clima e de vegetação, foi modificado no momento em que 
os humanos se tomaram um fator dominante em muitas par
tes do planeta (Wilson 1992, Steadman 1995). 

Por exemplo, o número de gêneros de mamíferos da Era 
Cenozóica atingiu um pico no Mioceno Médio e um se
gundo, no início do Pleistoceno. Somente 60 por cento dos 
gêneros conhecidos do Pleistoceno são viventes atualmente, 
e as formas extintas incluem a maioria das espécies de gran
des mamíferos terrestres - aqueles que pesavam mais de 20 
quilogramas. Estes grandes mamíferos, somados às enormes 
espécies de répteis e de aves, são coletivamente chamados de 
megafauna do Pleistoceno. O termo é usualmente aplicado às 
espécies da América do Norte, tais como as preguiças terres
tres, os mamutes, os mastodontes e a preguiça gigante (do ta
manho de um urso), mas outros continentes também tinham 
megafaunas que se tomaram extintas no Pleistoceno. 

Os primeiros humanos que chegaram à Austrália se de
pararam com uma megafauna que incluía representantes de 
quatro gmpos: marsupiais, aves que não voavam, tartaru
gas e eqüidnas. Os maiores animais terrestres australianos, 
no Pleistoceno, eram diversas espécies de mamíferos her
bívoros do gênero Diprotodon, dos quais o maior, prova
velmente, pesava cerca de 2000 quilogramas. Os maiores 
cangurus pesavam 200 quilogramas e alguns deles podem 
ter sido carnívoros. Os maiores équidnas chegavam a pesar 
de 20 a 30 quilogramas e chegavam à cintura de um hu
mano. O pássaro Genyornis newtoni era duas vezes mais 
alto do que um humano e as tartarugas de chifre, da família 
Meilanidae, eram quase tão grandes quanto um "fusca". Tal
vez, a espécie mais expressiva da megafauna australiana foi 
o lagarto monitor, de 6 metros de comprimento (tão grande 

quanto um Attossauro de tamanho médio). As tartarugas, o 
lagarto monitor, o Genyornis e todas as espécies de marsu
piais que pesavam mais de 100 quilogramas se extinguiram 
ao final do Pleistoceno (Gillespie et al. 1978, Martin e Klein 
1984, Flannery 1995, Miller et al. 1999). 

O que causou estas extinções dos grandes animais ao 
final do Pleistoceno? Alguns pesquisadores especulam que 
os efeitos anteriores da alteração climática do Mioceno e da 
Glaciação Wisconsin, a qual atingiu seu pico entre 20.000 
a 15.000 anos, foram as causas primárias das extinções da 
megafauna. O novo elemento que entrou em cena ao final 
do Pleistoceno foi os humanos caçadores, com suas ferra
mentas líticas e com suas matanças sociais. A hipótese de 
que a grande quantidade de caçadas humanas foi a principal 
causa tem sido fortalecida por Paul Martin, da Universidade 
do Arizona (Martin e Klein 1984, Diamond 1989, Martin 
1990, Stuart 1991). Outra hipótese também identifica os 
humanos como a causa das extinções, mas propõe que elas 
foram causadas pela introdução de novas doenças e pelo uso 
do fogo na alteração de habitats, mais do que a caça inten
siva, ou que uma taxa reprodutiva baixa dessas espécies foi 
o caráter peculiar que as levou à extinção como um resul
tado das atividades humanas (Johnson 2002). 

Que tipos de informação apontam os humanos como cau
sas, diretas ou indiretas, das extinções do Pleistoceno? O 
argumento mais contundente a favor da culpa humana é a 
aparente correspondência temporal da chegada dos humanos 
aos continentes e às ilhas e a extinção da megafauna (Fi
gura 25-1). As primeiras extinções parecem ter ocorrido na 
Austrália, em algum momento entre 50.000 e 40.000 anos. 
Na América do Sul e na do Norte, ao menos oito espécies 
de grandes mamíferos sobreviveram até há cerca de 10.000 
anos. Os humanos colonizaram ilhas após os continentes, e 
as extinções ocorreram entre 10.000 e 4.000 anos nas ilhas do 
Mar Mediterrâneo, há 4.000 anos nas ilhas no Oceano Ártico, 
norte da Rússia, há 2.000 anos em Madagascar e há apenas 
algumas centenas de anos nas ilhas do Oceano Pacífico. 

Essas extinções ocorreram tanto antes quanto depois da 
Glaciação de Wisconsin, em momentos nos quais os climas 
não estavam se alterando rapidamente. Além disso, a maio
ria das espécies de aves e de mamíferos que se extinguiram 
eram grandes, enquanto as espécies pequenas foram bem 
menos afetadas. Juntos, esses fatores apontam os humanos, 
ao invés da alteração climática, como a razão primária para 
as extinções. Mas como um número relativamente pequeno 
de humanos poderia provocar efeitos continentais sobre as 
faunas, as quais sobreviveram a sucessivos avanços e retra
ções glaciais? 
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AFigura 25-1 Dispersão das populações humanas e a extinção das espécies nativas de vertebrados. Os humanos modernos deixaram 
a África cerca de 100.000 anos atrás e se dispersaram em direção ao leste da Eurásia e entrando pelas Américas. As datas de extinções da 
megafauna do Pleistoceno correspondem às estimativas de quando os humanos chegaram à Austrália, as Américas e as grandes ilhas como 
Nova Zelândia, Madagascar e as ilhas ao norte da Sibéria. 

Humanos Caçadores da Idade da Pedra 

Na América do Norte, altas taxas de extinção de mamíferos 
ocorreram, principalmente após os picos da Glaciação de 
Wisconsin (Figura 25-2). Mastodontes, mamutes e pregui
ças gigantes se extinguiram há cerca de 10.000 anos. Martin 
especula que os grandes mamíferos eram caçados por huma
nos nômades invasores e algumas evidências arqueológicas 
corroboram essa visão. Sítios de matança foram encontrados 
com muitos ossos de diversos indivíduos das espécies caça
das, às vezes com marcas de corte por instrumentos líticos e 
com pontas de flechas presas nesses ossos. 

Parte da evidência dessas grandes caçadas é muito forte. 
Onze espécies de moa (aves gigantes que não voavam) 
existiam na Nova Zelândia quando os Maori chegaram, no 
final do século XIII, e parece que essas espécies todas se 
extinguiram há uma centena de anos. O papel dos caçadores 
Maori na extinção dos moa é amplamente documentado. Na 
Ilha Norte, na Nova Zelândia, um sitio de descarnamento 
foi descoberto nas dunas de areia em Koupokonui. Os res
tos de centenas de indivíduos de três espécies de moa foram 
encontrados em e próximos a fogueiras. Cabeças e pescoços 
crus de moa foram deixados de lado até que apodrecessem, 
enquanto as pernas eram assadas. Em Wairau Bar, na Ilha 
Sul, o chão está repleto de ossos de moa, com uma estima
tiva de 9.000 indivíduos e 2.400 ovos; e em Waitaki Mouth 
existem restos de um número estimado de 30.000 a 90.000 
moas (Flannery 1995, Holdway e Jacomb 2000). 

Doenças e Fogo 

Doenças transmitidas a outras espécies, por humanos e por 
animais associados a eles, também podem ter um papel nas 
extinções de megafauna (MacPhee 1999, no prelo). Em
bora não haja evidências paleontológicas de doenças na 
megafauna do Pleistoceno, doenças infecciosas emergen
tes, atualmente, ameaçam tanto a biodiversidade quanto a 
saúde humana (Daszak et al. 2000). Exemplos modernos 
de transmissão de doenças a partir de animais domésticos 
para os selvagens aparecem muito - dentro das duas últi
mas décadas, leões e cães selvagens foram infectados por 
raiva, transmitida por cães domésticos. Os cães selvagens 
(Lycaon pictus), atualmente, estão praticamente extintos nas 
planícies de Serengeti. Há menos de um século, as matilhas 
continham 100 ou mais animais, mas hoje, elas consistem 
de cerca de 10 adultos. A população de cães selvagens no 
Serengeti é de menos de 60 animais, e toda a população so
brevivente da espécie não ultrapassa os 5.000 indivíduos. 

Outros exemplos de transmissão de doenças dos hu
manos para os animais domésticos e silvícolas existem em 
grande número: a raiva tem matado uma porcentagem subs
tancial dos aproximadamente 500 lobos remanescentes na 
Etiópia, o parasita Toxoplasma gondii encontrado nas fezes 
dos gatos domésticos tem matado um grande número de 
lontras marinhas (Dixon 2003) e o vírus Ebola é responsável 
pela morte de milhares de gorilas e chimpanzés (Walsh et al. 
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< Figura 25-2 Coincidência entre a extinção 
de mamíferos norte-americanos, a retração gla
cial e a população de humanos. A linha contínua 
representa a porcentagem cumulativa de extin
ção das 40 espécies de mamíferos; a linha pon
tilhada é a porcentagem de encolhimento do 
final da glaciação de Wisconsin; os histogramas 
são unidades arbitrárias de abundância relativa 
de evidências de ocorrência de humanos na 
América do Norte. O período de extinções está 
mais proximamente relacionado a chegada dos 
humanos do que as mudanças climáticas. 

2003, Leroy et al. 2004). Gorilas selvagens das montanhas, 
em Uganda, tem contraído sarna de carrapatos parasitas dos 
casacos descartados pelos turistas (Graczyk et al. 2001), e 
se o sarampo ou tuberculose alcançarem as populações de 
gorilas o resultado será devastador. Um novo problema tem 
ocorrido com a descoberta de que o vírus da influenza B 
causou infecção respiratória nas focas da região do porto 
na costa da Holanda, e agora as focas são um reservatório 
desse vírus que pode representar uma ameaça para os huma
nos (Osterhanus et al. 2000). 

Em geral, uma nova doença introduzida não mata todos 
os indivíduos de uma população anteriormente saudável. 
Alguns deles sobrevivem, talvez porque sejam resistentes 
ou porque têm sorte de não terem entrado em contato com 
a doença. Todavia, uma doença que reduz drasticamente o 
número de indivíduos de uma espécie pode iniciar um pro
cesso que leva à extinção, e isso pode estar acontecendo 
com algumas populações de cães selvagens africanos (Gor-
mam et al. 1998). O método de caça dos cães selvagens - a 
perseguição prolongada do antílope até que um indivíduo 
seja capturado - é de grande gasto energético. Uma matilha 
de cães selvagens caça cooperativamente, com indivíduos 
se revezando entre a caça e o descanso. A redução drástica 
do tamanho das matilhas significa que cada cão deve tra
balhar mais. Para piorar as coisas, hienas (Crocuta crocuta) 
roubam as caças dos cães selvagens e uma pequena matilha, 
provavelmente, tem mais dificuldade de se defender do que 
os grupos grandes. Cães selvagens geralmente caçam por 
cerca de 3,5 horas ao dia, e os cálculos de custo energético 
da caça e a energia obtida da mesma mostram que ela ape
nas atinge as necessidades diárias para esta função. Se as 

hienas roubam parte das caças, os cães precisam aumentar 
o tempo gasto na obtenção de alimento. Uma perda de caça 
de 10 por cento forçaria os cães a dobrar seu tempo na ativi
dade, e uma perda de 25 por cento os obrigaria a passar 12 
horas caçando. Os cães já estão trabalhando próximos a seus 
limites fisiológicos quando caçam por 3,5 horas por dia, e 
provavelmente não podem sobreviver se perdem muito de 
seu alimento para as hienas. Assim, uma redução drástica do 
tamanho da matilha cria um cenário para a interação com
petitiva com as hienas e essa interação pode ser o fator que 
leva os cães selvagens à extinção. 

Com os humanos modernos veio o uso do fogo na mani
pulação do habitat. O Genyornis newtoni era uma ave inca
paz de voar que habitava as planícies continentais e algumas 
áreas costeiras da Austrália quando os primeiro humanos 
ali chegaram, há cerca de 50.000 anos. Embora o Genyor
nis fosse uma ave maior e mais encorpada que o emu (Dro-
maius novaehollandie), há apenas um sítio com evidências 
humanas de sua caça. A razão pela qual o Genyornis foi ex
tinto e o emu sobreviveu pode estar relacionada com seus 
hábitos alimentares. O emu se alimenta de uma grande va
riedade de itens, incluindo gramíneas, enquanto a composi
ção química das cascas dos ovos de Genyornis sugere que 
se alimentavam de folhas de plantas arbustivas. Incêndios 
naturais era um elemento da paisagem australiana muito 
antes da chegada dos humanos. Esses incêndios ocorriam 
durante a estação seca, retornando somente quando a vege
tação estava totalmente recuperada a ponto de criar material 
combustível suficiente para sustentar um novo incêndio. Os 
primeiros habitantes da Austrália podem ter iniciado incên
dios em outros momentos do ano a intervalos menores do 
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que os do ciclo natural. Um regime de queimadas mais fre
qüentes pode ter convertido as terras, dominadas por arbus
tos e gramíneas (característica atual das grandes planícies 
australianas) dos quais dependiam os Genyornis. Assim, 
a modificação do habitat, produzida por novos regimes de 
queimada criados por humanos, pode ter sido a responsável 
pela extinção dos Genyornis. Os grandes mamíferos herbí
voros que se extinguiram na Austrália também se alimenta
vam de gramíneas, e as mesmas alterações ambientais pode 
ter sido responsáveis pelo seu desaparecimento (Miller et al. 
1999, Flannery 1999). 

O Papel do Clima 

Muitos pesquisadores sugerem que as alterações climáticas 
e sua influência sobre a disponibilidade ambiental foram tão 
importantes quanto os humanos na produção das extinções. 
Sob tal visão, grandes mamíferos são mais susceptíveis ao es
tresse ambiental do que espécies pequenas. Restrições seve
ras de alimento e de disponibilidade de água e a eliminação 
de corredores migratórios para habitats mais apropriados 
afetam os mamíferos grandes, com suas correspondentes 
necessidades também grandes, mais do que afetam os peque
nos animais. Dessa maneira, os grandes mamíferos norte-
americanos poderiam já se encontrar em declínio quando a 
caça intensiva praticada pelos humanos teve início, ou alte
rações de clima e de habitat podem ter matado os últimos 
indivíduos restantes de uma espécie. 

Dale Guthrie (citado em Martin e Klein 1984) apontou 
que a maioria das teorias climáticas sobre a extinção do Pleis
toceno era muito ambígua e difusa para explicar este grande 
evento, entretanto, elas eram eficientes para determinar os 
estresses ambientais. Na tendência generalizada de substitui
ção de florestas fechadas por estepes e savanas mais abertas, 
dominadas por gramíneas, iniciada em meados da Era Ceno
zóica, Guthrie vê o aumento da sazonalidade como um fator 
de significância primária. A tendência climática, ao longo de 
toda a Era Cenozóica, foi a de uma temporada mais curta de 
crescimento em grandes latitudes. No início, esta tendência 
aumentou o aspecto mosaico das florestas, dos arbustos e dos 
campos em todo o mundo. Este aumento da complexidade da 
vegetação sustentava uma fauna diversa e grande. 

Na realidade, a dispersão das gramíneas promoveu a di
versificação da fauna. Respondendo à dispersão dos campos, 
os ungulados, geralmente grandes, atingiram seu máximo de 
diversidade no Mioceno Médio, contribuindo significativa
mente para o número de gêneros de mamíferos conhecidos 
daquela época. Mas conforme a tendência a extremos sazo
nais de temperatura e de aridez no Pleistoceno, continuou e 
a diversidade da vegetação entrou em declínio. A flora, por 
grandes áreas continentais, se alterou de um mosaico de as

sociações entre plantas para uma zonação latitudinal e alti-
tudinal de amplos gmpos de comunidades vegetais de baixa 
diversidade. A mais baixa diversidade de floras e a maior 
homogeneidade regional atingiram seus máximos após o 
avanço da glaciação de Wisconsin. A redução da diversidade 
vegetal pode ter eliminado alguns herbívoros, especialmente 
os grandes, restringindo todas as espécies a áreas limitadas. 

O período pós-glacial, que teve início há 15.000 a 10.000 
anos, parece ter sido mais estressante às faunas de mamífe
ros do que nos 2,5 milhões de anos anteriores (Smart 1991). 
Temporadas de crescimento mais curtas significam menos 
produtividade vegetal para sustentar os herbívoros, mesmo 
nas áreas limitadas, nas quais eles encontram as floras apro
priadas. Kiltie (em Martin e Klein 1984) argumenta que o 
rápido advento das temporadas mais curtas de crescimento 
e a sazonalidade elevada criticamente diminuíram os recur
sos disponíveis para muitas espécies de grande mamíferos 
herbívoros com períodos longos de crescimento até a matu
ridade e de gestação. Estas alterações constituíram desafios 
ambientais aos quais a megafauna não podia se adaptar, ra
pidamente, fisiológica e geneticamente. 

Essas alterações de vegetação ocorreram na América 
do Norte após a glaciação de Wisconsin, mas não necessa
riamente em outros continentes, assim, grandes mamíferos 
persistiram em outras regiões. No Novo Mundo, cavalos e 
(na América do Norte) camelos foram extintos, mas sobre
viveram na Eurasia e na África. Outros, tais como, os bisões 
e os veados, sobreviveram no Novo Mundo, apesar dos hu
manos. A civilização egípcia sabia da existência de mamu
tes e outras evidências indicam que estes animais e os faraós 
eram contemporâneos, embora bem separados geografica
mente (Rosen 1994). A megafauna australiana desapareceu 
entre 50.000 e 40.000 anos atrás, mas a megafauna da Nova 
Zelândia sobreviveu há até algumas poucas centenas de 
anos. Atualmente não há uma solução para a questão das ex
tinções do Pleistoceno e, provavelmente, não há apenas uma 
única causa. Em algumas áreas, a predação humana parece 
ser uma explicação suficiente, enquanto em outras, os efei
tos indiretos dos humanos (doenças e fogo) podem ter sido 
mais importantes. 

25.2 Os Humanos e as Extinções Recentes 

Conforme nos aproximamos do presente, o papel dos hu
manos, como a principal causa da extinção, se toma indu
bitável. Os acres de ossos de moa, encontrados nos sítios de 
descarnamento na Nova Zelândia demonstram, claramente, 
a enorme predação realizada pelos caçadores Maori, há 
cerca de 800 anos. A escavação de fósseis, preservados em 
cavernas tubulares de lava, formadas por vulcões, mostra 
que as ilhas havaianas provavelmente tinham mais de 100 
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espécies de aves nativas quando os colonizadores polinésios 
chegaram, por volta de 300 a.C. (Olson e James 1991a,b). 
Quando os colonizadores europeus chegaram ao Havaí, no 
final do século XVIII, o número tinha se reduzido à metade. 

A Idade da Exploração, a qual teve início no século XV, 
trouxe armas sofisticadas e trocas comerciais a áreas que só 
conheciam instrumentos líticos e economias de caçadores-
coletores. Navios deixavam a Europa para todos os cantos 
do mundo, ancorando nas ilhas oceânicas para o reabaste
cimento de água e de alimento. Não surpreende, pois, que 
as extinções nas ilhas tiveram início dois séculos antes das 
ocorridas nos continentes (Figura 25-3). Exemplos notáveis 
incluem o dodô (Raphus cucullatus), uma ave não voadora, 
aparentado aos pombos, que vivia nas Ilhas Maurício, no 
Oceano Índico (Shapiro et al. 2002). O último dodô vivo foi 
visto em 1662 e foi extinto quase certamente em 1690 (Ro
berts e Solow 2003). Nas ilhas havaianas, cerca de um terço 
das espécies nativas de aves que ainda existiam, quando o 
Capitão Cook chegou, no final do século XVIII, estão extin
tas atualmente. 

Espécies animais continuam a se extinguir no dias atoais, 
e uma pesquisa global de extinções, desde o início da colo
nização européia, revela duas tendências: as extinções nas 
ilhas se iniciaram quase dois séculos antes das continentais e 
ambas aumentaram muito rapidamente desde o início e mea
dos do século XIX até o século XX (World Conservation 

Monitoring Centre 1992). Mais de 800 espécies se extingui
ram nos últimos 500 anos, uma taxa de extinção de 1.000 
a 10.000 vezes mais alta do que a existente sem a presença 
dos humanos. A edição do ano de 2003 do Livro Vermelho 
(Red Book), publicado pela World Conservation Union, lista 
um total de 12.257 espécies de vegetais e de animais atual
mente em risco de extinção. 

O IUCN (World Conservation Union) resumiu a melhor 
informação disponível sobre o estado de conservação dos 
animais. Eles posicionam as espécies em categorias de risco 
por meio de critérios baseados no tamanho absoluto de po
pulações selvagens e em suas modificações nos últimos 10 
anos (<http:www. realist, org/info/categoriescriterial994. 
html#categories>). 

Duas categorias de espécies Extintas são definidas: 
• Extinto - Uma espécie está Extinta quando não há 

dúvidas razoáveis de que o último indivíduo morreu. 
O pica-pau (Campehphilus principalis) era a maior 
espécie de pica-pau, com um comprimento cabeça-
mais-corpo de até 56 cm (veja as fotos coloridas). 
Ele foi extinto, na América do Norte, na década de 
1970. A última observação confirmada da espécie 
foi realizada em Ojito de Água, Cuba, em 1987. O 
sapo dourado (Bufo periglenes), das florestas monta
nhosas da Costa Rica, foi descrito inicialmente em 
1967 e desapareceu em 1987. Alterações climáticas e 
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a infecção por fungos foram propostas como as cau
sas da extinção. 

• Extinto no Meio Natural - Uma está extinta no 
meio natural quando se sabe que sobrevive apenas 
em cultivo, em cativeiro ou como uma população 
(ou populações) naturalizada a uma distância consi
derável de sua área natural. O cavalo de Przewalski 
(Equus przewalskii) é o único cavalo selvagem ver
dadeiro. Originalmente, esta espécie se distribuía na 
Mongólia, na China e no Turquestão. Restam ainda 
cerca de 200 cavalos, todos em zoológicos. Animais 
reproduzidos em cativeiro foram liberados na Mon
gólia e se reproduziram com sucesso, e prospectos 
em longo prazo para a população mostra boas pers
pectivas desde sua sobrevivência ao severo e inco-
mum inverno de 2000-2001 (Boyd 2002). O furão de 
pés pretos {Mustela nigripes) era um residente das 
áreas dos "prairie dogs" na América do Norte. A úl
tima população selvagem foi extinta em 1981 e mais 
de 200 furões, reproduzidos em cativeiro, foram li
bertados desde 1991. 

Três categorias de espécies Ameaçadas são definidas: 
• Perigo Crítico de Extinção - Uma espécie se encon

tra em perigo crítico de extinção quando ela se con
fronta com um risco extremamente alto de extinção, 
no meio natural, em um futuro imediato. O vombate 
(Lasiorhinus krefftii) é um marsupial que pesa cerca 
de 32 quilogramas e que vive em colônias, passando 
a maior parte do tempo sob a terra e saindo à noite 
para se alimentar. Eleja se distribuiu por uma grande 
área do leste da Austrália até New South Wales e 
Queensland. Suas populações têm sido dizimadas 
pela competição com coelhos, ovelhas e gado, in
troduzidos por europeus; e os grupos sobreviventes 
consistem de 65 animais, na floresta de Epping, em 
Queensland. O esturjão comum (Acipenser sturió) 
é um grande peixe (de até 3 metros e 300 quilogra
mas). Sua distribuição histórica incluía toda a zona 
costeira da Europa, desde o North Cape até o Báltico, 
o Mediterrâneo e o Mar Negro. A espécie está extinta 
em alguns dos rios secundários, incluindo o Elbe, o 
Reno e o Vistula. Populações reprodutoras estão res
tritas a alguns poucos rios europeus - o Gironde, na 
França, o Guadalquivir, na Espanha e o Baixo Danú
bio. A sobre-pesca é a principal causa de seu declí
nio. A carne é cara e os ovos são usados para fazer 
caviar - assim, fêmeas grávidas são especialmente 
procuradas e mortas antes que se reproduzam. 

• Perigo de Extinção - Uma espécie está em perigo 
de extinção quando se confronta com um grande 

risco de extinção no meio natural no futuro próximo. 
Exemplos de espécies em perigo de extinção incluem 
o Panda Gigante (Ailuropoda melanoleucd), o qual se 
distribuía em Myanmar, ao norte do Vietnã, e em boa 
parte do leste e do sul da China. Pandas selvagens 
ocorrem atualmente apenas em populações fragmen
tadas nas montanhas ocidentais da China; acredita-se 
que a população total seja de cerca de 1.200 animais. 
Tentativas de reprodução de pandas gigantes em ca
tiveiro, na China, não se mostraram bem sucedidas. 
Tanto o chimpanzé (Pan troglodytes) quanto o bo-
nobo, ou chimpanzé pigmeu (Pan paniscus) estão em 
perigo. Os chimpanzés ocupavam uma área ampla da 
África equatorial, enquanto os bonobos sempre esti
veram limitados à Bacia do Zaire. 

• Vulneráveis - Uma espécie é vulnerável quando se 
confronta com um grande risco de extinção no meio 
natural em médio prazo. O grande tubarão branco 
(Carcharodon carcharias) tem uma distribuição glo
bal em águas quentes e temperadas. Como um pre
dador de topo de cadeia, ele sempre apresentou uma 
baixa densidade populacional e a pesca em larga es
cala é considerada como uma ameaça em potencial. A 
destruição de habitats e a caça clandestina são gran
des preocupações no caso dos orangotangos (Pongo 
pygmaeus), o qual costumava se distribuir em toda 
a Ásia tropical e subtropical; ocorrendo atualmente 
apenas nas ilhas de Borneo e de Sumatra. 

São reconhecidas três categorias de Baixo Risco 
• Dependente de Conservação - Existem espécies 

que são sustentadas pelos contínuos programas de 
conservação; sem esses programas as espécies devem 
se qualificar para uma das categorias de ameaçadas 
em cinco anos. 

• Quase Ameaçadas - Essas são espécies que estão 
próximas do estado vulnerável para as quais ne
nhuma medida de conservação está sendo tomada. 

* De Pouca Preocupação - São as espécies que não 
se qualificam na classificação como Dependente de 
Conservação ou Quase ameaçadas. 

Simplesmente perdemos muitas informações que permitam 
concluir sobre o estatus de muitas espécies que têm sido ava
liadas, essas são colocadas em uma categoria criada por nós. 

• Deficiente de Dados - Uma espécie é categorizada 
como Deficiente de Dados quando as informações 
sobre a sua distribuição e abundância são insufi
cientes para estimar o seu risco de extinção. Listar 
uma espécie nessa categoria enfatiza a necessidade 



de mais informações. Apenas espécies que tenham 
sido avaliadas podem ser incluídas nessa categoria, 
e a seleção de uma espécie para ser avaliada indica 
que pode estar em risco; deste modo, a escolha entre 
Deficiente de Dados e Ameaçada é difícil. 

Um resumo do status dos vertebrados em classes diferentes 
demonstra um total de 1.208 espécies de mamíferos (cerca de 
25 por cento das espécies viventes) e 1.326 de aves (cerca de 
12 por cento das espécies viventes) estão extintas, em perigo, 
ameaçadas ou vulneráveis (Tabela 25.1). A porcentagem das 
espécies em risco, em outros grupos, parece ser menor, mas 
essa impressão é enganosa. Para esses grupos de vertebrados, 
simplesmente, não há dados sobre o status de sua maioria, de 
forma que eles não podem ser incluídos na análise. 

Não é fácil calcular a taxa na qual as extinções estão ocor
rendo, e diferentes suposições podem produzir valores distin
tos. Estimativas do número de espécies de aves que estarão 
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Números de espécies de vertebrados extintos, ameaçados ou vulneráveis. Red List de espécies 
Ameaçadas™ (http://www.rwdlist.org/info/tables/table31 .html/>. 

Classe 
Extintas 

recentemente 
Extintas 

no meio natural 
Criticamente 
ameaçadas 

Ameaçadas Vulneráveis 
Registros 

Deficientes 

Mamíferos 74 4 184 337 609 1096 

Aves 129 3 182 331 681 79 

Répteis 21 1 57 78 158 61 

Anfíbios 7 0 30 37 90 75 

Sarcopterígeos 0 0 0 t 0 0 

Actinopterigeos 79 11 153 126 410 270 

Elasmobrânquius 0 0 8 17 32 64 
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< Figura 25-4 As principais ameaças afetam as aves (em todo o 
mundo) e os mamíferos (na Australasia e nas Américas). A destruição 
das habitats é a principal ameaça para ambos os tipos de animais, 
afetando 60 por cento das aves e 76 por cento dos mamíferos. A 
caça (para a alimentação e por esporte) é uma ameaça maior para 
os mamíferos do que para as aves. Espécies introduzidas podem ser 
predadoras ou competidoras, e o comércio internacional se refere 
à exploração comercial de pele, penas e de animais domésticos. A 
tomada incidental é um termo utilizado para designar a mortalidade 
incidental, tal como a dos golfinhos que se afogam quando presos a 
redes preparadas para a captura do atum. 

Seca de regiões Tomada incidental Destruição de Espécies introduzidas 

habitats _ _ . . . , . 

Caça Comércio internacional Poluição 
Tipo de ameaça 

extintos no ano de 2015 variam de 450 a 1.350 (Heywood et 
al. 1994). (Isso significa que as populações da espécie, no meio 
natural, não são mais viáveis, e a espécie, inevitavelmente, será 
extinta, ao menos que grandes ações de conservação sejam to
madas para que a tendência atual seja revertida). O que é claro 
é que a destruição de habitats é a maior ameaça, afetando 60 
por cento das espécies ameaçadas de aves e quase 80 por cento 
das espécies ameaçadas de mamíferos (Figura 25-4). 

25.3 Biologia dos Organismos e Conservação 

A maioria do conhecimento científico aplicada em progra
mas de conservação é organizada pela Comissão de Sobre
vivência das Espécies (Species Survival Comission - SSC), 
da IUCN - a União Mundial de Conservação. O SSC é uma 
rede mundial de 7.000 biólogos, veterinários, biólogos de 
zoológicos, biólogos marinhos e de cientistas acadêmicos 
com conhecimento especializado sobre grupos de animais e 
de vegetais. A comissão publica os Planos de Ação da SSC 

http://www.rwdlist.org/info/tables/table3
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(SSC Action Plans), o qual descreve a situação atual de es
pécies ou de grupos de espécies, identificando as principais 
ameaças e propondo mecanismos para lidar com esses casos. 
Mais de 60 planos de ação foram publicados, e muitos estão 
disponíveis no website da IUCN. 

O desenvolvimento de planos de manejo para espécies 
em perigo de extinção requerem grandes quantidades de in
formação sobre a biologia das espécies consideradas. Sem 
um ótimo entendimento de como a espécie funciona, os bem 
intencionados esforços de manejo podem ser ineficientes 
ou, até mesmo, ter efeitos negativos. A seguir, descrevemos 
diversos exemplos de situações nas quais o conhecimento 
da ecologia, do comportamento ou da fisiologia da espécie é 
central para o manejo efetivo. 

O Que é Crítico em um Habitat Crítico? 

As leis federais e estaduais requerem a determinação dos re
querimentos do habitat das espécies, consideradas sob risco, 
e aos biólogos, podem ser dadas as responsabilidades de de
terminação dos habitats críticos para as espécies. Em termos 
biológicos, os elementos do habitat que são críticos para o 
sucesso de uma espécie são, provavelmente, subjetivos e 
complexos, e as diferenças entre as perspectivas biológicas 
e legislativas podem criar tensões e conflitos. Os proble
mas de identificar e, então, proteger um habitat crítico são 
particularmente severos para espécies migratórias, para as 
quais a definição mais superficial de um habitat crítico deve 
incluir os dois destinos de seus caminhos migratórios e as 
áreas nas quais elas param nos seus caminhos de ida e de 
volta. Para complicar ainda mais os esforços de conserva
ção, os animais migrantes se movem por diversas jurisdições 

nacionais e podem passar sobre ou em águas internacionais, 
para as quais não existem jurisdições nacionais. Os esforços 
legislativos e diplomáticos, necessários para proteger estas 
espécies, são enormes e devem ser baseados em informa
ções biológicas investigadas. 

O Habitat Crítico para Animais Migrantes 

A migração da baleia cinza (Eschrichtius robustus), de 
sua localização de verão, na região norte do círculo polar 
Ártico, para os sítios de reprodução em Ojo de Liebre, na 
Bahia de Magdalena e nos Lagos de San Ignacio, na costa 
Pacífica da Baja Califórnia, foi descrita no Capítulo 22. As 
baleias adultas, aparentemente, fazem este trajeto de 9.000 
quilômetros porque os recém-nascidos necessitam das águas 
mais quentes dos lagos para manter estáveis suas tempera
turas (Figura 25-5). Assim, os lagos são parte essencial do 
habitat das baleias cinzas. Mais de 300 outras espécies de 
animais também dependem dos lagos, e uma ativa indústria 
de moluscos promove as condições de vida para as comuni
dades locais. As Nações Unidas declararam que os lagos são 
patrimônios mundiais, e tanto Ojo de Liebre quanto San Ig
nacio estão protegidos pela legislação mexicana desde 1972, 
devido ao seu papel no ciclo de vida das baleias. Em 1988, 
o México incluiu os lagos na área de Preservação Biosférica 
de Vizcaino. 

Conseqüentemente, em 1994, quando a Salt Exporters 
Inc. - uma companhia de propriedade conjunta da Mitsu
bishi Corporation e do governo mexicano - anunciou planos 
de construção de uma usina de extração de sal da água do 
mar, no lago San Ignacio, foram observadas diversas mani
festações e protestos de ambientalistas por todo o mundo. A 

> Figura 25-5 Uma baleia cinzenta mãe e 
seu filhote, no lago San Ignacio. 
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usina proposta, a qual cobriria uma área de 300 quilômetros 
quadrados (116 milhas quadradas), no coração do sistema 
de lagos, iria suprir todas as necessidades de sal da indús
tria japonesa de manufatura de plástico e de cloro. A usina 
consumiria 23.000 litros (6.000 galões) de água do lago por 
minuto e provocaria um enorme impacto ambiental. A Salt 
Exporters já opera uma usina na região próxima de Guerro 
Negro, e os ambientalistas a culpam pela morte de quase 
100 tartarugas marinhas por envenenamento por sal. 

Organizações ambientais, por todo o mundo, cooperam 
com planos de oposição à usina de San Ignacio, promo
vendo um abaixo-assinado que gerou cerca de um milhão 
de cartas de protesto, promovendo também um boicote aos 
produtos e às ações da Mitsubishi e requerendo a pressão do 
governo. Em março de 2000, após cinco anos de pressão, a 
Mitsubishi e o governo mexicano anunciaram que estavam 
abandonando a proposta de construção da usina. 

As aves são os animais migrantes mais bem conheci
dos, e a migração é uma característica central da biologia de 
muitas espécies. A perda do habitat, de verão, de inverno e 
de locais de parada, parece estar contribuindo para o declí
nio das populações de aves de zonas costeiras e de aves que 
migram entre áreas de verão na América do Norte e entre 
áreas de inverno, nos trópicos. 

Cerca de 350 espécies de aves ocorrem na América do 
Norte. Cerca de 250 delas passam o inverno nos trópicos do 
Novo Mundo, os quais se estendem desde o sul do México, 
passando pela América Central, até o norte da América do Sul 
e às índias Ocidentais. As 100 espécies restantes de aves norte-
americanas ou são residentes anuais dos habitats do norte, ou 
migram apenas por distâncias curtas de seus refúgios de verão. 
Migrantes neotropicais compõem a maioria das espécies de 
aves, na maioria dos habitats da América do Norte. Nas áreas 
de floresta mais densa, metade das espécies reprodutoras é de 
migrantes neotropicais; em algumas regiões do norte da Amé
rica, mais de 90 por cento das aves são migrantes. 

Ornitólogos possuem um sistema nacional de censo de 
aves, iniciado nas décadas de 1970 e de 1980, estas conta
gens revelaram declínios dramáticos nos números de alguns 
migrantes neotropicais, tais como os tordos (Hylocichla 
mustelinà) e os pássaros azuis (Dendroica cerúlea), em 
certas áreas - cerca de 1 por cento ao ano, nos últimos 30 
anos. Em contraste, populações de residentes anuais e de mi
grantes de curta distância, tais como os"chickadees" (Parus 
atricapillus) e os cardeais do norte (Cardinalis cardinalis), 
estavam estáveis ou em crescimento. Entretanto, o padrão de 
declínio não é constante entre espécies, ou entre regiões, da 
América do Norte. Populações de algumas aves neotropicais 
estão em declínio, mas outras estão em crescimento. Popula
ções de aves canoras de áreas de floresta do leste norte-ame
ricano estão em declínio, mas as do oeste não estão. 

Este cenário complexo resulta de uma variedade de fa
tores que afetam as aves migratórias no verão, no inverno e 
em pontos de parada em suas rotas de migração. Alterações 
do uso de terras são provavelmente a base do declínio das 
populações de aves, tanto diretamente quanto indiretamente. 
Aves neotropicais reproduzem-se em suas área de verão, e a 
fragmentação das florestas em manchas cada vez menores 
reduziu a quantidade total de habitats disponíveis e alterou 
os habitats restantes. Ninhos próximos aos limites das flo
restas geralmente têm mais chances de sofrer insucesso que 
os encontrados na região central e, conforme as manchas de 
floresta ficam menores, uma maior proporção do habitat se 
encontra no limite. 

Parte do aumento do insucesso dos ninhos próximos aos 
limites das florestas pode resultar no parasitismo realizado 
pelos chupins (Molothus ater), os quais são parasitas obri
gatórios de ninhos (Figura 25-6). Os chupins não constroem 
seus próprios ninhos, botando seus ovos nos ninhos de ou
tras espécies; cerca de 200 espécies foram reportadas como 
parasitadas por chupins. Uma fêmea de chupins põe entre 
20 a 40 ovos, um ou dois em cada ninho, e alguns poucos 
casais destes pássaros podem parasitar todos os ninhos em 
uma pequena comunidade de floresta. A fêmea geralmente 
remove um ovo da espécie hospedeira do ninho quando co
loca o dela; e os ovos de chupins geralmente eclodem mais 
rapidamente do que os outros, o que é uma vantagem. Maio
res e mais fortes do que os filhotes das demais espécies, os 
pequenos chupins tomam boa parte do alimento que os pais 
desavisados trazem aos ninhos, o que pode provocar a morte 
dos filhotes do hospedeiro. 

O parasitismo por chupins é incidente. Quando um ninho 
com ovos, ou filhotes, é perdido a um predador, os pássaros 
geralmente constroem outro ninho e iniciam uma segunda ni
nhada. Eles podem ter sucesso com a segunda ninhada, apesar 
do insucesso da primeira. Em contraste, as aves que servem 
de hospedeiros aos chupins não distinguem os ovos do chu
pim e os seus. Assim, quando um casal de pássaros cria um 
chupim, eles se comportam como se eles tivessem criado seu 
próprio filhote, não se reproduzindo no ano seguinte. 

Os chupins são insetívoros e se alimentam principal
mente em campos abertos. Já que seus movimentos não são 
limitados por suas necessidades de cuidar dos mais jovens, 
eles podem viajar por longas distâncias, entre os campos, 
nos quais se alimentam, e as florestas, nas quais encontram 
os ninhos de outros pássaros. 

As populações de chupim aumentaram dramaticamente 
a medida que os habitats de floresta, na América do Norte, 
foram substituídos pelos campos abertos, e as pequenas flo
restas restantes oferecem às aves poucas opções para pro
teger seus ninhos dos chupins. Assim, a fragmentação do 



670 CAPÍTULO 25 O Impacto dos Humanos sobre Outras Espécies de Vertebrados 

AFigura 25-6 Parasitismo de ninhos por cupins, (a) Um chupim fêmea a ponto de depositar um ovo no ninho de um "blue grossbeak". 
(b) Dois ovos de chupins em um ninho de pisco-de-peito-ruívo. Os pais não removem os ovos do chupim, embora sejam coloridos de 
marrom e de branco, não se parecendo nada com o ovo azul do pisco-de-peito-ruívo. (c) Um adulto de "yellow warbler" alimentando um 
filhote de chupim, tão grande quanto o adulto adotivo. 

habitat, na área de verão dos migrantes neotropicais, parece 
ser responsável, direta e indiretamente, por parte do declínio 
de suas populações. 

A alteração de habitat, na área utilizada no inverno, 
também é, provavelmente, responsável por parte dos declí
nios das populações. A grande massa de terra da América 
do Norte se afunila em uma área muito menor na América 
Central, onde muitas espécies de aves migratórias passam 
o inverno. A competição por alimentos e por espaço, na pe
quena área de terra da América Central, pode ser uma das 
razões pelas quais as espécies migrantes não se reprodu
zem durante o inverno. Já que a área utilizada no inverno 
é menor, as alterações de habitat, provocadas por práticas 
agrícolas, mesmo em pequena escala, podem afetar um 
grande número de aves. O café se originou na Etiópia e foi 
trazido à América Latina pelos colonizadores espanhóis. 
Tradicionalmente, o café (e também o cacau, a base do cho
colate) crescia sob as copas das árvores mais altas. Esse mé

todo tradicional produz café crescido na sombra. O café e 
o cacau crescidos dessa maneira são similares às florestas 
naturais, embora sejam menos complexos e possuam menos 
espécies de plantas. Plantações tradicionais de café e de 

t cacau fornecem importantes habitats para as aves. Uma pes
quisa sobre estas plantações em Chiapas, no México, reali
zada pelo Smithsonian Migratory Bird Center, demonstrou 
que mais de 150 espécies de aves viviam ali, incluindo os 
migrantes neotropicais. 

Nos últimos 20 anos, plantas híbridas de café, as quais 
crescem totalmente sob o sol, substituíram completamente 
as plantações tradicionais (Obrien e Kinnaird 2003). O café 
crescido sob o sol produz muito mais grãos e seu uso se 
dispersou rapidamente. Atualmente, 17 por cento da área 
plantada do México, 40 por cento da área da Costa Rica 
e 69 por cento da área plantada da Colômbia não apresen
tam sombras criadas por copas. O café crescido sob o sol 
requer cultivo intensivo, com o uso maciço de fertilizantes 
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químicos, de inseticidas, de herbicidas e de fungicidas. Es
ses métodos aumentam a erosão do solo, à acidificação e 
a uma quantidade maior de dejetos tóxicos. Além disso, já 
que as plantações de café sob o sol não possuem a estrutura 
complexa das plantas crescidas sob a sombra, elas não for
necem habitats para as aves. A diversidade de aves diminui 
quando uma plantação de café é convertida da forma que se 
desenvolve sob a sombra para a forma que se desenvolve 
sob o sol. Estudos realizados na Colômbia e no México de 
94 por cento a 97 por cento a menos de espécies de aves em 
plantações de café sob o sol direto. 

As aves migratórias dependem de habitats de floresta nas 
áreas de inverno, mas as terras que podem ser preservadas, em 
parques e reservas da América Central e do Norte, são insufi
cientes para manter as populações de aves saudáveis. Se qui
sermos que as populações de aves migratórias sobrevivam, as 
paisagens dominadas por humanos, nos neotrópicos, devem 
fornecer habitats para elas, tais como as tradicionais planta
ções de café sob a sombra. O problema é que a plantação de 
café sob a luz do sol produz um retorno financeiro maior e 
mais rápido. O café plantado sob a sombra é menos prejudi
cial ao ambiente, mas não é economicamente atrativo. Para 
promover a plantação de café sob a sombra, o Smithsonian Mi
gratory Bird Center desenvolveu o selo Bird Friendly™, o 
qual pode ser utilizado pelas plantações de café que atendem 
a critérios específicos (Figura 25-7). 

Elementos Subjetivos dos Habitats Críticos 

A presença, ou a ausência, de aves em uma plantação de café 
e de tartarugas marinhas mortas boiando em águas próximas 
a usinas de sal são indicadores conspícuos da qualidade do 
habitat. Eles são de fácil demonstração e são eficientes na 

A Figura 25-7 Selo do Bird-Friendly™ para o café cultivado sob 
a sombra. 

conquista da opinião pública e de pressões políticas. Mais 
complicadas e, provavelmente, em maior quantidade são as 
interações subjetivas entre os elementos do habitat e as ne
cessidades das espécies. Estas interações têm o potencial de 
determinar a sobrevivência ou a extinção de populações de 
espécies ameaçadas, mas elas podem ser detectadas somente 
através de estudos cuidadosos e de análises da informação 
de base biológica. A tartaruga do deserto (Gopherus agassi-
zii), da América do Norte, nos dá um exemplo deste tipo de 
interação (Oftedal e Allen 1996). 

As tartarugas do deserto são herbívoras, como notamos 
no Capítulo 14, e não possuem glândulas excretoras de sal. 
Os vegetais contêm concentrações de potássio mais altas do 
que os animais, assim, os animais herbívoros precisam ex
cretar parte do potássio adquirido nos alimentos. As tartaru
gas do deserto excretam o excesso de potássio por meio de 
dejetos nitrogenados na forma de sais de ácido úrico. Já que 
a excreção do potássio está quimicamente ligada à excreção 
do nitrogênio, um excesso de potássio na dieta da tartaruga 
retira o nitrogênio do animal. Ou seja, uma tartaruga com 
uma dieta rica em potássio pode liberar uma grande quanti
dade de nitrogênio, ao se livrar do excesso de potássio, que 
não restará nada para a síntese proteica. Mesmo dietas ricas 
em nitrogênio (20 por cento de proteínas puras), não permi
tem aos jovens tartarugas do deserto crescer quando a tam
bém contêm 3,8 por cento de potássio. 

As espécies vegetais variam quanto ao conteúdo de po
tássio. Testes de alimentação com tartarugas demonstraram 
que, quando podem escolher entre dietas com conteúdos 
variáveis de potássio, elas selecionam aquela com a menor 
concentração desse elemento. Quando recebem apenas die
tas com alto conteúdo de potássio, elas reduzem a quanti
dade de alimento ingerido. Tartarugas selvagens são capazes 
de sobreviver somente se os vegetais com razões favoráveis 
de nitrogênio e de potássio estão disponíveis. Acredita-se 
que dois fatores tenham diminuído a disponibilidade destas 
plantas e prejudicado a situação nutricional das tartarugas -
a dispersão de plantas não nativas, nos desertos norte-ameri
canos, e a introdução de gado nos habitats das tartarugas. 

Em muitas partes da América do Norte, incluindo os de
sertos do sudoeste, onde ocorrem as tartarugas, algumas es
pécies nativas de vegetais foram substituídas por plantas da 
Eurásia, as quais acompanharam a dispersão dos coloniza
dores europeus e deslocaram algumas espécies nativas. Há 
a preocupação de que - embora ainda não haja dados - as 
plantas da Eurásia podem ser menos adequadas às tartaru
gas do que os vegetais nativos que estão sendo substituídos. 
Em particular, se as plantas da Eurásia têm mais potássio, ou 
menos nitrogênio, as tartarugas terão dificuldade em obter, 
ou reter, o nitrogênio necessário para o crescimento normal. 
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As tartarugas do deserto evoluíram em habitats que con
tinham roedores, coelhos, carneiro do deserto e a antíloca-
bra - herbívoros que podem ter competido com as tartarugas 
por seus vegetais preferidos. O principal elemento novo na 
paisagem, desde a chegada dos europeus, são os rancheiros, 
os quais criam ovelhas e gado em densidades muito acima 
da capacidade suporte da área. O estrago causado pelas cria
ções de animais sobre as paisagens é óbvio para qualquer 
ecólogo, embora ele seja veementemente negado pelos lo-
bistas, que trabalham para a indústria do gado, em encon
tros reguladores e legislativos. O que não fica claro é se 
o gado, ou as ovelhas, realmente competem com as tarta
rugas por seus vegetais preferidos, e se a presença desses 
animais domésticos afeta o crescimento e a sobrevivência 
das tartarugas. A determinação do impacto da criação co
mercial sobre as tartarugas e outras espécies irá requerer 
os esforços combinados dos ecólogos e dos botânicos tra
balhando em campo, bem como de nutricionistas e de fi
siologistas de laboratório. 

Comportamento Animal e Estratégias 
de Gerenciamento 

Os animais apresentam conjuntos complexos de comporta
mento, os quais os permitem encontrar alimento apropriado, 
evitar predadores, conviver em gmpo e identificar parceiros 
sexuais. Alguns desses comportamentos são inatos; ou seja, 
um animal nasce com a habilidade de produzir a resposta 
correta a um certo estímulo, mas muitos comportamentos 
são aprendidos ou desenvolvidos por tentativa e erro. Ani
mais criados em cativeiro não vivenciam os mesmos estí
mulos que receberiam caso estivessem em seu ambiente 
natural, podendo não funcionar efetivamente se libertados 
(Knight 2001). Conforme os programas de reprodução em 
cativeiro são desenvolvidos para recuperar espécies selva
gens, ocorre um aumento nos esforços para assegurar que 
os animais liberados serão competentes para sobreviver no 
meio natural (Shepherdson et al. 1998). Em outros casos, 
informações básicas sobre o comportamento social de uma 
espécie têm sido usadas no manejo de populações selvagens 
(Clemmons e Buchholz 1997) 

Imprinting, Aprendizado e Reprodução em Cativeiro das 
Aves O processo conhecido como imprinting é uma carac
terística importante do comportamento das aves e dos mamí
feros. O imprinting é um tipo especial de aprendizado que 
ocorre somente durante um tempo restrito da ontogenia, o 
chamado período crítico. Uma vez que o imprinting é estabe
lecido, ele se toma permanente e não pode ser revertido. 

Cores, padrões, sons e o movimento são os principais es
tímulos ao imprinting nas aves, enquanto o cheiro é o mais 

importante dos estímulos para os mamíferos. Dois tipos de 
imprinting social podem ser distinguidos: o imprinting filial 
é o processo de aprendizado de reconhecimento das carac
terísticas individuais dos pais, enquanto o imprinting sexual 
se refere ao aprendizado das características de outros mem
bros da espécie. O imprinting filial é responsável pela ma
nutenção dos jovens com a mãe, após deixarem o ninho. 

O imprinting sexual, durante a infância, é provavelmente 
um dos mecanismos que permitem ao indivíduo procurar um 
parceiro de sua própria espécie quando ele amadurece. Além 
disso, o imprinting sexual também pode prevenir um indivíduo 
de cruzar com um parente, prevenindo o endocruzamento. 

Aves e mamíferos, normalmente, sofrem imprinting por
que os pais e os filhos são os únicos objetos, no ninho ou na 
ninhada, que estão emitindo estímulos visuais, auditivos e 
olfativos. Entretanto, na ausência dos pais, os jovens podem 
ser estimulados por objetos inanimados ou por membros de 
outras espécies, incluindo os humanos. 

A confusão quanto à identificação específica nas aves, 
que receberam o estímulo para o imprinting oriundo de outra 
espécie, pode ser desastrosa para os programas nos quais as 
espécies ameaçadas são criadas em cativeiro e liberadas. As 
aves jovens precisam reconhecer os parceiros apropriados 
para estabelecer as populações reprodutoras e os programas 
de criação em cativeiro devem se preocupar muito para que 
os jovens recebam os estímulos corretos para o imprinting. 

Por exemplo, toda a população de condores da Califórnia 
(Gymnogyps californicus) se restringia a 27 aves, na década 
de 1980. Naquele momento, todos os condores foram cap
turados e divididos em duas colônias, em cativeiro, uma em 
um zoológico de Los Angeles e a outra, em um parque de 
animais selvagens de San Diego. Subseqüentemente, uma 
terceira colônia foi estabelecida no "World Center for Birds 
of Prey", em Boise, Idaho. Para assegurar que os condores se 
reproduzissem não houve imprinting com humanos durante 
o período crítico, as aves foram mantidas em incubadoras fe
chadas e alimentadas por um mecanismo no qual o criador 
colocava sua mão dentro de uma luva de borracha modelada 
com a forma de uma cabeça de condor (Figura 25-8a). Os 
condores se reproduziram com sucesso em cativeiro e a po
pulação total amai consiste de 102 aves. Até janeiro de 2000, 
um total de 49 condores jovens havia sido liberado na Ca
lifórnia e no Arizona; e os primeiros ovos, produzidos por 
essas aves, foram encontrados em março e abril de 2001. O 
primeiro filhote condor desse programa, para reproduzir no 
ambiente natural, emplumou no final de 2003. 

Ainda mais treinamento pode ser necessário para produ
zir jovens criados em cativeiro que possam sobreviver após 
a liberação. Um programa de reprodução para os íbis careca, 
Geronticus eremita é um exemplo do quão complicado pode 
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<Figura 25- 8 Reprodução em cativeiro 
de espécies ameaçadas de aves. (a) Um 
condor califomiano recém-nascido em sua 
incubadora com um modelo de cabeça de 
condor, utilizado para alimentá-lo. (b) Um 
íbis careca, Geronticus eremita. 

(a) 

(b) 

ser este processo (Figura 25-8b). Em tempos históricos, a 
distribuição geográfica do íbis careca se estendia do Oriente 
Médio e do norte da África até a Suíça e a Alemanha, mas 
a população selvagem diminuiu a menos de 220 aves em 
uma reserva no Marrocos. Os íbis carecas se desenvolveram 
em cativeiro e há mais de 700 indivíduos nessa condição. 
Esta espécie parece ideal para a re-introdução - ela é prolí
fica, e seu desaparecimento do meio natural parece ter sido 
causado pela predação humana, em vez da poluição ou da 
perda de habitat. Mesmo assim, duas tentativas de estabele
cimento de populações, libertas do cativeiro, não foram bem 
sucedidas. 

A razão para essa falha parece ter sido a ausência de 
comportamentos sociais normais nas aves criadas em cati
veiro. Os íbis carecas são aves sociais com um cuidado 

parental estendido, e parece que os jovens aprendem os com
portamentos apropriados dos adultos. Por alguma razão, 
esse aprendizado não ocorreu em cativeiro. Atualmente, há 
uma tentativa de instruir as habilidades sociais aos jovens 
íbis carecas - os humanos estão criando as aves, ensinando-
os a se localizar no campo para o forrageio, a reconhecer os 
predadores e outros perigos, tais como automóveis, e a se 
engajarem nas exibições mutuais, um importante comporta
mento social. 

Animais indomáveis mantidos no cativeiro reprodutivo 
podem ser um problema, deste modo um cuidado especial é 
usado para evitar o "imprinting" com os humanos. Os con
dores que têm sido libertados na Califórnia e Arizona as
sociam os humanos a alimento, e os biologistas de campo 
que acompanham e cuidam dessas aves tentam, delibera-
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damente, ensiná-las a terem medo dos humanos (Blakeslee 
2003). Os abutres-houbara asiáticos, que apresentavam su
cesso em encontrar alimento, tornaram-se raros na Arábia 
Saudita após terem sido soltos, porque muitos foram víti
mas de predadores, aparentemente, por causa das condições 
de cativeiro, onde foram criados, que não lhes ensinou a ter 
medo. Esse problema pode ter sido resolvido com a ajuda 
de uma jovem raposa chamada Sofia, que é introduzida nas 
gaiolas das aves e permitido que ela persiga as aves. Sofia 
acredita que isso é uma brincadeira, mas aparentemente, 
após três sessões de treinamento as aves foram convencidas 
a ficar mais cautelosas, porque a taxa de sobrevivência após 
a soltura foi maior que a do grupo controle que não tinha 
sido exposto à Sofia, (van Heezik e Seddon 2001). 

Elefantes Adolescentes As populações de elefantes, nos 
parques da África, aumentaram substancialmente desde que 
esses locais foram criados. Este crescimento populacional 
testemunha a favor da efetividade dos parques na prote
ção dos elefantes, mas também criam problemas sérios de 
superpovoamento. Conforme sua população aumenta, os 
elefantes forrageadores destroem árvores maduras, para se 
alimentar dos ramos mais superiores, e, geralmente, saem 
dos parques, quando passam a destruir jardins e pomares. 
Para reduzir estes problemas, a África do Sul desenvolveu 
um processo de remoção seletiva de elefantes. Alguns indi
víduos são capturados e transportados para outros parques, e 
outros são mortos. 

Entre 1981 e 1993, jovens machos e fêmeas de elefante 
africano (Loxodonta africana) que se tornaram órfãos de
vido a morte de suas mães, foram re-alocados do Parque 
Kruger em Pilanesburg. Não havia elefantes em Pilanesburg 
e os órfãos cresceram na ausência de animais mais velhos. 
Quando o primeiro filhote de elefante nasceu, em 1989, o 
programa de re-alocação pareceu uma história de sucesso, 
exceto por um problema - ao machos jovens estavam ata
cando e matando os rinocerontes brancos (Ceratotherium 
simum). Em 1997, os elefantes haviam matado mais de 40 
rinocerontes (Slotow et al. 2000). 

Os ataques foram feitos por elefantes machos quando esta
vam em "musth" (ou frenesi). O "musth" é um período anual 
durante o qual o nível de testosterona, circulante no sangue 
dos elefantes machos, sobe dramaticamente. Os elefantes, 
neste período, adotam uma postura distinta, a qual os permite 
serem reconhecidos à distância. Suas glândulas temporais de 
cheiro incham e secretam um material oleoso e o comporta
mento sexual e agressivo aumenta (Figura 25-9). Em popula
ções naturais, os machos experimentam, pela primeira vez, o 
frenesi ("musth"), quando têm entre 25 a 30 anos. A duração 

desse período aumenta conforme ficam mais velhos - de pou
cos dias a algumas semanas, para animais entre 25 e 30 anos 
e de 2 a 4 meses para animais de mais de 40 anos. Assim, 
os jovens machos, em Pilanesburg, desenvolveram o "musth" 
antes do esperado e seus períodos duraram de semanas a 
meses, que eram bem mais longas para jovens machos. 

O elefante africano é uma espécie ameaçada de extin
ção, e os rinocerontes brancos são listados como vulnerá
veis. Ambas as espécies enfrentam riscos suficientes, sem 
o complicador adicional de uma espécie atacar e matar a 
outra. O comportamento agressivo dos jovens elefantes ma
chos, em Pilanesburg, não é típico dos destes animais afri
canos, mas ele não é único a essa população. Ele ocorreu 
em algumas outras populações, especialmente no parque 
de Hluhluwe-Umfolozi, o qual se encontra ao norte da pro
víncia de KwaZulu Natal. Esta foi a segunda população a 
ser estabelecida com órfãos do Parque Kruger, e os machos 
jovens, em Hluhluwe-Umfolozi, começaram a matar os ri
nocerontes cerca de 2 anos depois do aparecimento deste 
comportamento na população de Pilanesburg. Cerca de 45 
rinocerontes foram mortos em Hluhluwe-Umfolozi e núme
ros menores foram mortos em outras áreas. 

As populações de elefantes que estão matando os rino
cerontes têm uma característica em comum - todas foram 
estabelecidas por meio da re-alocação de animais jovens em 
locais nos quais cresceram sem a presença de adultos. Essa 
situação anormal se tornou a chave para o "musth" prema
turo e prolongado dos jovens machos. Em populações de 
elefantes que incluem machos mais velhos, os jovens não 
entram em "musth" e, quando isso ocorre, os períodos são 
bem curtos. As interações sociais são responsáveis por essa 
situação - os machos jovens em "musth" se engajam em 
interações agressivas com os mais velhos e são derrotados 
por esses últimos. Interações repetitivas com os mais ve
lhos acaba com o "musth" dos elefantes mais jovens; e a 
presença dos adultos pode atrasar o início do "musth" nos 
pequenos elefantes. O odor de um macho em "musth" deve 
inibir o "musth" em jovens machos: a composição química 
das secreções de "musth" mudam ontogeneticamente nos 
elefantes indianos, e o jovem evita as secreções dos machos 
adultos (Rasmussen et al. 2002). 

Em 1998, seis elefantes adultos foram removidos, do 
parque Krueger para Pilanesburg, e sua presença teve um 
efeito dramático sobre os jovens machos. A duração do 
"musth" nos jovens diminuiu muito, na maioria dos casos, 
declinando de semanas para apenas alguns dias (Tabela 
25.2). Felizmente, os jovens elefantes também pararam de 
matar os rinocerontes. 
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(a) 

AFigura 25-9 Um elefante africano macho em "musth". (a) Secreção da glândula temporal de um macho em "musth". (b) Um elefante 
maior brigando com um macho menor. 

Períodos de "Musth" (= frenesi) em Elefantes Jovens 

Duração do "musth" em dias 

Número de identificação 
dos machos de Pilanesburg 

18 

6 

22 

5 

Antes da introdução de machos 
mais velhos 

Após a introdução de machos 
mais velhos 

>16 ,>14 

55,40 

90,>86 

134 

6,1 

3, 1, 12-26 

2, 53-77 

76, 24 

A Determinação do Sexo e a Conservação 
das Tartarugas Marinhas 

A conservação de tartarugas marinhas traz desafios espe
ciais. Algumas espécies se distribuem por milhares de quilô
metros quadrados de oceano, incluindo águas internacionais 
e áreas costeiras, as quais estão sob jurisdição de muitas na
ções. Por exemplo, as fêmeas de tartarugas Dermochelys co-
riacea, que botaram ovos na Playa Grande, na costa pacífica 
da Costa Rica, foram rastreadas por transmissores de rádio 
presos à suas carapaças. Os sinais dos transmissores eram 
captados via satélite quando as tartarugas estavam na su
perfície, o que permitia o rastreamento dos animais no mar 

aberto (Morreale et al. 1996). De 1992 a 1995, sete tartaru
gas foram rastreadas, por períodos de 29 a 87 dias, assim 
que viajavam por distâncias de 417 quilômetros a 2.780 
quilômetros. Marcantemente, todas as tartarugas seguiram a 
mesma rota sudoeste, passando pelas ilhas Galapagos e se
guindo para o Oceano Pacífico. Com todo o vasto oceano a 
sua volta, esses animais permaneceram em um corredor de 
não mais de 500 quilômetros de largura. Durante esse pro
cesso, elas passaram pelos limites territoriais da Costa Rica, 
indo para águas internacionais, passando por águas equato
rianas, em volta das ilhas Galapagos, e retomando a águas 
internacionais. As tartarugas-verdes, que se reproduzem no 
Caribe, passam por águas territoriais de mais de meia-dúzia 
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de países, conforme nadam de suas áreas de alimentação até 
as praias nas quais botam seus ovos. Como nos casos das 
aves e das baleias migratórias, os movimentos através de 
jurisdições nacionais e de águas internacionais contribuem 
enormemente para o problema de estabelecer e de reforçar 
as provisões para proteger as tartarugas. 

A proteção de tartarugas marinhas apresenta desafios 
biológicos, bem como problemas legais. A extrema fideli
dade demonstrada pelas tartarugas, quanto aos locais de 
reprodução, limita a quantidade de variação genética encon
trada em cada sítio. Por exemplo, uma análise da tartaruga 
Caretta caretta, no Mar Mediterrâneo, demonstrou uma 
substancial separação genética entre tartarugas que bota
vam ovos nas praias adjacentes da costa da Turquia (Schroth 
et al. 1996). Alguns destes sítios de reprodução estão sendo 
destruídos pelo desenvolvimento imobiliário. Já que as tar
tarugas que utilizam cada um dos sítios são geneticamente 
distintas, a perda de um único local de reprodução resulta 
na perda de uma porção da variação genética da espécie. 
Assim, a preservação da variação genética da espécie como 
um todo depende da preservação de sítios de reprodução de 
todas as sub-populações. 

A Tartaruga Marinha de Kemp Todas as sete espécies 
de tartarugas marinhas enfrentam ameaças, mas a distinção 

melancólica de ser a mais ameaçada das espécies vai para a 
tartaruga de Kemp (Lepidochelys kempi; Figura 25-10). Esta 
espécie apresenta apenas um sítio de reprodução, uma faixa 
de praia 3 quilômetros, na costa de Rancho Nuevo, em Ta-
maulipas, no México. Estes animais botam seus ovos de dia 
e, antigamente, havia um grande número deles fazendo isso. 
O influxo de tartarugas fêmeas à praia é chamado de arri
bada (Espanhol = chegada), e um filme, realizado em 1947, 
mostra uma arribada estimada em 47.000 tartarugas, todas 
botando ovos ao mesmo tempo. Embora elas tenham sido 
uma importante fonte de alimento para os habitantes locais 
da região, anteriormente à chegada de Colombo, a localiza
ção desta praia ficou desconhecida dos cientistas até 1966. 
Nesta época, os números já variavam entre apenas 3.000 e 
5.000 tartarugas, e esses números continuaram a cair con
forme os ovos das fêmeas eram retirados e utilizados como 
alimento e os adultos e juvenis eram capturados em redes de 
pesca no Golfo do México. Em 1994, apesar dos esforços 
de conservação, toda a população, provavelmente, continha 
cerca de 800 fêmeas (Shaver 1990). 

De 1978 a 1988, o Instituto Mexicano de Pesca, em con
junto com o U.S. Fish and Wildlife Service, com National 
Marine Fisheries Services, com o National Park Service e 
com o Texas Parks and Wildlife Department estabeleceram 
uma segunda população reprodutora de tartarugas de Kemp 

A Figura 25-10 Uma tartaruga marinha fêmea adulta de Kemp. 
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em Padre Island National Seashore, no Texas. A cada ano, 
cerca de 2000 ovos eram coletados no México e enviados a 
Padre Island, onde eram incubados e eclodiam. Ovos adi
cionais eram incubados na praia de Rancho Nuevo. 

O objetivo do projeto era produzir, ao menos, uma taxa 
de 1:1 de filhotes machos e fêmeas e, preferencialmente, 
com uma preponderância de fêmeas, para estabelecer uma 
população de tartarugas que poderiam voltar à Padre Island 
para se reproduzir. Diversos indivíduos, incluindo a funcio
nária Donna Shaver, do National Parks Service, coopera
ram no estudo da razão sexual dos filhotes produzidos entre 
1978 e 1984. Embriões que não eclodiam foram preserva
dos para análises posteriores e o sexo das tartarugas mortas 
podia ser determinado pelo exame histológico das gônadas. 
Os resultados foram decepcionantes (Figura 25-11). Em 
três, dos cinco anos nos quais amostras adequadas estiveram 
disponíveis, somente um terço dos filhotes eram fêmeas, e a 
maior proporção atingida foi de 50 por cento (Shaver et al. 
1988). Tais razões se distanciavam do objetivo do projeto e 
o desvio se dava na direção errada - um excesso de machos 
estava sendo produzido. 

O fenômeno da dependência da temperatura para a de
terminação sexual das tartarugas tinha sido descrito na li
teratura cerca de 30 anos antes, mas suas implicações para 
a conservação das tartarugas marinhas ainda não fora ob
servada (Mrosovsky e Yntema 1981). O projeto de Padre 
Islland, como muitos outros projetos de conservação de 
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AFigura 25-11 A determinação sexual dependente da tempe
ratura e a conservação das tartarugas marinhas. A proporção de 
filhotes fêmeas, produzida no Padre Island National Seashore, de 
1978 a 1988. Note o aumento na proporção de fêmeas de 1985 em 
diante, após a elevação da temperatura das incubadoras. (Não há 
amostras confiáveis para os anos de 1980 e 1981.) 

tartarugas marinhas em todo o mundo, incubava os ovos em 
areia úmida em caixas plásticas cobertas na praia. Shaver des
cobriu que a temperatura, dentro das caixas, era mais baixa e 
foi por isso que os ovos se desenvolveram em machos. 

De 1985 em diante, as temperaturas das incubadoras, em 
Rancho Nuevo e em Padre Island, foram elevadas em 3°C. 
Este pequeno aumento de temperatura foi suficiente para 
alterara a determinação do sexo em favor das fêmeas e, de 
1985 até o final do projeto, em 1988, a proporção de filhotes 
fêmeas aumentou dramaticamente. Este exemplo ilustra a 
importância da aplicação de informações biológicas básicas 
sobre organismos para gerenciar programas de conservação. 

Taxas Reprodutivas do Kakapo 

O Kakapo (Strigops habroptilus) - um papagaio noturno que 
não voa - é endêmico da Nova Zelândia tanto da Ilha Norte 
como da Ilha Sul, mas em 1951 o kakapo foi extinto na Ilha 
Norte e apenas 18 indivíduos (todos machos) restaram na 
Ilha Sul. As poucas fêmeas sobreviventes encontravam-se 
na Ilha Stewart, da região costeira da Ilha do Sul. Em 1982 
todas as aves sobreviventes foram capturadas e soltas em 
ilhas sem predadores e no início de 1989 providenciou-se 
um suplemento alimentar. A alimentação suplementar resul
tou no aumento de 15 por cento da massa corpórea das aves 
alimentadas, mas isso não parece ter aumentado a reprodu
ção. Em 2001 uma população inteira da espécie, formada 
por 62 aves, apenas 21 eram fêmeas. Ainda pior, apenas seis 
fêmeas se reproduziram desde a recolocação em 1982. Qual 
era o problema? 

Uma interação entre as espécies biologicamente repro
dutivas e o suplemento alimentar precisou ser retomada para 
o programa de manejo ser entendido (Sutherland 2002). Teo
ricamente a história de vida prevê que as fêmeas podem 
aumentar sua performance sexual pela produção de filhotes 
de reprodutores cuja condição física da fêmea é beneficiada 
no período que ela procria. Kakapos tem um sistema no 
qual apenas os poucos machos maiores podem cruzar. Os 
machos crescem mais devagar que as fêmeas, e provavel
mente, custam mais para serem recrutados por uma fêmea. 
Deste modo, a história de vida teórica prevê que as mães 
devem produzir mais machos na prole quando o alimento 
é mais abundante, e era isso que estava acontecendo com 
os kakapos. As fêmeas que recebiam suplemento alimentar 
produziam uma prole com 67 por cento de machos compa
rada com a prole de apenas 29 por cento de machos produ
zida por fêmeas mal alimentadas. Em 2002 a suplementação 
alimentar foi suspensa até depois da postura dos ovos com 
o intuito de aumentar a proporção de fêmeas produzidas, e 
a tática parece ter sido bem sucedida: 15 dos 24 filhotes que 
emplumaram (63 por cento) eram de fêmeas. 
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Mudança Genética Inadvertida 

Uma drástica queda no tamanho de uma população é um 
sinal conspícuo de um problema, mas mudanças sutis ou in
visíveis também podem ser muito sérias. As atividades hu
manas podem afetar a pressão seletiva as quais as espécies 
estão sujeitas e, conseqüentemente, a genética das popu
lações. Por exemplo, caçadores de troféus freqüentemente 
matam seletivamente os ungulados machos maiores, porque 
esses são aqueles com chifres e comos que se transformam 
em troféus impressionantes. Troféus de animais padrão in
ternacional são valiosos comercialmente, e uma licença de 
caça tem sido vendida em leilões por centenas e milhares 
de dólares. A pressão seletiva exercida pelos troféus de caça 
do carneiro de Dall (Ovis dalli) e do carneiro de grandes 
comos (Ovis canadensisi) tem removido os indivíduos com 
grandes comos e produzido um comportamento indesejável 
e mudanças genéticas nas populações (Singer e Zeigenfuss 
2002, Coltman et al. 2003). O crescimento rápido dos cor
nos é uma característica genética herdada que está vinculada 
ao crescimento rápido da biomassa. O valor reprodutivo que 
prevê a qualidade da prole que um carneiro irá produzir pode 
ser calculado por sua idade, biomassa, e o comprimento dos 
comos. Os carneiros machos com alto valor reprodutivo 
estão sendo selecionados e retirados das populações pelos 
caçadores - a média do valor reprodutivo baseada no com
primento do como de 57 carneiros mortos pelos caçadores 
foi de + 0,6, enquanto a média do valor reprodutivo para 
carneiros não mortos foi de -1,2. A maioria dos carneiros 
dos troféus foram mortos com aproximadamente 8 anos de 
idade, antes de terem sido capaz de formarem haréns de ove
lhas e gerarem seu sucessor. A performance dos carneiros 
jovens com comos pequenos apresenta, poucas manifes
tações de corte e mais agressividade com as ovelhas do que 
a dos machos maiores. Provavelmente como resultado desse 
distúrbio, a ovelhas fogem da corte dos carneiro jovens 
nas populações caçadas mais do que nas populações não 
caçadas. 

Com resultado da remoção dos carneiros com alto valor 
reprodutivo, a relação entre o valor reprodutivo e o número 
de descendentes nascidos de um carneiro durante sua vida, 
a qual deve ser normalmente positiva, tem sido negativa -
isto é, os carneiros com grandes comos e tamanho corpóreo 
grande estão produzindo poucos sucessores. Essa seleção 
causou um decréscimo de mais de 20 por cento na massa 
corpórea e comprimento do como dos machos de Ovis ca
nadensis desde o inicio de 1970. No mesmo período o sig
nificado do valor reprodutivo dos jovens produzidos a cada 
ano declinou de + 0.08 para -1,8. 

Mudanças genéticas similares foram registradas nas fa
zendas de salmão (Health et al. 2003). Uma associação-íntima 
entre o número de ovos produzidos e o tamanho dos ovos 
é uma característica da história de vida dos animais - ovos 
grandes produzem crias grandes, e filhotes grandes têm mais 
chances de sobreviver a alguns tipos de risco. Entretanto, 
outros riscos não são afetados pelo tamanho do filhote, e 
por causa desses riscos individuais que se produz muitos 
filhotes pequenos maximizando sua contribuição genética 
para as gerações subseqüentes. Condições naturais tem es
tabelecido um tamanho ótimo de ovo para o salmão selva
gem, mas filhotes nascidos em cativeiro são protegidos da 
maioria das ameaças que encontram na natureza. Como re
sultado, o equilíbrio entre tamanho e número de ovos muda 
para muitos ovos pequenos nos criatórios de peixe - em 
menos de quatro gerações, o tamanho dos ovos diminuem 
25 por cento. Isto pode não ser um problema se os peixes 
gerados nos criatórios permanecerem nesses locais, mas isso 
não ocorre sempre. Em dezembro de 2000, 100.000 salmões 
escaparam dos cercados de um criatório na Baia Machias, 
no Maine, durante uma tempestade. Os peixes que escapa
ram entraram nas populações selvagens de salmão, levando 
junto consigo o genótipo de produzir ovos pequenos. A in
fluência desse inesperado acréscimo genético acrescenta 
nas populações selvagens de salmão é desconhecida, mas é 
potencialmente deletéria para o genótipo selvagem que tem 
sido formatado por uma seleção milenar. 

Espécies Transgênicas 

Genes introduzidos que produzem caracteres comercialmente 
desejáveis - engenharia genética - são usados em plantas 
com milho e soja. Nenhum peixe produzido por engenha
ria genética é comercializado ainda, mas salmões transgê-
nicos estão sendo estudados nos Estados Unidos e Europa. 
A adição de um gene para a produção do hormônio de cres
cimento de um salmão-chinuque para o genoma do salmão 
do Atlântico produz peixes que crescem até 6 vezes mais 
rápido que os salmão de cativeiro e alcança tamanho comer
cial um ano mais cedo (Stokstad 2002). 

O que acontecerá se peixes transgênicos escaparem dos 
cativeiros? Um estudo sugere que eles devem entrar em 
competição com os salmões selvagens, porque o salmão 
transgênico se alimenta três vezes mais que o peixe normal. 
Um estudo experimental usou a truta marrom com implan
tes que liberavam gradualmente hormônio de crescimento 
porque os peixes transgênicos não podiam ser libertados no 
ambiente natural. Esse estado mostrou que os peixes de cres-
cimento-intensificado sobreviveram melhor que os peixes 
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normais, contribuindo para o consenso que transgênicos que 
escaparem devem competir com os peixes selvagens. Além 
disso, os óvulos e espermatozóides dos peixes transgênicos 
têm incorporado um gene estranho que passam para seus 
descendentes. Um modelo de genética populacional de uma 
população mista de peixes transgênicos e selvagens mostra 
que o gene incorporado pode se espalhar entre os selvagens, 
caso sua performance decaia de alguma forma. Por exem
plo, um gene que reduza a sobrevivência dos juvenis, mas 
aumenta o sucesso reprodutivo dos indivíduos que sobrevi
vem devem se propagar para toda a população e finalmente 
causar a extinção dos peixes selvagens e transgênicos. 

25.4 Questões Globais da Biologia 
da Conservação 

Focalizamos os problemas enfrentados por espécies particu
lares em habitats particulares, mas as alterações globais são 
uma área de preocupação crescente para os biólogos de con
servação. Considere os exemplos de problemas globais que 
têm impactos sobre os organismos individuais. 

Alterações Climáticas Globais 

O aquecimento global parece ser uma realidade, embora 
suas causas sejam muito debatidas. Um relatório, publicado 
em 2001 pelo Painel Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas das Nações Unidas, previu que a temperatura 
média do ar na Terra pode aumentar em 5°C no próximo sé
culo. Já há indicações aparentes deste aquecimento. Períodos 
de crescimento, em grandes latitudes, se iniciam mais cedo 
na primavera e se estendem até o outono. Um registro de 90 
anos demonstra que a taxa de crescimento do abéto branco 
do Alasca declinou conforme a temperatura subia, aparente
mente pela seca provocada pelo clima (Barber et al. 2000). 
Uma análise sobre registros de 25 anos de ninhos de pássaros, 
no Reino Unido, revela que a data do ninho está relacionada 
à temperatura; e os pássaros botam os ovos mais cedo, con
forme as temperaturas se elevam (Crick e Sparks 1999). As 
informações que os pássaros migrantes utilizam para iniciar 
seu caminho para o norte não são afetadas pelo aquecimento 
global e, como resultado, eles podem chegar à suas áreas de 
reprodução após a ocorrência das condições ótimas para a re
produção (Both e Visser 2001). Antecipar as respostas dos or
ganismos ao aquecimento global é uma caso teste crucial para 
a biologia evolutiva e para a ecologia (Kareiva et al. 1993). 

Precipitação Ácida 

A chuva e a neve são acidificadas por gases, contendo enxo
fre e nitrogênio, produzidos quando combustíveis são quei

mados. Mais de 90 por cento das emissões de enxofre e 95 
por cento das emissões de nitrogênio, na América do Norte, 
são de origem humana, principalmente oriundos da queima de 
carvão e de óleo na geração de energia elétrica e nos carros. 
Estes gases se misturam à água, na atmosfera, e produzem 
chuvas e neve que contêm ácido sulfúrico e nítrico. Os mes
mos processos ocorrem em outros países industrializados, e 
os ácidos são carregados por sistemas climáticos por todas as 
fronteiras nacionais e, até mesmo, entre continentes. Nenhum 
lugar da Terra está fora do alcance dos poluentes do ar. 

Conforme cai a precipitação ácida, ela altera a composi
ção química do solo e da água. O cálcio é removido do solo 
e levado, por rios e riachos, até o mar. Quando o cálcio do 
solo do rio é totalmente retirado, outros íons são dissolvidos. 
O alumínio, o qual segue o cálcio e o magnésio em ordem 
de solubilidade, recebe uma preocupação particular, pois ele 
é tóxico aos organismos aquáticos. O efeito da precipitação 
ácida tem sido estudado, por décadas, na Noruega. O alu
mínio é a principal causa de mortes de peixes na porção sul 
desse país. Treze mil populações de peixes foram monitora
das, de 1960 a 1990: 21 por cento delas apresentou redução 
de tamanho e 19 por cento desapareceu completamente. 

A perda de cálcio do solo também tem um impacto sobre 
os animais terrestres. Algumas aves das florestas européias 
estão produzindo ovos com cascas finas e porosas, as quais 
quebram facilmente. Parte do problema é a ausência de cál
cio nas dietas dessas aves, pois o ácido nas chuvas e na neve 
dissolveu esse elemento do solo. Estes solos prejudicados não 
suportam mais as populações de moluscos que forneciam o 
cálcio necessário para os ovos (Graveland et al. 1994). 

Perturbadores Químicos 

Uma variedade de compostos químicos imitam os efeitos de 
hormônios e podem perturbar funções normais dos sistemas 
endócrinos dos vertebrados. Algumas plantas, por exemplo, 
contêm compostos químicos que afetam os ciclos reprodu
tivos dos roedores que se alimentam delas; estes compos
tos são, provavelmente, parte da defesa dos vegetais contra 
os herbívoros. Compostos químicos sintéticos, liberados no 
ambiente pelas atividades humanas, podem perturbar os sis
temas endócrinos dos vertebrados, incluindo os próprios hu
manos (Iguchi e Sato 2000). 

Os pesticidas são a principal fonte de perturbadores en
dócrinos, assim como os plásticos, os lubrificantes e os sol
ventes. Fitalatos são resíduos plásticos (incluindo aqueles 
utilizados para a fabricação de mamadeiras) e são responsá
veis pela grande incidência do desenvolvimento prematuro 
das mamas em mulheres, de até apenas dois anos, em Porto 
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Rico. Pílulas anticoncepcionais contêm estrógeno e proges-
terona, esses hormônios são excretados e continuam seu ca
minho através do sistema de esgoto terminando nos rios e 
lagos. 

Perturbadores endócrinos podem alterar o desenvolvi
mento sexual quando os animais são expostos durante o de
senvolvimento embrionário. Dejetos de uma usina de papel, 
liberados no rio Fenholloway, na Flórida, contêm androste-
nediona, um esteróide anabolizante, que tem sido utilizado 
por atletas humanos. No rio, a androstenediona masculini-
zou o peixe Gambusia affinis - as populações ao longo do 
rio apresentam somente machos (McNatt et al. 2000). Este 
é o primeiro exemplo de um andrógeno ambiental, um po
luente que masculiniza os embriões. Outro estudo sobre a 
poluição em peixes a partir de um abatedor de gado em Ne
braska encontrou fêmeas de peixes abaixo do abatedouro 
com menos de 20 por cento de estrógeno e 45 por cento a 
mais de testosterona do que as fêmeas acima desse local. 

Em contraste, estrógenos ambientais são comuns. A lista 
de vertebrados que foram feminilizados por estrógenos am
bientais inclui diversas espécies de peixes (trutas, carpas, 
salmões e esturjões), anfíbios (sapos e salamandras), répteis 
(crocodilos e tartarugas), aves (gaivotas e garças) e mamí
feros (a pantera da Flórida) (Guillette et al. 2000). Nesses 
casos, os machos apresentam testículos menores do que o 
normal e podem ser estéreis. Um estudo dos peixes acima 

e abaixo de um despejo de esgoto próximo a Boulder, Co
lorado, mostrou uma razão cerca de 50:50 de machos e 
fêmeas acima do despejo do esgoto, mas 93 por cento de 
fêmeas abaixo dele (Vajda et al. 2003). 

Os humanos, provavelmente, não são imunes aos efeitos 
dos estrógenos ambientais. Entre 1938 e 1991, as densidades 
médias de esperma dos machos humanos, na Europa e na 
América do Norte, declinaram de 113 milhões/ml de fluido 
seminal para 66 milhões/ml, e a média do volume de líquido 
seminal decresceu de 3,40 mililitros para 2,75 mililitros. A 
feminilização, por estrógenos ambientais, foi sugerida como 
a causa deste fenômeno (Carlsen et al. 1992). 

25.5 Características de Espécies Vulneráveis 

A proliferação dos humanos e de sua tecnologia ameaça a 
continuação da existência de praticamente todas as espécies, 
incluindo a dos próprios humanos, mas algumas espécies 
têm características biológicas que as tomam especialmente 
vulneráveis. Já notamos as extinções rápidas e prematuras 
de espécies de aves e de mamíferos que estavam restritos 
a ilhas, mas há muitos outros fatores que contribuem para 
o potencial de sobrevivência de uma espécie (Tabela 25.3). 
Um grande carnívoro, que ocupa uma posição no topo da 
cadeia alimentar, que tem uma pequena tolerância de habi
tat e uma distribuição geográfica restrita que, todavia, ultra
passa fronteiras nacionais ou águas internacionais, que tem 

Características de espécies que afetam o potencial de sobrevivência. Os exemplos são utilizados 

III para ilustrar características específicas; eles não são indicadores de que a espécie nomeada está mm em risco, baixo ou alto, em relação a todos os itens. 

Risco maior Risco menor 

Carnívoro (leão-da-montanha) 

Pequena distribuição geográfica (papagaio 
de Porto Rico) 

Pequena tolerância de habitat (orangotango) 

Caçado como alimento ou para o mercado, para os 
quais não há proteções legais (tartaruga asiática) 

Distribuição geográfica atravessa fronteiras nacionais ou 
inclui águas internacionais (tartaruga marinha ) 

Intolerante à presença dos humanos (urso cinzento) 

Baixa taxa reprodutiva: período de gestação longo, 
ninhadas pequenas, maturação lenta (panda gigante) 

Um predador, no topo da cadeia alimentar, que está 
sujeito aos efeitos da amplificação biológica dos po
luentes químicos (falcão peregrinmo) 

Pequeno tamanho corpóreo (gato) 

Herbívoro (veado-de-cauda-branca) 

Grande distribuição geográfica (ganso do Canadá) 

Ampla tolerância de habitat (gambá da Virginia) 

Caçado por esporte em programas controlados 
da atividade (pombos) 

Distribuição geográfica restrita a um ou a poucos países 
(crocodilo americano) 

Tolerante à presença de humanos (urso preto) 

Alta taxa reprodutiva: período de gestação pequeno, 
grandes ninhadas; maturidade rápida (racon) 

Predador em ponto mais baixo da cadeia alimentar, 
o qual se alimenta de presas menos contaminadas 



Questões Globais da Biologia da Conservação 681 

uma baixa taxa reprodutiva, que é caçado por esporte e que 
é intolerante aos humanos claramente tem um grande nú
mero de fatores de risco. 

O urso polar (Ursus maritimus) cabe nessa descrição. Os 
machos têm cerca de 3,4 metros do nariz à cauda, e pesam 
mais de 600 quilogramas; as fêmeas são, de certa forma, me
nores (até 2,4 metros e 315 quilogramas). Seu habitat circum-
polar inclui partes de cinco países e o Oceano Ártico. Eles são 
nômades, viajando mais de 8.000 quilômetros em um ano, 
entre jurisdições nacionais e águas internacionais. Uma fêmea 
se reproduz somente a cada 3 ou 4 anos e, geralmente, têm um 
filhote, o qual permanece com a mãe por cerca de dois anos. 
As fêmeas atingem a maturidade reprodutiva quando têm de 4 
a 6 anos e apresentam um período de vida de cerca de 25 anos. 

O Ártico é uma porção remota da Terra, distante das 
áreas industrializadas, mas isso não a protegeu da poluição 
(Smith et al. 2002, Webster 2003). Ventos e correntes oceâ
nicas carregam a precipitação ácida e os poluentes, orgâni
cos e inorgânicos, de todo o hemisfério norte para o Ártico. 
Os salmões (Oncorhynchus nerkà) nascem nos lagos do 
Alasca migrando rio abaixo para o oceano onde crescem e 
na época reprodutiva retomam aos lagos de origem, onde 
procriam e morrem. Enquanto estão nos oceanos os salmões 
acumulam difenil policlorinatos (PCBs), e trazem esse pro
duto químico para os lagos junto com eles. O PCBs se de
posita nos sedimentos dos lagos quando os peixes morrem 
aumentando sua concentração mais de sete vezes. 

Os ursos polares estão no topo da cadeia alimentar do 
Ártico, e a foca Phoca híspida são seu alimento preferido. 
Essas focas contêm altos níveis de compostos químicos uti
lizados em equipamentos elétricos. A concentração de PCBs 
no tecido gorduroso das focas do Ártico russo e europeu é 
mais alta do que a das focas da Groelândia, do Canadá e 
do Alasca, e tais concentrações são atribuídas ao uso contí
nuo de PCBs em equipamentos elétricos mssos. A dioxina é 
outro poluente que afeta o Ártico e a maioria da contamina
ção por esse composto, no Ártico canadense, pode ser ras
treada até as fábricas e incineradores dos Estados Unidos. 
Os PCBs e a dioxina são perturbadores endócrinos e parece 
que estão interferindo com a reprodução dos ursos polares 
(UNEP2000). 

Escolhendo características do ponto mais baixo da es
cala de risco, podemos desenvolver uma figura composta dos 
animais selvagens típicos do final do século XXI. Eles serão 
pequenos e herbívoros, ou predadores, no meio da cadeia ali
mentar, terão alto potencial reprodutivo e requerimentos de 
habitats amplos, os quais incluem paisagens alteradas pelo 
homem. Espécies com estas características incluem os pom
bos das rochas (Columba lívia, familiares aos moradores de 
cidades), os pardais domésticos (Passer domesticus), os ratos 
noruegueses (Rattus norvegicus) e a carpa (Cyprinus carpio). 

25.6 Os Paradoxos da Conservação 

Embora a conservação deva lidar com aspectos biológicos, 
ela não é puramente um assunto da biologia. As socieda
des humanas, que queimam combustíveis fósseis e manu
faturam produtos, inevitavelmente, irão produzir poluentes 
que se espalham para muito longe de suas fontes. E relati
vamente fácil acreditar que é errado para uma corporação 
multinacional construir uma usina de extração de sal que irá 
destruir um habitat protegido, ou uma fábrica de papel que 
libera poluentes a fim de não ter o trabalho de lidar com tais 
dejetos. É igualmente certo que uma família de fazendeiros 
de subsistência, em um país em desenvolvimento, não deve 
perturbar o habitat de uma espécie ameaçada para obter seu 
alimento? 

Nações ricas e pobres respondem diferentemente às 
sempre conflitantes demandas do ganha-pão versus a con
servação dos recursos naturais. Uma nação desenvolvida, 
especialmente um país grande como os Estados Unidos, 
pode se dar ao luxo de reservar terras para a proteção de ha
bitats e de organismos, mas tal opção nem sempre é possí
vel para uma nação pobre. Esforços efetivos de conservação 
não podem ser focalizados somente em questões biológicas. 
No mundo real, a conservação requer o balanço intrincado 
de valores biológicos, culturais, políticos e econômicos, e 
nenhuma resposta é certa para todas as espécies e todos os 
habitats. Algumas espécies necessitam de áreas protegidas, 
mas muitas das áreas mais importantes, com habitats relati
vamente não perturbados, estão em paises onde a pobreza e 
os problemas de pressão social tomam a proteção completa 
um objetivo não realista. Programas de conservação devem 
lidar com questões sociais e econômicas, bem como com as 
biológicas, se quiserem ser bem sucedidos. As pessoas que 
vivem próximas a parques e a áreas de conservação devem 
acreditar que a proteção destes habitats e das espécies que 
eles contêm irá contribuir mais para seu padrão de vida do 
que se eles estivessem desmaiando as áreas e matando os 
animais (Howlett e Dhand 2000, Sinclair et al. 2000, Hulme 
e Murphree 2001, Balmford et al. 2002). 

Esforços deste tipo estão acontecendo. O National Re
sources Defense Council está trabalhando nas vilas próximas 
ao lago San Ignacio para desenvolver pescarias sustentáveis, 
positivas ao meio ambiente. Estas pescarias também irão 
fornecer uma base econômica, o que tomará mais fácil a re
sistência a propostas futuras de desenvolvimento industrial, 
as quais acabariam com o lago. O projeto Piaba, no Brasil, 
começou como um estado sobre a diversidade de peixes na 
bacia do Rio Negro e cresceu em um projeto interdiscipli
nar, baseado na comunidade, que busca o desenvolvimento 
econômico sustentável (Chao 2001). O Rio Negro é a prin
cipal fonte de peixes ornamentais; mais de 20 milhões de 
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peixes são exportados anualmente, gerando lucros em torno 
de US$ 100 milhões. Se não fosse pelas pescarias, a região 
se transformaria em área de mineração, exploração das flo
restas e de agricultura. Já que sustentar a pescaria requer 
o sustento do ecossistema, os cientistas do projeto Piaba 
estão estudando a estrutura e a função dos sistemas aquá
ticos. Eles estão usando essa informação para desenvolver 
os procedimentos de manejo para fornecer aos povos locais 
um incentivo para preservar a integridade do ambiente que 
suporte a pescaria. 

A magnitude e a complexidade dos problemas enfren
tados pela conservação são grandes, e a escala na qual os 
esforços remediadores devem ser realizados vai quase além 
da compreensão. Allison Jolly (1985) calculou que toda a 
população mundial de primatas selvagens é menor do que 
a metade de uma população humana presente em qualquer 
uma das grandes cidades da Terra. Toda a população vi
vente de muitas espécies de primatas não é maior do que 
a população humana de uma pequena cidade. As condições 
são igualmente críticas para muitos outros vertebrados. Há 
duas décadas, Jolly (1980) expressou os problemas que nós, 
como biólogos, enfrentamos hoje. 

Esta constatação foi dolorosa. Ela começou, para mim, 
em Madagascar, onde a tragédia da substituição da floresta, 
a erosão e a desertificação são uma tragédia sem vilões. 
Camponeses de Madagascar estão apenas tentando alterar 
ambientes selvagens para alimentar suas famílias, assim 

Resumo 

A diversidade de vertebrados tem crescido continuamente 
(apesar de alguns episódios de extinção) nos últimos 500 
milhões de anos, tendo picos o Mioceno Médio, há cerca 
de 15 milhões de anos. A maior parte do declínio da diver
sidade dos vertebrados (e de outras formas de vida) desde 
então, pode ser traçada por meio dos efeitos diretos e indi
retos dos humanos sobre as outras espécies com as quais di
vidimos o planeta. As maiores ameaças à continuidade de 
sobrevivência das espécies de vertebrados incluem a des
truição de habitats, a poluição e a caça. Na base de todos 
estes fenômenos está o enorme crescimento do tamanho po
pulacional humano. A população humana atual é de cerca 
de 6 bilhões de pessoas, o dobro do número que ocorria há 
50 anos, e há a previsão chegar a 9 bilhões em 2050. Um 
quarto de milhão de pessoas é adicionado a cada dia, uma 
população do tamanho de Nova Iorque é adicionada a cada 
mês e, praticamente, 100 milhões de pessoas demandam 
recursos adicionais a cada ano. O consumo de recursos e a 
poluição do ambiente aumentam em taxas muito maiores 
do que a taxa de crescimento populacional. Este diferencial 

como o fez a humanidade desde a Revolução do Neolítico. 
A constatação cresceu nas Ilhas Maurício, onde observei 
os últimos cinco periquitos repetidores pousarem em uma 
árvore, sabendo que, logo, não haveria mais nenhum. Ela 
veio como uma mudança intelectual igualmente dolorosa. 
Tornei-me um biólogo devido às maravilhas da diversidade 
da natureza. Tornei-me um biólogo de campo porque prefe
ria observar a natureza em seu curso, ao invés de lidar com 
experimentos. Ao menos eu entendi que a biologia, como 
um estudo da natureza, exceto o homem, é um exercício 
histórico. Da Revolução do Neolítico até suas seqüências 
lógicas sobre o crescimento populacional do século XX, a 
engenharia bioquímica das formas vivas e a destruição nu
clear, a mente humana se tornou o principal fator da bio
logia... a necessidade urgente dos estudos [de vertebrados] 
é a conservação. É uma auto-exigência escrever livros para 
aumentar o conhecimento se, logo, nada mais haverá para 
ser estudado. 

Revisões da crise da biodiversidade concordam que um 
passo essencial para resolver os problemas é um claro en
tendimento das espécies que existem, onde estão e quais são 
os elementos críticos para sua sobrevivência. Esta é uma 
missão que deve acolher biólogos de especialidades tão di
versas como a sistemática, a ecologia, o comportamento, a 
fisiologia, a genética, a nutrição e o estudo dos animais em 
cativeiro. Há muitas espécies sobre as quais sabemos quase 
nada e há muito pouco tempo para aprendermos sobre elas. 

está aumentando, conforme a comunicação global (especial
mente a televisão) expõe a grande maioria dos humanos ao 
estilo de vida ocidental, aumentando as expectativas e as 
aspirações no mundo todo. Tipicamente, o uso de recursos, 
em uma sociedade tecnológica moderna, aumenta de quatro 
a cinco vezes mais rápido do que o crescimento populacio
nal, e a liberação de poluentes cresce proporcionalmente ao 
uso de recursos. 

Esforços de conservação são complicados por assuntos 
políticos e econômicos, e as estratégias apropriadas para os 
países desenvolvidos podem não ser práticas em nações em 
desenvolvimento. Programas que integram as necessidades 
dos humanos com a vida selvagem têm mais chances de su
cesso em longo prazo. Informações sobre a biologia básica 
dos organismos têm um papel essencial na conservação, 
definindo os elementos críticos do habitat que devem ser 
preservados para garantir que uma espécie pode sobreviver; 
através da identificação das fontes dos problemas e do dire
cionamento do controle de populações selvagens e dos pro
gramas de re-introdução. 
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Glossário 

abdução Movimento para longe do eixo médio-ventral do corpo. Veja 
também adução. 

abertura temporal Uma abertura nos ossos da região temporal do crânio 
e que permite a passagem de músculos maxilares do crânio até a maxila 
inferior. 

ação dinâmica específica Aumento da produção de calor associado à di
gestão de alimento. 

acetábulo Depressão na cintura pélvica, que acomoda a cabeça do fémur. 
acrodonte Dentes fundidos ao topo das maxilas. Veja também pleuro

donte, tecodonte. 
adductor mandibulars O principal músculo que fecha as maxilas. 
adesão úmida O processo pelo qual espécies arborícolas de anuros ade

rem a superfícies lisas, tais como folhas. 
adipócitos Células que armazenam gordura. 
adução Movimento em direção ao eixo médio-ventral do corpo. Veja 

também abdução 
aerofólio arqueado Uma estrutura, como a asa de uma ave, convexa dor-

salmente e que produz elevação quando o ar flui através dela. 
afótico "Sem luz" (por exemplo, em habitats de mares profundos ou de 

cavernas) 
agnatos Vertebrados sem maxilas. Veja também gnatostomados. 
alantóide Membrana extra-embrionária de amniotas, que se desenvolve 

como uma evaginação do intestino caudal. 
alça henliana (de Henle) ou alça renal A porção do túbulo renal de 

mamíferos que se estende para o interior da medula. Essencial para o 
estabelecimento do gradiente de concentração que produz um pequeno 
volume de urina altamente concentrada. 

alóctone Originado em uma região diferente daquela em que é encontrado. 
alopatria Situação na qual duas ou mais populações ou espécies ocu

pam áreas geográficas mutuamente exclusivas, porém freqüentemente 
adjacentes. 

alotérios Os multituberculados, uma subordem extinta de mamíferos. 
altricial Indefeso ao nascimento ou à eclosão, como em pombos e gatos, 

por exemplo, Veja também precocial. 
álula O tufo de penas no primeiro dígito da asa de uma ave, que reduz a 

turbulência no fluxo de ar sobre a asa. 
alvéolos Os locais de trocas gasosas nos pulmões. 
ameaçada Uma espécie é considerada ameaçada quando enfrenta um risco 

muito alto de extinção na natureza num futuro muito próximo. 
âmnio A membrana extra-embrionária mais interna dos amniotas. 
amniotas Aqueles Vertebrata cujos embriões possuem âmnio, córion e 

alantóide (isto é, tartarugas, lepidossauros, crocodilianos, aves e mamí
feros) além do saco vitelínico de todos os vertebrados. 

amonotélico Eliminação de excretas nitrogenadas primariamente na forma 
de amónia. 

amplexo O abraço de uma fêmea de anuro por um macho durante o aca
salamento. Amplexo axilar refere-se ao macho abraçando a fêmea pela 
região peitoral; Amplexo inguinal é o abraço na região pelvina. 

amplitude térmica de atividade As temperaturas do corpo mantidas por 
um animal ectotérmico quando está termorregulando. 

ampolas de Lorenzini Eletrorreceptores encontrados na pele do focinho 
de Chondrichthyes. 

anádromo Migrando para cima ao longo de um rio ou riacho, a partir 
de um lago ou do oceano, para liberar gâmetas (peixes). Veja também 
catádromo. 

anápsido Um crânio sem aberturas temporais ou um animal com crânio 
anápsido. Veja também diápsido, sinápsido. 

anastomoses Ligações diretas entre arteríolas e vênulas que derivam do 
sistema capilar. 

anficélico A condição na qual o centro vertebral é côncavo tanto na face 
cranial como na caudal. 

anfioxo O cefalocordado Branchiostoma lanceolatum. 
anfístílico A maxila superior suspensa no crânio por múltiplos locais de 

inserção. 
angiospermas Plantas vasculares mais avançadas e recentemente evo

luídas, caracterizadas pela produção de sementes encerradas em tecidos 
derivados do ovário. O ovário ou a combinação do ovário e/ou semente 
servem de alimento para muitos vertebrados e o sucesso das angiospermas 
tem tido conseqüências importantes na evolução dos vertebrados terrestres. 

ângulo de ataque O ângulo acima da horizontal da margem propulsora 
da asa de uma ave ou da nadadeira de um tubarão. 

anisodáctilia A disposição dos artelhos vista em aves empoleiradoras, 
com três na frente em oposição a um atrás. 

anisognatia A situação na qual as fileiras de dentes nas maxilas superior 
e inferior não se separam na mesma distância. Veja também isognatia. 

anulo Anéis que se estendem em torno de uma estrutura. 
Aparelho weberiano (de Weber) Uma cadeia de pequenos ossos que 

conduz vibrações da bexiga natatória para a orelha interna de alguns pei
xes ósseos. 

apatita A forma mineral de fosfato de cálcio encontrada nos ossos. 
apendicular Das extremidades pares (por exemplo, ossos ou músculos 

da perna). 
apnéia "Sem respirar" (isto é, interrompendo a respiração como durante 

o mergulho). 
apomorfia (Também conhecida como caráter derivado). Um caráter que se 

modificou a partir de sua condição ancestral. Veja também sinapomorfia. 
apomórfico Um caráter modificado a partir de sua condição pré-existente 

(ancestral), geralmente peculiar do táxon que o apresenta. Veja também 
autapomorfia. 

aposemático Artifício (coloração, som, comportamento) usado para avi
sar sobre as qualidades nocivas de um organismo. 

aptérias Regiões de tegumento sem penas. 
arcada Curva ou arco em uma estrutura, como a fileira de dentes humanos. 
arcaico Forma típica de tuna época evolutiva anterior. 
arco branquial Conjunto de tecidos associados com uma brânquia; o 

termo pode referir-se apenas à estrutura esquelética ou a todo o com
plexo de tecidos epitelial, muscular e conjuntivo. 

arco hemático Estrutura formada por projeções pares ventrais ao centro 
vertebral e encerrando vasos sangüíneos caudais. 

arco hióideo O segundo arco branquial. — -, 
arco mandibular O mais cranial dos arcos branquiais, formando as ma

xilas dos gnatostomados. 
arco neural Projeção dorsal do centro vertebral que, em sua base, en

cerra a medula espinhal. 
arco zigomático Uma barra temporal curvada para fora acomodando um 

grande músculo masseter nos mamíferos. 
arcos faríngeos (também conhecidos como esqueleto visceral) O suporte 

das brânquias entre as fendas branquiais faríngeas. 
arcos viscerais Brânquias e maxilas. 
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área domiciliar A área na qual um animal passa a maior parte de seu tempo. 
Uma área domiciliar não é defendida. Veja também território. 

arfagem Inclinação para cima e para baixo, paralela ao eixo longitudinal 
do corpo. Veja também balanço, guinada. 

arquipterígio Esqueleto de nadadeira, como num peixe pulmonado, con
sistindo de raios simetricamente dispostos que se estendem a partir de 
um eixo esquelético central. 

arrasto Força para trás em oposição a um movimento para frente. 
ascensão Força vertical oposta à gravidade. 
átrio Uma entrada. Os átrios do coração recebem sangue do seio venoso 

ou de veias. 
aurícula (também chamada de pavilhão ou orelha) A aba externa da ore

lha dos mamíferos. 
australopitecíneos Hominídeos extintos, do Plioceno/Pleistoceno, o grupo 

irmão de Homo. 
autapomorfia Um atributo peculiar de uma linhagem evolutiva de orga

nismos. Veja também apomorfia. 
autóctone Originado na região na qual é encontrado. 
autotomia A liberação voluntária de uma parte do corpo para escapar de 

um predador, como quando um lagarto perde sua cauda. Estruturas auto-
tomizadas crescem subseqüentemente uma nova vez. 

axial No interior da região do tronco. 
baço Um órgão no qual células sangüíneas são produzidas, armazenadas 

e destruídas. 
báculo (também conhecido como ospenis) Um osso no pênis de alguns 

mamíferos eutérios. 
balanço Rotação em torno do eixo longitudinal do corpo. Veja também 

arfagem, guinada. 
barba Ramo lateral da raque de uma pena. 
barbatana Camadas de tecido epidérmico fibroso, córneo, que se esten

dem para baixo a partir da maxila superior e que são usadas para alimen
tação por filtração por baleias sem dentes (misticetos). 

bastonete Célula fotorreceptora da retina dos vertebrados, especializada 
para funcionar efetivamente em condições de baixa luminosidade. 

bentônico Vivendo na interface solo/água no fundo de um corpo d'agua. 
bexiga natatória (também conhecida como vesícula de gás) Uma estru

tura para a flutuação de peixes ósseos. Geralmente preenchida com gás, 
mas nos celacantos é preenchida com gordura. 

biogeografia por vicariância Animais e plantas transportados passiva
mente em massas terrestres em movimento. Veja também dispersão. 

bioma Região biogeográfica definida por uma série de formas de vida 
características e espacialmente inter-relacionadas (por exemplo, tundra, 
zona mesopelágica, floresta pluvial tropical, recife de coral). 

biomassa Matéria orgânica viva em um habitat (disponível como ali
mento para outras espécies). 

bipedalidade Locomoção sobre duas pernas como nos humanos. 
blastocisto (também conhecido como blástula) Esfera oca de células que se 

formam durante a clivagem de um ovo fertilizado. Veja também trofoblasto. 
bombeamento bucal Introduzir e expelir ar ou água pela região bucal 

por meio de elevação e abaixamento do assoalho da boca. 
branquiomérico Referindo-se à segmentação ou estruturas associadas 

ou derivadas dos arcos faríngeos ancestrais. Veja também metamérico. 
braquiaçio Locomoção pendurada por balanço de um galho para outro. 
braquial Pertencente os membros peitorais. 

braquidonte Dentes molares com coroas baixas. Veja também hipsodonte. 
bula auditiva Uma elaboração óssea em torno da região da orelha de 

mamíferos, que pode aumentar a acuidade auditiva. 
bunodonte Dentes molares com cúspides baixas, arredondadas. Veja 

também lofodonte, selenodonte. 

cálamo A base tubular de uma pena que permanece no folículo. 
calcâneo O grande osso metatarsal que forma o calcanhar dos mamíferos. 
canal pseudovaginal Uma estrutura mediana em marsupiais, através da 

qual nasce o filhote. 
canto das aves A vocalização mais longa e complexa produzida por uma 

ave. O canto identifica a espécie e, em muitas espécies, é produzido so
mente por machos maduros e apenas durante a estação reprodutiva. 

carapaça Casco dorsal, como em uma tartaruga. 

caracteres derivados compartilhados Caracteres derivados comparti
lhados por dois ou mais táxons. Veja também sinapomorfia. 

caráter derivado Também conhecido como apomorfia. Um caráter que 
se modificou a partir de sua condição ancestral. Veja também caracteres 
derivados compartilhados. 

caráter/estado do caráter Qualquer característica identificável de um 
organismo. Os caracteres podem ser anatômicos, comportamentais, eco
lógicos ou fisiológicos. 

carniceiros Dentes de mamíferos eutérios da ordem Carnívora, especiali
zados como lâminas cortantes. 

cartilagem escápulo-coracóide O único elemento sólido da cintura peito
ral ou escapular, de Elasmobranchii e de certos Gnathostomata primitivos. 

cartilagem intercalar Uma cartilagem situada entre os últimos dois 
ossos nos artelhos de alguns anuros arboricolas. 

catádromo Migração para baixo ao longo de um rio ou de um riacho, 
até um lago ou até o oceano, para liberar gâmetas (peixes). Veja também 
anádromo. 

catastrofismo Hipótese de grande modificação evolutiva como resultado 
de eventos catastróficos peculiares, de amplo efeito geográfico e, por
tanto, ecológico. 

cavidade pericárdica A porção do celoma que circunda o coração. 
cavidade pleuroperítoneal A porção do celoma que circunda as vísceras. 
cavum arteriosum, cavum pulmonale, cavum venosum As câmaras 

formadas durante a contração ventricular nos corações de tartarugas e 
lepidossauros. 

cefálico Pertencente à cabeça. 

celoma Cavidade do corpo revestida com tecido de origem mesodérmica. 
células de cloreto Células nas brânquias de peixes e no tegumento de 

Amphibia, especializadas para o transporte de íons sódio e cloreto. 
celulase Uma enzima que digere celulose. Nenhum organismo pluricelu

lar produz celulase e os vertebrados herbívoros dependem de simbiontes 
unicelulares que vivem em seu trato digestório e produzem celulase. 

celulose Um carboidrato complexo que forma as paredes celulares das 
plantas. 

cemento Uma substância semelhante a osso que prende os dentes em 
seus alvéolos. 

centro Porção óssea de uma vértebra que circunda a notocorda. 
ceratotríquias Fibras de queratina que sustentam a membrana das nada

deiras dos Chondrichthyes. 
chamado de aviso A vocalização de um anuro macho usada na corte e 

no comportamento territorial. 
Chordata Filo de animais caracterizados pela presença de notocorda em 

algum estágio da vida. 
ciclo da uréia A via enzimática pela qual a uréia é sintetizada a partir de 

amónia. 
ciclo estral O ciclo reprodutivo normal de crescimento, maturação e libe

ração de um óvulo. 
ciclo menstrual A eliminação periódica do revestimento endométrico 

do útero, característica da espécie humana e de alguns outros primatas 
antropóides. 

cinese craniana Movimento do próprio crânio ou da maxila superior in
dependentemente do crânio. 
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cinecilio Uma célula sensorial localizada em órgãos neuromastos. 

circadiano "Por um dia". Ritmos circadianos são ciclos com um período 
de aproximadamente 24 horas. 

cladística Relativa às seqüências de ramificação da filogenia. Veja tam
bém sistemática filogenética. 

dado Linhagem filogenética que se origina de um táxon ancestral comum, 
incluindo todos os descendentes. Veja também grado. 

cladograma Esquema ramificado representando as relações hipotéticas 
entre os táxons. 

clímax metamórfico O período na vida de um girino, o qual começa 
com o aparecimento dos membros peitorais e termina com o desapare
cimento da cauda. 

clina Modificação em um caráter biológico ao longo de um gradiente 
geográfico. 

cloaca Abertura comum dos tratos reprodutivo e excretor. 

coanas Narinas internas. 
cóclea (também conhecida como lagena em tetrápodes não-mamíferos) A 

porção da orelha interna que abriga as células ciliadas. 

coeficiente de proporcionalidade Aproporção entre o comprimento de uma 
asa e sua largura. Asas longas têm alto coeficiente de proporcionalidade. 

coespecífico Pertencente à mesma espécie que aquela que está em dis
cussão. Veja também heteroespecífico. 

coevolução Interação biótica complexa através do tempo evolutivo, re
sultando na adaptação de uma espécie que interage a aspectos peculiares 
das histórias da vida de outras espécies no sistema. 

colágeno Uma proteína fibrosa que ocorre em muitas estruturas. 

coloração obliterativa Padrão de coloração no qual o aspecto do corpo 
que está mais brilhantemente iluminado (normalmente a superfície dor
sal) apresenta coloração mais escura do que a da superfície menos bri
lhantemente iluminada. O efeito da coloração obliterativa é tornar um 
animal mais difícil de ser distinguido do seu fundo. 

columela O único osso auditivo da orelha média de tetrápodes não-
mamíferos, o estribo dos mamíferos. E homóloga ao osso hiomandibular 
dos peixes. 

comportamento aloparental Cuidados fornecidos por um indivíduo que 
não é aparentado com o jovem animal cuidado. 

côndilo Uma superfície articular arredondada de um osso. 

condrifícação Formação de cartilagem. 

condrocrânio (também conhecido como neurocrânio) Uma estrutura que 
circunda o encéfalo. Inicialmente formado por cartilagem, esta é substi
tuída por osso endocondral na maioria dos peixes ósseos e nos tetrápodes. 

cone arterial (também conhecido como conus arteriosus) Uma câmara 
elástica na frente do ventrículo de alguns gnatostomados. 

cone duplo Tipo de fotorreceptor retiniano no qual dois cones comparti
lham de um único axônio. Veja também cones. 

cones Células fotorreceptoras na retina dos vertebrados, que são diferen-
cialmente sensíveis à luz de diferentes comprimentos de onda e, por
tanto, percebem cor. Veja também cone duplo. 

conodontes Pequenas estruturas semelhantes a espinhos ou a pentes, for
madas por apatita e encontradas em sedimentos marinhos do Cambriano 
Posterior ao Triássico Posterior. São considerados elementos semelhan
tes a dentes de um Vertebrata primitivo, o animal conodonte. 

coprofagia Ingerindo o primeiro conjunto de fezes produzidas e, com isso, 
reciclando nutrientes que, de outra forma, seriam perdidos. 

coprólito Fezes fossilizadas. 
cópula extra-casal Acasalamento com um indivíduo diferente do par

ceiro em um sistema reprodutivo monogâmico. 
córion A membrana extra-embrionária mais externa dos amniotas. 

corpos lúteos (também conhecido como corpos luteum) Uma estrutura 
secretora de hormônio formada no ovário a partir de células foliculares 
que permanecem após a liberação de um ovócito. 

corpos mamilares Grânulos orgânicos presos à membrana do ovo e que 
são os locais do início da formação de cristais de calcita que constituem 
a casca do ovo. 

corpúsculo de Meissner Uma terminação nervosa sensorial no tegu
mento, acreditando-se que seja capaz de sentir tato. 

corpúsculo de Pacini Uma terminação nervosa sensorial no tegumento, 
acreditando-se que seja capaz de sentir pressão. 

cosmina Forma de dentina contendo canais ramificados, característica 
das escamas cosmóides de peixes Crossopterygii e Dipnoi primitivos. 

cranial Pertencente ao crânio, uma característica peculiar e unificadora 
de todos os Vertebrata. 

Craniata Animais com crânio. Feiticeiras têm um crânio mas não pos
suem vértebras e, algumas vezes, são classificadas como Craniata porém 
não como Vertebrata. 

crepuscular Animal ativo ao amanhecer e ao escurecer. 
criptodiros Tartarugas que curvam o pescoço num plano vertical para re

trair a cabeça para o interior do casco. 
crista neural Um tipo de tecido embrionário peculiar dos Vertebrata e 

que forma muitas estruturas, especialmente na região da cabeça. 
criticamente ameaçado Uma espécie é considerada criticamente amea

çada quando, num futuro imediato, enfrenta um risco extremamente alto 
de extinção na natureza. 

cúpula Uma secreção gelatinosa, em forma de taça, de um órgão neuro-
masto, na qual o cinocílio e os microvilos estão encerrados. 

cursorial Especializado para correr. 
demersal Mais denso que a água e por isso afundando, como os ovos de 

muitos peixes e anfíbios. 
dentículos Pequenas estruturas semelhantes a dentes na pele, como na 

pele dos tubarões. 
dentina Um tecido mineralizado encontrado nos dentes de vertebrados 

atuais e na armadura dérmica de alguns peixes primitivos. A dentina 
apresenta cerca de 90 por cento de mineralização. 

deriva continental O movimento de blocos continentais sobre o manto 
da Terra. Veja também tectônica de placas. 

dermatocrânio Ossos dérmicos que revestem uma porção do crânio. 
derme A camada mais profunda do tegumento de Vertebrata, de origem 

mesodérmica e da crista neural. Veja também epiderme. 
determinação do sexo dependente da temperatura Situação na qual o 

sexo de um indivíduo é determinado pela temperatura que ocorreu du
rante o seu desenvolvimento embrionário. Ocorre amplamente em tarta
rugas e ocasionalmente entre Squamata. 

detrito Matéria orgânica particulada que se deposita no fundo de um 
corpo d'agua. 

deuterostomia Condição na qual o blastóporo embrionário forma o ânus 
do animal adulto; característica de Chordata. Veja também protostomia. 

diáfise A haste de um osso. Veja também epífise. 
diapausa embrionária Manutenção do embrião em um estágio de suspen

são do desenvolvimento antes que seja implantado na parede do útero. 
diápsido Um crânio com duas aberturas temporais ou um animal com um 

crânio diápsido. Veja também anápsido, sinápsido. 
difiodontia Uma substituição da dentição durante a vida de um animal, 

como na maioria dos mamíferos. 
digitígrado Apoiado com o calcanhar levantado e os dedos achatados no 

chão, como nos cães. Veja também plantígrado, ungulígrado. 
dispersão Deslocamentos de populações animais via movimentos dos 

próprios animais. Veja também biogeografia por vicariância. 
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disposição migratória Preparação para a migração por meio de acumu
lação de gordura. 

disruptor endócrino Uma substância química natural ou sintética que 
interfere com o desenvolvimento normal duplicando o efeito fisiológico 
de um hormônio. 

distai Longe do corpo. Veja também proximal. 
diurnos Animais ativos durante o dia. 
driopitecídeos Hominóides eurasianos da Era Cenozóica Posterior, mais 

primitivos do que qualquer macaco hominídeo vivente. 
dueto arquinéfrico O dueto ancestral de drenagem renal. 
durófago Que se alimenta de material duro. 
ecolocalização Determinação da localização em um espaço tridimensio

nal por meio de emissão de pulsos sonoros e registro dos ecos que retor
nam de objetos do ambiente. 

ectotérmico Um organismo que depende de fontes externas de calor para 
elevar a temperatura de seu corpo. 

ecossistema Comunidade de organismos e todo seu ambiente físico. 
ectoderma U m dos folhetos germinativos embrionários, a camada ex

terna do embrião. 
edentado Sem dentes. 
elastina Uma proteína fibrosa que pode estender-se e retroceder ao tama

nho inicial. 
eletrócitos Células musculares modificadas para produzir uma descarga 

elétrica. 
endemismo Propriedade de ser endêmico (isto é, encontrado somente em 

uma região particular). 
endoderma Folheto germinativo mais interno de embriões avançados. 
endométrio O epitélio glandular uterino de mamíferos que secreta subs

tâncias que nutrem o embrião. 
endotérmico Um organismo que depende de calor interno (metabólico) 

para elevar a temperatura de seu corpo. 
eon A maior divisão do tempo geológico. A história da Terra tem ocu

pado três eons: o Arqueano, o Proterozóico e o Fanerozóico. 
epaxial Referindo-se a músculos situados na porção dorsal do tronco. 

Veja também hipoxial. 
epicerca (também conhecida como heterocerca) Uma nadadeira caudal 

com o lobo superior maior do que o inferior. Veja também hipocerca. 
epiderme A camada superficial de células do tegumento dos Vertebrata, 

de origem ectodérmica. Veja também derme. 
epífise 1. Órgão pineal, uma evaginação do teto do diencéfalo. 2 . Centro 

acessório de ossificação nas extremidades dos ossos longos de mamífe
ros, aves e alguns Squamata. Nos mamíferos, as epífises são as próprias 
extremidades de articulação dos ossos longos, estando a zona cartilagi
nosa de crescimento entre as epífises e a diáfise. Quando a ossificação 
da diáfise encontra a das epífises, cessa o crescimento longitudinal do 
osso. Este processo leva a um padrão de crescimento determinado. 

epífita Planta que cresce não parasitariamente sobre outra planta. 
epigenético Relativo a uma interação de tecidos durante o desenvolvi

mento embrionário e que resulta na formação de estruturas específicas. 
escamas placóides Tipo primitivo de escamas encontradas em Elasmo-

branchii, homólogas aos dentes dos Vertebrata. 
escamosidade Revestimento do corpo com escamas. 
escudos Escamas especialmente grandes ou inflexíveis. 
esmalte Um tecido mineralizado encontrado nos dentes de vertebrados 

viventes e na armadura dérmica de alguns peixes primitivos. O esmalte 
apresenta cerca de 99 por cento de mineralização. 

espécie Em um tempo biológico, grupos de organismos que estão repro
dutivamente separados de outros grupos. Num tempo evolutivo, a linha
gem que segue sua própria trajetória evolutiva. 

espermatóforo Um pacote de esperma transferido do macho para a 
fêmea durante o acasalamento na maioria das espécies de salamandras. 

esplancnocrânio O esqueleto visceral ou faríngeo associado às brânquias. 
esqueleto visceral Esqueleto primitivamente associado com os arcos fa

ríngeos, peculiarmente derivado de células da crista neural e formado no 
mesoderma imediatamente adjacente ao revestimento endodérmico do 
tubo digestório. 

estenófago Ingerindo uma pequena variedade de itens alimentares; um 
especialista alimentar. Veja também eurífago. 

esteno-halino Capaz de viver apenas numa estreita faixa de salinidade 
da água circundante; incapaz de sobreviver a grandes modificações da 
salinidade.Veja também euri-halino. 

estenotérmico Capaz de viver ou de ser ativo apenas em uma pequena 
faixa de variação de temperatura. Veja também euritérmico. 

estivação Forma de torpor, geralmente uma resposta a altas temperaturas 
ou à escassez de água. 

estratigrafia Classificação, correlação e interpretação de rochas estratificadas. 
estribo Chamado de columella em tetrápodes não-mamíferos. O único 

ossículo auditivo da orelha média de tetrápodes diferentes de mamífe
ros; parte da cadeia de ossículos de mamíferos. Homólogo ao osso hio-
mandibular dos peixes. 

estrato Uma camada de material. 
estro O estado periódico de excitação sexual nas fêmeas da maioria dos 

mamíferos (porém não na espécie humana), que precede imediatamente 
a ovulação e durante o qual a fêmea é mais receptiva para o acasala
mento. Também conhecido como cio. 

estro oculto Estro não revelado por sinais externos, tais como o intumes-
cimento da genitália. Na linhagem dos antropóides, o estro oculto é um 
caráter derivado na espécie humana. 

estuarino Relativo a ou formado em uma região na qual a água doce dos 
rios se mistura com a água do mar em uma costa. 

eurífago Ingerindo uma ampla variedade de itens alimentares; um gene
ralista alimentar. 

euri-halino Capaz de viver em uma ampla variedade de salinidades. Veja 
também esteno-halino. 

euritérmico Capaz de tolerar uma ampla variação de temperaturas. Veja 
também estenotérmico. 

euritópico Capaz de viver em uma ampla variedade de habitats. 
eussocial Termo aplicado a uma espécie ou a um grupo de animais que 

apresenta todos os seguintes caracteres: cooperação no cuidado aos jo
vens, divisão de trabalho reprodutivo, indivíduos mais ou menos estéreis 
auxiliando indivíduos empenhados na reprodução, e superposição de 
duas ou mais gerações de estágios da vida capazes de contribuir para as 
tarefas da colônia. 

evolução convergente Aparecimento de caracteres similares em linha
gens evolutivas amplamente separadas (por exemplo, asas em morcegos 
e aves). Veja também evolução paralela. 

evolução paralela Aparecimento de caracteres similares em linhagens 
que se separaram recentemente (por exemplo, membros traseiros longos 
em roedores saltadores de desertos norte-americanos e africanos). Veja 
também evolução convergente. 

extinta Uma espécie é considerada extinta quando não há dúvida razoá
vel de que o último indivíduo morreu. 

extinta na natureza Uma espécie é considerada extinta na natureza quando 
se sabe que ela sobrevive apenas em criatório, em cativeiro ou como uma 
população (ou populações) naturalizada fora da distribuição original. 

extraperitoneal Posicionado na parede do corpo por fora do revesti
mento do celoma (o peritônio) em vez de estar suspenso por mesentérios 
no celoma. 

Fanerozóico Período de tempo (eon) desde o início do Cambriano. 
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faringe A região da garganta. 
faringotremia Condição na qual as paredes faríngeas são perfuradas por 

aberturas em forma de fendas; encontrada em Chordata e Hemichordata. 
febre Um aumento na temperatura do corpo em resposta a uma infecção. 
fendas faringeanas Aberturas na faringe, originalmente usadas para fil

trar partículas alimentares da água. 
fermentador no intestino cranial Um mamífero no qual a fermentação 

de substâncias alimentares é realizada em um estômago modificado (por 
exemplo, uma vaca). 

-fermentador no intestino caudal Um mamífero no qual a fermentação 
de substâncias alimentares é realizada no intestino (por exemplo, um 
cavalo). 

fermentar Decompor alimento na ausência de oxigênio, como no estô
mago de um ruminante. 

feromônio Um sinal químico liberado por um indivíduo, que afeta o 
comportamento de outros indivíduos da espécie. 

filogenético Relativo ao desenvolvimento de uma linhagem evolutiva. 
Veja também ontogenético. 

filogenia O desenvolvimento evolutivo de um grupo. Veja também ontogenia. 
fisoclisto Sem uma conexão entre o tubo digestório e a bexiga natatória 

nos adultos (em peixes). 
fisóstomo Com uma conexão entre a bexiga natatória e o tubo digestório 

nos adultos (em peixes). 
forâmen Uma abertura em um osso (por exemplo, para a passagem de 

nervos ou vasos sangüíneos). 
forâmen infra-orbital Uma abertura abaixo do olho através da qual ner

vos e vasos sangüíneos passam para o focinho. 
fossorial Especializado para cavar através do solo. 
fotóforo Órgão emissor de luz. 
fóvea central Area da retina dos Vertebrata contendo apenas cones, na 

qual a visão mais acurada é conseguida em altas intensidades de luz. 
fúrcula "Osso da sorte" de aves, formado pela fusão das duas clavículas 

em suas extremidades centrais. 
furta-passo Um modo de locomoção de tetrápodes, um andar rápido com 

pelo menos um pé no chão e dois ou três levantados ao mesmo tempo. 
fusiforme Em forma de um torpedo. 
galope Um tipo de locomoção de mamíferos, que é um saltar modificado. 
gâmetas Células sexuais - isto é, óvulos (ovócitos) e espermatozóides. 
gastrólito Uma pedra deglutida para auxiliar a digestão moendo o ali

mento na moela. 
gênero Um grupo de espécies aparentadas. 
geossinclinal Porção da crosta terrestre que foi submetida a um arqueamento 

para baixo. Sedimentos freqüentemente se acumulam em geossinclinais. 
gestação Período durante o qual um embrião se desenvolve no interior 

do trato reprodutivo da mãe. 
gimnospermas Grupo de plantas nas quais a semente não está contida 

em um ovário - coníferas, Cycas e Gyngko. 
girino A forma larval dos anuros. 
glândula apócrina Tipo de glândula na qual a parte apical da célula, da 

qual a secreção é liberada, é destruída durante o processo de secreção. 
Veja também glândula holócrina 

glândula harderiana (de Harder) Uma glândula associada com o olho 
dos mamíferos modernos e que secreta uma substância oleosa usada para 
alisar a pelagem. 

glândula écrina Uma glândula no tegumento dos mamíferos e que pro
duz ema secreção aquosa com pequeno conteúdo orgânico; forma as 
glândulas sudoríparas da espécie humana. 

glândula endócrina Glândula que libera hormônios para a corrente 
sangüínea. 

glândula exócrina Glândula que libera sua secreção por meio de um 
dueto que se abre numa cavidade ou na superfície do corpo. 

glândula holócrina Tipo de glândula na qual toda a célula é destruída com 
a liberação de seu conteúdo. Veja também glândula apócrina. 

glândula mamária Uma glândula que secreta leite, encontrada nos ma
míferos. Glândulas mamárias têm características tanto de glândulas apó
crinas como de écrinas. 

glândula sebácea Uma glândula na pele de mamíferos e que secreta 
substâncias oleosas ou cerosas. 

glomérulo Um novelo capilar associado com um néfron renal e que pro
duz o ultrafiltrado do sangue. 

gnatostomados Vertebrados com maxilas. Veja também agnatos. 
gônadas Os órgãos que produzem gâmetas - ovários nas fêmeas e testí

culos nos machos. 
Gondwana Supercontinente que existia, independentemente ou em con

tato íntimo com todas as outras grandes massas continentais, durante a 
evolução dos vertebrados até o meio da Era Mesozóica e que era com
posto por todos os continentes do moderno Hemisfério Sul mais o sub-
continente da índia. 

gordura de baleias (também conhecido como "blubber") Uma camada iso
lante de gordura por baixo do tegumento, típica de mamíferos marinhos. 

grado Um nível de organização morfológica adquirido independente
mente por diferentes linhagens evolutivas. Veja também ciado. 

Grande Intercâmbio Americano (GIA) Intercâmbio faunístico entre as 
Américas do Norte e do Sul após a formação da ponte terrestre Centro-
Americana (o istmo do Panamá) há cerca de 2,5 milhões de anos. 

grupo externo Grupo de organismos aparentados mas removidos do 
grupo que está sendo estudado. Um ou mais grupos externos são exami
nados para determinar quais estados dos caracteres constituem novida
des evolutivas (apomorfias). 

grupo interno O grupo de organismos que está sendo considerado. Veja 
também grupo externo. 

grupo irmão Grupo de organismos mais intimamente aparentados aos 
táxons do estudo, excluindo seus descendentes diretos. 

guinada Balanço de um lado para outro em relação ao eixo longitudinal 
do corpo. Veja também arfagem, balanço. 

hálux O artelho maior. 
criatório O cuidado, durante um período, a animais neonatos em cati

veiro antes que sejam liberados para a natureza. 
hermafrodita Possuindo tanto gônadas masculinas como femininas. 
heterocélico Possuindo as superfícies articulares dos centros vertebrais 

em forma de sela, como nas aves modernas. 
heterocerca (também conhecida como epicerca) Uma nadadeira caudal 

com o lobo superior maior do que o inferior. 
heterodonte Uma dentição com dentes de diferentes tamanhos e formas 

em diferentes regiões das maxilas. Veja também homodonte. 
heteroespecífico Relativo a uma espécie diferente daquela que se encon

tra em discussão. Veja também coespecífico. 
heterotermia regional Manutenção de diferentes temperaturas em partes 

diferentes do corpo. 
hibernação Um período de torpor durante o inverno quando o alimento 

é escasso. 
hidrofólio Uma superfície que corta a água, tal como as nadadeiras pei

torais de tubarões. 
hidrosfera Água livre da Terra - oceanos, lagos, rios etc. 
hipoapófises Processos agudos na superfície ventral das vértebras cervi

cais da serpente comedora de ovos (Dasypeltis) e que cortam a casca de 
um ovo. 

hipoaxial Referindo-se a músculos na porção ventral do tronco. Veja 
também epaxial. 
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hiperdactilia A condição na qual o número de dígitos é superior ao usual 
complemento de cinco nos tetrápodes. 

hiperfalangia Aumento no número de ossos (falanges) nos dígitos. 
hiperosmótico Com maior atividade osmótica. 
hipertermia Temperatura elevada do corpo. 
hipertrofia Aumento no tamanho de uma estrutura. 
hipocerca Uma nadadeira caudal com o lobo inferior maior do que o su

perior. Veja também epicerca. 
hipófise A glândula pituitária. 
hiposmótico Com menor atividade osmótica. 
hipotermia Temperatura baixa do corpo. 
hipótese da dispersão de recursos A proposta de que o tamanho da área 

domiciliar de um animal será determinado por suas necessidades de recur
sos, como alimento, e pela distribuição espacial de recursos no ambiente. 

hipotremado Com as principais aberturas branquiais na superfície ventral e 
abaixo das nadadeiras peitorais, como em raias. Veja também pleurotremado. 

hipselodontes Dentes molares com coroas de crescimento contínuo. Veja 
também braquidontes. 

hipsodontes Dentes molares com coroas altas. 
homodonte Uma dentição na qual os dentes não variam de tamanho ou 

na forma ao longo das maxilas. Veja também heterodonte. 
homologia A similaridade fundamental de estruturas individuais que per

tencem a diferentes espécies dentro de um grupo monofilético. 
homólogo Herdado via ancestralidade comum. 
homoplasia Similaridades que não indicam ancestralidade comum. Es

truturas resultantes de evolução paralela e convergente e reversão evolu
tiva são exemplos de homoplasia. 

hormônio Uma molécula química mensageira transportada pelo sangue 
do local de sua liberação até o seu lugar de ação. 

hormônio antidiurético, ADH (também conhecido como vasopressina) 
Um hormônio hipotalâmico que faz com que os rins conservem água por 
meio do aumento da permeabilidade dos túbulos coletores. 

HOX/genes homeobox Uma seqüência de DNA que codifica uma 
proteína especial para a regulação de genes que controlam o desenvol
vimento por divisões celulares de células embrionárias específicas ao 
longo do eixo cranio-caudal do corpo. 

ilhotas pancreáticas (também conhecidas como ilhotas de Langerhans) 
Grupos de células endócrinas no pâncreas, que secretam insulina. 

"imprinting" Um tipo especial de aprendizagem que ocorre somente du
rante um período restrito de tempo (denominado o período crítico) na 
ontogenia de um indivíduo. 

índice de refração A quantidade de deflexão de um raio luminoso 
quando este passa de um meio para outro. 

infra-som Freqüências sonoras inferiores à capacidade auditiva humana, 
aproximadamente com 20 hertz. 

infravermelho A porção do espectro eletromagnético com comprimentos 
de onda de 750 nanômetros (um pouco além da luz visível) até 1 milíme
tro (imediatamente antes da radiação de microondas). Freqüentemente 
denominada radiação térmica ou calor. 

inguinal Pertencente à virilha. 
inquietação migratória Inquietação de aves em cativeiro, que são impe

didas de migrar. 
interespecífico Pertencente a fenômenos que ocorrem entre membros de 

espécies diferentes. 
intra-específico Pertencente a fenômenos que ocorrem entre membros 

da mesma espécie. 
isognatia A situação na qual as fileiras de dentes nas maxilas superior e infe

rior separam-se pela mesma distância. Veja também anisognatia. 
iso-halino Da mesma concentração salina. 
isosmótico Com a mesma atividade osmótica. 

isostasia Condição de equilíbrio gravitacional entre segmentos da crosta 
terrestre ou de retorno ao equilíbrio após um distúrbio. 

isoterma Linha em um mapa, que une pontos da mesma temperatura. 
iteroparia Produção de diversos filhotes individuais ou diversas crias de 

filhotes durante a vida de uma fêmea. Veja também semelparia. 
lactação Produção de leite pelas glândulas mamárias para nutrir os filho

tes; característica de mamíferos. 
lagena (também conhecida como cóclea nos mamíferos) A porção da 

orelha interna que contém as células ciliadas. 
lamelas secundárias Projeções dos filamentos branquiais nas quais ocor

rem as trocas gasosas. 
larva amocete A forma larval das lampreias. 
larva leptocéfala Larva especializada, transparente, em forma de fita, de 

tarpões, enguias verdadeiras e de seus parentes. 
Laurência Continente paleozóico que incluía a maior parte das atuais Amé

rica do Norte, Groenlândia e Escócia, além de parte do noroeste da Ásia. 
lecitotrofia Desenvolvimento embrionário nutrido pelo vitelo quando 

os ovos são retidos nos órgãos genitais até a sua eclosão. Veja também 
ovoviviparidade. 

linhagem matriarcal Fêmeas relacionadas em um grupo que dão apoio 
entre si em interações sociais. 

linhagem monofilética Um táxon composto de um ancestral comum e 
de todos os seus descendentes. 

litoral Pertencente à porção rasa de um lago, mar ou oceano, na qual 
plantas enraizadas são capazes de crescer. 

litosfera Crosta terrestre. 
lofòdonte Dente molar com cristas dispostas predominantemente numa dire

ção interna-externa através do dente. Veja também bunodonte, selenodente. 
lofoforado Pertencente a diversos tipos de animais marinhos que pos

suem tentáculos ciliados (lofóforo) usados para coletar alimento (por 
exemplo, pterobrânquios). 

mancha pelvina Uma área vascularizada na região pelvina dos Anura, 
responsável pela tomada de água. 

mar epicontinental (mar epéirico) Mar que se estende por dentro da 
margem de um continente. 

marsúpio Uma bolsa externa na qual os filhotes de mamíferos marsu
piais se desenvolvem. 

mastigar Triturar minuciosamente o alimento. 
matrotrofia Desenvolvimento embrionário nutrido pela transferência de 

substâncias da circulação materna. A matrotrofia placentotrófica des
creve a situação na qual a placenta é o local de transferência de nutrien
tes e de excretas entre o embrião e a circulação materna. 

matrotrofia placentotrófica Desenvolvimento embrionário nutrido por 
substâncias transferidas da circulação materna via placenta. 

megafauna Espécies de grandes animais terrestres (mamíferos, aves e 
répteis) que se tornaram extintas quando as populações humanas se ex
pandiram, principalmente entre 50.000 e 10.000 anos atrás. 

melanócito Uma célula pigmentar contendo melanina. 
membrana timpânica ou tímpano A membrana que separa a orelha ex

terna da média. 
meninges Camadas de tecido que encerram o sistema nervoso central. Nos 

mamíferos, estas são a dura máter, a aracnóide e a pia máter. 
mesentérios Camadas membranosas derivadas do mesoderma e que en

volvem e suspendem as vísceras no celoma a partir da parede do corpo. 
mesoblasto Célula mesodérmica. 

mesoderma A camada central dos três folhetos germinativos de embriões 
avançados. 

mesoderma da placa lateral A parte ventral do mesoderma, circundando 
o tubo digestório. 
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metabolismo aeróbio Decomposição metabólica de carboidratos na pre
sença de oxigênio resultando em dióxido de carbono e água como pro
dutos finais. 

metabolismo anaeróbio Decomposição metabólica de carboidratos na 
ausência de oxigênio resultando em ácido lático como um produto final. 

metamérico Pertencente à segmentação ancestral, usado em relação a 
unidades serialmente repetidas ao longo do eixo do corpo. 

metamorfose A transição da forma larval para a adulta durante o de
senvolvimento. 

microvilos Células sensoriais localizadas em órgãos neuromastos. 
mimetismo Um sistema tríplice no qual um organismo (o mímico) si

mula o sinal de um segundo indivíduo (o modelo) e, com isso, engana 
um terceiro indivíduo (o bobo). O sinal pode ser qualquer característica 
do modelo, que o bobo pode perceber - cor, padrão, odor etc. 

miômeros Blocos de fibras musculares estriadas dispostos ao longo de 
ambos os lados do corpo, mais óbvios em peixes. 

mirmecofagia Alimentar-se de formigas e cupins. 
moela O estômago muscular de aves e de outros arcossauros. 
molar tribosfênico Forma de dente peculiar de mamíferos térios. 
moldes internos Impressões fósseis da face interna de cavidades do corpo. 
monofilético Possuindo uma única origem evolutiva. Veja também para

filético, polifilético. 
monofilia Parentesco entre dois ou mais táxons que possuem um ances

tral comum. 
monogamia Um sistema reprodutivo baseado na formação de um par entre 

um único macho e uma única fêmea. Veja também poligamia. 
morfo Variante geneticamente determinada em uma população. 
morfotípica Tipo de classificação baseada inteiramente na forma física. 
movimento isostático Deslocamento vertical da litosfera devido a modifi

cações na massa sobre um ponto ou sobre uma região da Terra. 
muda Substituição de velhos pêlos ou penas por novos. 
músculo masseter Um músculo das maxilas de mamíferos, originando-se 

no arco zigomático e inserindo-se na maxila inferior. 
músculos branquioméricos Músculos que reforçam os arcos viscerais. 
"Musth" (Frenesi) Um período anual de elevados níveis de testosterona 

no sangue de machos de elefantes. 
néfron A unidade funcional básica do rim. 
Neodarwinismo Veja Nova Síntese. 
neonatos Indivíduos recém-nascidos. 
neopálio (também conhecido como neocortex) A porção expandida, deri

vada do córtex cerebral dos mamíferos. 
neotenia Retenção de características larvais ou embrionárias, após a época 

da maturidade reprodutiva. Veja também pedomorfose e progênese. 
nervos cranianos Os nervos que emergem diretamente do encéfalo; 10 

pares na condição de Vertebrata primitivos, 12 pares nos amniotas. 
neurocrânio (também conhecido como condrocrânio) Porção do esque

leto da cabeça, que encerra o encéfalo. 
neurônio A unidade funcional básica do sistema nervoso. 
nicho O papel funcional de uma espécie ou de um outro táxon em seu 

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

nomenclatura binominal O sistema Lineano que atribui nomes genéri
cos e específicos aos organismos (por exemplo, Homo sapiens para hu
manos modernos). 

notocorda Um bastonete dorsal endurecido que é responsável pelo nome 
do filo Chordata. 

noturno Animal ativo à noite. 
Nova Síntese (também conhecida como Neodarwinismo) A combinação 

entre Genética e Biologia Evolutiva, desenvolvida no início do século vinte. 

occipital Pertencente à parte caudal do crânio. 
odontódios Pequenos elementos semelhantes a dentes no tegumento. 

Os originais componentes semelhantes a dentes na armadura dérmica 
de vertebrados primitivos. Os dentículos do tegumento de tubarões são 
odontódios. 

ontogenético Pertencente ao desenvolvimento de um indivíduo. 

ontogenia O desenvolvimento de um indivíduo. Veja também filogenia. 

opérculo Aba ou placa de tecidos que recobre as brânquias. 
opistóglifas Serpentes venenosas com dentes maiores na parte caudal da 

maxila; serpentes com presas caudais. 
órgão de Jacobson Também conhecido como órgão vomeronasal. Um 

órgão olfatório situado no teto da boca de tetrápodes. 
órgãos neuromastos Grupos de células sensoriais ciliadas e de estruturas 

associadas na superfície da cabeça e do corpo de vertebrados aquáticos, 
geralmente encerrados no interior do sistema da linha lateral. 

órgão vomeronasal (também conhecido como órgão de Jacobson) Um 
órgão olfatório situado no teto da boca de tetrápodes. 

orogênese Processo de elevação da crosta terrestre ou formação de 
montanhas. 

osmose Movimento de água através de uma membrana de uma região de 
alta atividade (baixa concentração de solutos) para uma região de baixa 
atividade (alta concentração de solutos). 

osso Um tecido mineralizado que forma o esqueleto de vertebrados. O osso 
apresenta cerca de 50 por cento mineralizados. O termo não deve ser con
fundido com a estrutura anatômica denominada "um osso", que pode ser 
constituído por tecido ósseo e/ou tecido cartilaginoso. 

osso dérmico Um tipo de osso que se forma no interior do tegumento. 

osso endocondral Um tipo de osso que se forma a partir de uma cartilagem. 
ossos epipúbicos Ossos presentes em mamíferos nâo-eutérios e que se 

projetam para frente a partir do púbis. 
osteodermo Um osso encerrado no tegumento; característico de crocodilianos. 

ostracodermes Vertebrados aquáticos agnatos, com armadura, conheci
dos do Ordoviciano ao Devoniano. 

otólito Uma estrutura mineralizada na orelha interna de peixes teleósteos. 

ovário A gônada feminina. 
oviparidade Depositando ovos que se desenvolvem fora do corpo materno. 

ovo cleidóico Ovo independente do ambiente, exceto por trocas de calor 
e gases (dióxido de carbono, oxigênio, vapor d'agua). Característico de 
amniotas. 

ovovlviparidade Desenvolvimento embrionário nutrido pelo vitelo 
quando os ovos são retidos nos órgãos genitais até a sua eclosão. (Leci-
totrofia é um termo preferido para este tipo de nutrição do embrião.) 

palatoquadrada Elemento da maxila superior de peixes primitivos e 
Chondrichthyes, porções do qual contribuem para o palato, a articulação 
da mandíbula e a orelha média de outros vertebrados. 

pâncreas Uma evaginação glandular do intestino que secreta enzimas 
digestivas. 

Pangéia Único supercontinente que existiu durante o meio da Era Pa
leozóica e que consistiu de todos os continentes modernos, aparente
mente em contato físico direto com um mínimo de barreiras físicas de 
isolamento. 

paquiostose Densidade óssea aumentada, característica de animais 
mergulhadores. 

parafilético Referindo-se a um táxon que inclui o ancestral comum e al
guns mas não todos os seus descendentes. Veja também monofilético, 
polifilético. 

parcimônia Em biologia evolutiva, a hipótese que requer o menor nú
mero de modificações desde o ancestral até o estado do caráter derivado. 

partenogênese Reprodução por fêmeas que não são fertilizadas por machos. 
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pectoralis major O grande músculo peitoral que fornece a força à batida 
para baixo das asas das aves. 

pedomorfose Condição na qual uma larva torna-se sexualmente madura 
sem atingir a forma típica do corpo do adulto. A pedomorfose pode ser 
obtida por neotenia ou por progênese. 

pelagem A cobertura de pêlos de um mamífero. 
pelágico Vivendo no oceano aberto. 
pericárdio Finas camadas de mesoderma da placa lateral que revestem a 

cavidade pericárdica. 
período crítico Tempo restrito durante a ontogenia de um indivíduo 

quando ocorre o "imprinting". 
peritônio Finas camadas de mesoderma da placa lateral que revestem a 

cavidade pleuroperitoneal. 
pigóstilo As vértebras caudais fundidas de uma ave e que sustentam as 

penas da cauda. 
piloereção Contração de músculos inseridos nos folículos pilosos, resul

tando na ereção das bainhas dos pêlos. 
piscívoro Que se alimenta de peixes. 
placas intercalares Elementos adicionais na coluna vertebral de elasmo-

brânquios que protegem a medula espinhal e grandes vasos sangüíneos. 
placenta Tecido extra-embrionário que obtém nutrientes do endométrio do 

útero e que secreta hormônios que sinalizam o estado de prenhez para a 
mãe. Veja também placenta cório-vitelínica e placenta cório-alantóidea. 

placenta cório-alantóidea Uma placenta desenvolvida a partir das mem
branas extra embrionárias coriônica e alantóidea. que substitui a placenta 
cório-vitelínica durante o desenvolvimento embrionário de todos os ma
míferos eutérios e de alguns marsupiais. Veja também placenta. 

placenta cório-vitelínica Uma placenta desenvolvida a partir do saco vi-
telino, característica de todos os mamíferos térios durante o início de seu 
desenvolvimento. "Veja também placenta. 

plantas heterósporas Plantas com esporos grandes e pequenos; os me
nores originam os gametófitos masculinos e os maiores os gametófitos 
femininos (equivalente a protogimnospermas). 

piantígrado Apoiado com o pé achatado sobre o substrato, como na es
pécie humana. Veja também digitígrado, ungulígrado. 

plastrão Casco ventral, como de uma tartaruga. 
plesiomorfia Um caráter ancestral (isto é, um que não se modificou a partir 

de sua condição ancestral). Veja também simplesiomorfia, sinapomorfia. 
plesiomórfico Pertencente ao caráter ancestral do qual uma apomorfia é 

derivada. 
pleurodiros Tartarugas que curvam o pescoço num plano horizontal para 

retrair a cabeça para dentro do casco. 
pleurodontes Dentes fundidos à superfície interna dos ossos das maxilas. 

Veja também acrodontes, tecodontes. 
pleurotremado Possuindo as principais aberturas branquiais nos lados 

do corpo, na frente das nadadeiras peitorais, como em tubarões. Veja 
também hipotremado. 

plexo vascular Vasos sangüíneos entrelaçados, situados na pele e que 
constituem a base para o fluxo sangüíneo em contracorrente. 

polaridade A direção da modificação evolutiva em um caráter. 
poliandria Um sistema reprodutivo no qual uma fêmea acasala-se com 

mais de um macho. 
polifilético Referindo-se a um táxon que não contém o ancestral comum 

mais recente de todos os táxons subordinados a ele (isto é, não uma uni
dade taxonômica verdadeira, mas um conjunto de táxons similares tais 
como "mamíferos marinhos"). Veja também monofilético, parafilético. 

poligamia Um sistema reprodutivo no qual um indivíduo tem mais de um 
parceiro em uma estação reprodutiva. Veja também monogamia. 

poliginia Um sistema reprodutivo no qual um macho acasala-se com 
mais de uma fêmea. 

polimorfismo Ocorrência simultânea de dois ou mais fenótipos distintos 
em uma população. 

pós-zigapófise Superfície de articulação na face caudal de um arco verte
bral neural. Veja também pré-zigapófise. 

precipitação ácida Chuva e neve acidificadas por gases contendo enxofre 
e nitrogênio, produzidos pela queima de combustíveis fósseis. 

precocial Bem desenvolvido e capaz de locomover-se logo após o nasci
mento ou a eclosão (por exemplo, em galinhas e no gado). Veja também 
altricial. 

pré-zigapófise Superfície de articulação na face cranial de um arco ver
tebral neural. Veja também pós-zigapófise. 

processo coronóide Uma aba vertical próxima à região caudal do osso den
tário e que aumenta a área de inserção do músculo temporalis. 

progênese Desenvolvimento acelerado de órgãos reprodutivos em rela
ção ao tecido somático, levando à pedomorfose. 

propriocepção O mecanismo neural que percebe as posições das patas 
no espaço. Um caráter derivado de tetrápodes. 

proteróglifas Serpentes venenosas com presas permanentemente eretas na 
parte rostral da maxila (isto é, cobras-corais e seus parentes). 

Proterozóica Do Precambriano inferior, desde cerca de 1,5 bilhões de 
anos atrás até o início do Cambriano, há 540 milhões de anos. Veja tam
bém Fanerozóico. 

protostomia Condição na qual o blastóporo embrionário forma a boca do 
animal adulto. Veja também deuterostomia. 

prototérios Os mamíferos monotremados. 

protração Movimento para longe do centro do corpo, geralmente numa 
direção cranial. Veja também retração. 

protrátil Capaz de ser movido para longe (protraído) do corpo. 

proventrículo O estômago glandular das aves. 

proximal Perto do corpo. Veja também distai. 

pterilas Tratos de folículos dos quais crescem as penas. 

queratina Uma proteína fibrosa encontrada somente em vertebrados e 
que forma estruturas epidérmicas tais como pêlos, escamas, penas e 
garras. 

quociente de encefalização A proporção entre o real tamanho do encé
falo de uma espécie e o tamanho esperado para seu encéfalo comparado 
com o tamanho de seu corpo. 

raque A estrutura central de uma pena, da qual se estendem as barbas. 

reconhecimento do "inimigo querido" Uma situação na qual um animal 
territorial responde mais fortemente a estranhos do que a seus vizinhos 
de territórios adjacentes. 

retrizes Penas da cauda. 

refúgio Área isolada de um habitat, fragmentada de um bioma antiga
mente mais extenso. 

relação superfície/volume A relação entre a área da superfície do corpo e o 
volume do corpo, freqüentemente expressa em cm 2 x cm 3 . 

rêmiges Penas das asas. 

reprodução explosiva Uma estação reprodutiva muito curta. 

reprodução prolongada Uma estação reprodutiva longa. 

"rete mirabile" Uma massa complexa de capilares entrelaçados, espe
cializados para trocas de calor e/ou de substâncias dissolvidas no san
gue, em sistema de contra-corrente. 

retração Movimento em direção ao centro do corpo ou em direção para 
trás. Veja também protração. 

reversão Retorno a um aspecto ancestral (por exemplo, a forma hidrodi
nâmica de baleias e golfinhos). 

ricochete Um tipo de locomoção bípede saltadora, como em cangurus e 
muitos roedores. 
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rostro Focinho; especialmente uma extensão rostral à boca. 

ruminante Um mamífero herbívoro com estômago especializado no qual 
microrganismos fermentam substâncias vegetais. 

salto Um tipo de locomoção de tetrápodes, que consiste de saltar com as 
patas posteriores e aterrissando com as anteriores. 

sebo Uma secreção oleosa produzida pelas glândulas sebáceas. 

seio Espaço aberto em um duto ou sistema tubular. 

seio urogenital Abertura comum da uretra e da vagina na maioria das 
fêmeas dos mamíferos. (Primatas e alguns roedores possuem aberturas 
distintas.) 

seio venoso A câmara mais caudal do coração de não amniotas e alguns rép
teis, que recebe sangue das veias sistêmicas. 

seleção de parentesco O favorecimento da perpetuação dos próprios 
genes auxiliando parentes a se reproduzir. 

selenodontes Dentes molares com cristas em forma de crescente (ou 
lofos) em vez de cúspides, dispostas predominantemente em direção crâ-
nio-caudal ao longo do dente. Veja também bunodontes, lofodontes. 

semelparia Reproduzindo-se apenas uma única vez durante a vida de 
uma fêmea. Veja também iteroparia. 

serial Repetidos, como são os segmentos do corpo dos Vertebrata. 

simbionte Um organismo que vive com outro organismo (geralmente em 
seu interior ou afixado a ele), havendo benefício mútuo para ambos. 

simetria bilateral (bissimetria) Característica de um corpo que pode ser 
dividido em metades especularmente iguais por meio de um único plano 
no espaço. 

simpatria Ocorrência de duas ou mais espécies na mesma área. 
simplesiomorfia Caráter compartilhado por um grupo de organismos e 

que é encontrado em seu ancestral comum (isto é, um caráter primitivo). 
Veja também plesiomorfia. 

sinapomorfia Caracteres derivados (apomorfias) compartilhados por 
dois ou mais táxons. Veja também plesiomorfia. 

sinápsido Um crânio com uma única abertura temporal ou um animal 
com um crânio sinápsido. Veja também anápsido, diápsido. 

sínfise Uma articulação entre ossos, formada por uma almofada ou um 
disco de fibrocartilagem, que permite um pequeno grau de movimento. 

sinsacro Vértebras e costelas fundidas de aves, que se articulam com a pelve. 

siringe O órgão vocal das aves, situado na base da traqueia. 
sistema da linha lateral O sistema sensorial na superfície do corpo de 

vertebrados aquáticos e que detecta movimento da água. 
sistema Lineano Um sistema de nomear organismos vivos, desenvolvido 

pelo naturalista sueco Carl von Linné (Carolus Linnaeus) no século XVIII. 
sistema nervoso autônomo A parte do sistema nervoso periférico que 

controla glândulas, músculos lisos e órgãos internos e que produz abun
dantemente respostas involuntárias, incluindo as porções simpática e pa-
rassimpática em mamíferos. 

sistema nervoso parassimpático A divisão do sistema nervoso autô
nomo que mantém funções normais do corpo, como a digestão. 

sistema nervoso simpático A divisão do sistema nervoso autônomo que 
produz abundantemente respostas involuntárias que preparam o corpo 
para situações estressantes ou altamente energéticas. 

sistema nervoso somático A parte do sistema nervoso periférico que inerva 
estruturas derivadas do mesoderma somático, que controla movimentos 
voluntários de músculos esqueléticos e que retorna sensações da periferia. 

sistema nervoso visceral A parte do sistema nervoso periférico que 
inerva porções do corpo derivadas do mesoderma da placa lateral. In
clui o sistema nervoso autônomo e os nervos sensoriais que transmitem 
informações das vísceras e dos vasos sangüíneos. Também pode incluir 
o sistema especial branquial motor dos nervos cranianos, embora isto 
agora esteja sendo discutido. 

sistema-porta Porção do sistema venoso, especializada para o transporte 
de substâncias do local de produção ao local de ação. Um sistema-porta 
começa e termina em grupos capilares. 

sistemática filogenética (também conhecida como cladística) Um sis
tema de classificação baseado em seqüências ramificadas da evolução. 

sivapitecídeos Hominóides eurasianos do Cenozóico Posterior, aparenta
dos com o orangotango existente. 

socialidade Vivendo em grupos estruturados. 
solenóglifas Serpentes venenosas com longas presas na parte rostral da 

maxila superior e que são girados quando a boca se abre; víboras. 
soluto Uma substância dissolvida num líquido. 

somito Membro de uma série de segmentos pares do mesoderma dorsal 
embrionário dos Vertebrata. 

sulco nasolabial Um canal das narinas externas até o lábio, encontrado 
em salamandras pletodontídeas. 

super-resfriamento Diminuição da temperatura de um fluido abaixo de 
seu ponto de congelamento sem iniciar a cristalização. 

supracoracóide O músculo que produz a força do movimento das asas 
de uma ave para cima. 

talonídio Esporão em forma de bacia em um dente molar inferior, encon
trado em mamíferos térios. 

tapetum lucidum Uma camada refletora situada atrás da retina e que au
menta a sensibilidade em luminosidades fracas dirigindo a luz de volta 
através da retina. 

tarsometatarso Osso formado pela fusão dos elementos tarsais distais com 
os metatarsals em aves e alguns dinossauros. Veja também tibiotarso. 

taxa metabólica padrão A taxa do metabolismo que sustenta funções vi
tais (respiração, fluxo sangüíneo etc.) em um animal em repouso. 

táxon Qualquer grupo cientificamente reconhecido de organismos unidos 
por um ancestral comum. 

tecodontes Dentes localizados em alvéolos nos ossos das maxilas. O 
termo também se refere a um conjunto parafilético de répteis basais, os 
arcossauros extintos. Veja também acrodontes, pleurodontes. 

tectônica de placas Teoria da história da Terra na qual a litosfera está sendo 
continuamente gerada a partir do núcleo subjacente, em áreas específicas, 
e reabsorvida pelo núcleo em outras, resultando em uma série de placas 
portadoras que transportam os continentes ao longo da face da Terra. 

telencéfalo A parte rostral do cérebro de vertebrados que contém o córtex 
cerebral. 

temperatura ambiente A temperatura do ambiente. Geralmente se re
fere à temperatura do ar. 

temperatura crítica inferior O ponto no qual um animal endotérmico 
precisa aumentar sua produção de calor metabólico para manter estável 
a temperatura de seu corpo. 

temperatura critica superior O ponto no qual um animal endotérmico 
precisa iniciar o resfriamento evaporativo para manter estável a tempe
ratura de seu corpo. 

temperatura letal inferior A temperatura na qual até mesmo a produção 
máxima de calor metabólico é inadequada para manter uma temperatura 
estável do corpo. 

tentáculo Um órgão sensorial de cecilias que permite o transporte de 
substâncias químicas do ambiente até o órgão vomeronasal. 

teorema do valor marginal A hipótese de que um animal pára de forra
gear em uma mancha de alimento quando a taxa de tomada de energia 
diminui até a taxa média para o habitat como um todo. 

teoria do forrageamento ótimo A hipótese de que um animal ajusta seu 
comportamento forrageador ao retorno máximo de energia por unidade 
de tempo. 

térios Mamíferos marsupiais e eutérios. 



G-10 Glossário 

terminação nervosa livre Uma terminação nervosa sensorial no tegu
mento à qual é atribuída a sensação de dor. 

termófilo Tendo preferência por temperaturas elevadas. 
termorregulação Controle da temperatura do corpo. 
território Uma área que é defendida contra a invasão por outros indiví

duos da mesma espécie. Veja também área domiciliar. 
testículo A gônada masculina. 
tetrápodes Vertebrados terrestres que descendem de um ancestral com 

quatro patas. 
tibiotarso Osso formado pela fusão da tíbia com os elementos tarsais 

proximais em aves e alguns dinossauros. Veja também tarsometatarso. 
torpor Um período de inatividade acompanhado por uma redução na 

temperatura regulada do corpo. 
tremor Geração de calor por meio de contrações assincrônicas de fibras 

musculares. 
trocas por contracorrente Correntes de líquidos fluindo em direções 

opostas em vasos adjacentes para promover trocas de calor ou de subs
tâncias dissolvidas. 

trófico Pertencente à alimentação e nutrição. 
trofoblasto Tecido embrionário de mamíferos, especializado para a im

plantação do embrião na parede do útero, obtendo nutrientes da mãe e 
secretando hormônios que sinalizam o estado de prenhez para a mãe. 

troglodita Organismo que vive em cavernas. 
trote Um tipo de locomoção de tetrápodes no qual pares diagonais de 

patas são movidos em conjunto, havendo um período de interrupção 
entre cada par de movimentos das patas quando todas as quatro estão 
levantadas do chão. 

tuba auditiva (trompa de Eustáquio) Passagem que conecta a orelha 
média à faringe. 

tuba uterina (trompa de Falópio) A porção anterior do oviduto, na qual 
os ovócitos são fertilizados. 

túbulo convolute distal Porção do néfron de um rim, responsável pela 
modificação da concentração do ultrafiltrado por meio de transporte 
ativo de sais. 

túbulo convolute proximal Porção do néfron de um rim, responsável 
pela modificação da concentração do ultrafiltrado por meio de transporte 
ativo de sais. 

turbinais Ossos enrolados nas passagens nasais, revestidos com tecidos 
úmidos que aquecem e umidificam o ar inspirado. 

ultrafiltrado Um fluido produzido no glomérulo de um néfron; com
posto por sangue do qual as células e moléculas grandes são removidas 
por filtração. 

ultrasom Freqüências sonoras acima da amplitude da audição humana, 
aproximadamente 20 kilohertz. 

ungulígrado Apoiado apenas com a ponta dos artelhos no chão, como 
em cavalos. Veja também digitígrado, plantígrado. 

ureotélico Excretando restos nitrogenados primariamente como uréia. 
uretra Nos amniotas, o dueto que transporta urina da bexiga para o exte

rior. Nos machos de mamíferos térios, parte da uretra também transporta 
esperma. 

uricotélico Excretando restos nitrogenados primariamente como ácido 
úrico e seus sais. 

urogenital Relativo aos órgãos, duetos e estruturas dos sistemas excretor 
e reprodutor. 

uróstilo Um bastonete sólido formado pela fusão das vértebras caudais; 
encontrado em Anura. 

vacúolos Espaços limitados por membrana no interior de células, con
tendo secreções, produtos de armazenamento, etc. 

valor adaptativo genético A contribuição de um genótipo para a geração 
seguinte em relação às contribuições de outros genótipos. 

valor adaptativo inclusivo A soma do "fitness" individual com o efeito 
da seleção de parentesco. 

valor adaptativo individual Veja valor adaptativo genético. 

vasa recta Os vasos sangüíneos que circundam a alça henliana (de Henle). 

vascular Referindo-se ao sangue e aos vasos sangüíneos. 

vas deferentia (singular vas deferens) O aparelho reprodutor masculino 
de mamíferos. 

vasodilatação Expansão de vasos sangüíneos para aumentar o fluxo de 
sangue para uma região. 

ventilação contínua Fluxo de fluido respiratório (ar ou água) em uma 
direção, como através das brânquias de um peixe. 

ventilação forçada Uma corrente respiratória através das brânquias; 
criada pela natação com a boca aberta. 

ventilação intermitente (por maré) Fluxo de um fluido respiratório para 
dentro e para fora, como nos pulmões de um tetrápode. 

ventrículo Uma câmara. O ventrículo do coração é a porção que aplica a 
força para ejetar sangue do coração. 

Vertebrata Animais que possuem vértebras. 

vexilo A superfície de cada lado da estrutura central de uma pena (raque). 
vibrissas Os "bigodes" sensoriais dos mamíferos. 

vísceras Órgãos internos suspensos no interior do celoma. 

viviparidade Parindo filhotes em oposição à deposição de ovos. 

vontade migratória A condição na qual uma ave realiza vôos migratórios. 

vulnerável Uma espécie é considerada vulnerável quando enfrenta um 
alto risco de extinção na natureza num futuro relativamente próximo. 

zigapófise Processo articular do arco neural de uma vértebra. Veja tam
bém pós-zigapófise e pré-zigapófise. 

zigodáctilo Tipo de pé no qual os artelhos estão dispostos em dois grupos 
oponíveis. 

zona de termogênese química A amplitude de temperaturas dentro da 
qual um endotermo consegue manter uma temperatura estável do corpo 
por meio de produção metabólica de calor. 

zona termoneutra A amplitude de temperaturas ambientais dentro da 
qual um endotermo consegue manter uma temperatura estável do corpo 
por meio de modificação da taxa de perda de calor para o ambiente. 

zona de tolerância A amplitude de temperaturas ambientais acima da 
qual um endotermo consegue manter uma temperatura estável do corpo. 



Léxico Latino e Grego 

Muitos nomes e termos biológicos são derivados do Latim (L) e do Grego (G). Aprender mesmo apenas algumas dúzias desses radicais é 
uma grande ajuda para o biólogo. Os termos a seguir são freqüentemente encontrados na biologia dos vertebrados. As palavras são apre
sentadas na grafia e na forma nas quais são mais comumente encontradas; isto não é necessariamente a forma original da palavra em seu 
estado etimológico puro. 

Um exemplo de como um radical é usado na biologia dos vertebrados pode ser encontrado, com freqüência, através da referência ao 
índice de assuntos. Lembre-se, entretanto, que alguns desses radicais podem ser usados como sufixos ou, de outra forma, no interior de 
termos técnicos e haverá necessidade de pesquisas posteriores para descobrir um exemplo de seu uso. Outras informações podem ser 
encontradas em uma referência como o Dictionary of Word Roots and Combining Forms, de Donald J. Borror (Palo Alto, Califórnia: 
Mayfield Publishing Co.). 

a, ab ( L ) para longe de 
a, an (G) não, sem 
acanthos (G) um espinho 
actino (G) um raio 
ad ( L ) para perto, em direção a 
aeros (G) o ar 
aga (G) muito, demais 
aistos (G) não visto 
ala, alula (L) asa 

allant (G) salsicha 
alveolus (L) uma pequena 

cavidade 
amblys (G) obtuso, estúpido 
ammos (G) areia 
amnion (G) membrana fetal 
amphi (G) ambos, duplo 
amplexus ( L ) abraço 
ampulla ( L ) jarro ou frasco 
ana (G) para cima, sobre, atra

vés de 
anat (L ) um pato 
angios (G) reservatório, vaso 
ankylos (G) curvado, dobrado 
anomos (G) sem lei 
ante ( L ) antes 
anti (G) contra 
anthracos (G) carvão 
apatos (G) ilusão, erro 
aphanes (G) invisível, desco

nhecido 
apo (G) longe de, afastado de 
apsid (G) arco, alça 
aqua (L ) água 
arachnes (G) aranha 
arch (G) o começo, o princípio 

no tempo 

argenteus ( L ) prateado 
arthros (G) articulação 
ascidion (G) uma pequena 

bolsa ou bexiga 
aspid (G) escudo 
asteros (G) estrela 
atrium (L) sala ou pátio de 

entrada 
audire ( L ) ouvir 
australis ( L ) sulino 
ave (L) ave 
baen (G) andar ou passo 
basis (L) base 
batrachos (G) rã 

benthos (G) o fundo do mar 
bi, bis (L) dois 
bios (G) vida 
blastos (G) broto, primórdio 

germe 
brachium (G) braço 
brachus (G) curto 
branchia (G) brânquia 
buce ( L ) xadrez, obstáculo, 

interrupção 
cali (G) bonito 
calyx ( L ) cobertura protetora 

em forma de taça, cálice 
caput, capita (L) cabeça 
carno (L) came 
cauda ( L ) cauda 
cene, ceno (G) novo, recente 
cephale (G) cabeça 
ceras (G) como 
cercos (G) cauda 
cheir (G) mão 

choane (G) funil, tubo 

chondros (G) grão, cartilagem 
chorde (G) tripas, um cordão 
chorion (G) pele, membrana, 

couro 
chroma (G) cor 
cloaca ( L ) esgoto 
coelos (G) oco 
cornu (L) como 
cortex, corticis (L ) casca, cortiça 
costa (L) costela 
cranion (G) crânio 
creta (L) giz 
credo (L) separar, peneirar 
crino (G) separar 
cteis, ctenos (G) pente 
cutis (L) pele 
cyn (G) cão 
cytos (G) célula, oco 
dactylus (G) dedo 
de ( L ) para baixo, longe de 
dectes (G) a volta, amargor, 

contrariedade 
dendros (G) árvore 
dens, dentes ( L ) dente 
derma (G) pele 
desmos (G) cadeia, laço ou faixa 
deuteros (G) secundário, segundo 
di, dia (G) através de, entre, 

além de 
di, diplous (G) dois duplo 
din, dein (G) terrível, poderoso 
dir (G) pescoço 
discos (G) disco 
dory (G) lança 
draco ( L ) dragão 

drepan (G) foice 

dromos (G) um curso correndo 
ducere, ductus ( L ) levar, con

dutor 
duro (L ) duro 
e, ex ( L ) para fora de, de, sem 
echinos (G) espinho 
eco, oikos (G) casa 
ectos (G) do lado externo 
edaphos (G) solo ou fundo 
eidos (G) forma, aspecto 
elasma (G) uma placa fina 
eleutheros (G) livre, não unido 
elopos (G) um tipo de peixe 

marinho 
embolo (G) como uma cavilha 

ou rolha 
embryon (G) feto, embrião 
emys (G) uma tartaruga de água 

doce 
endo (G) no interior, dentro de 
enteron (G) entranhas, intestino 
eos (G) o amanhecer ou o início 
epi (G) no, sobre 
equi (L ) cavalo 
ery (G) arrastar ou puxar 
erythros (G) vermelho 
eu (G) bom verdadeiro 
eury (G) largo 
extra ( L ) além de, por fora de 
falx ( L ) foice, segadeira 
fero ( L ) portador de 
fllum (L) filamento 

fundus (L) fundo, fundação 
galeos (G) um tubarão 
gallus (L) galináceos 
gaster (G) barriga, estômago 



genos (G) nascimento 
genus (L) uma raça ou estoque 
geo (G) a Terra 
gephyr (G) ponte 

gerrhron (G) feito de vime 
globus (L) bola 
glomus (L) um novelo de linha 
glossa (G) língua 

glycos (G) doce 
gnathos (G) mandíbula 
goma (G) canto, ângulo ou joelho 
gorgo (G) um monstro-fêmea 

de aspecto terrível 
gracilis (L) delgado 
grapto (G) inscrito, pintado 

gripho (G) intrincado ou enig
mático 

gula (L) garganta 
gymno (G) nu 

gyr (G) redondo, círculo 
haema (G) sangue 
Ao/ (G) o mar 
hemi (G) metade 

hepatos (G) fígado 
/icrp (G) rastejar 

heteros (G) outro, diferente 
hippos (G) cavalo 
/listos (G) tecido, teia 

holos (G) todo inteiro 
homos (G) semelhante, o mesmo 

hypo (G) embaixo de, abaixo de 
hyper (G) acima de, além de, 

sobre 

hypsos (G) alto, altura 
ichthys (G) peixe 
in (L) em, para dentro, não sem 
infra (L) abaixo de embaixo de 
inter (L) entre 
intra (L) por dentro de 

iso (G) semelhante, igual 
kino (G) movimento 
labyrinthos (G) uma passagem 

tortuosa 

lecithos (G) vitelo 

/epis (G) escama 

feptoi (G) fino, pequeno, fraco 

lingua (L) língua 

liss (G) liso 

lophos (G) crista, carena 

/í/mew (L) uma luz 

luteus (L) amarelo 

lychnos (G) lâmpada 

macro (G) longo, grande 

magno (L) grande 

mamma (L) teta 

mastos (G) teta 

medulla (L) medula 

melanos (G) preto 

meros (G) parte 

meso, mesos (G) meio, metade 

meia (G) em seguida a, depois 
de 

mikros (G) pequeno 

mowo (G) único 

morphe (G) forma 

mys (G) músculo, camundongo 

nectein (G) natação 

rceos (G) novo, recente, jovem 

nephros (G) rim 

nomen (L) nome 

noton (G) dorso 

odont, odous (G) dente 

o%o (G) pouco, pequeno 

omnis (L) tudo 

operculum (L) cobertura, opér
culo, pálpebra 

opisthe (G) atrás 

opsis (G) visão, aspecto 

ornithos (G) ave 

orthos (G) reto, direto 

osmos (G) empurrando ou 
impelindo 

osteon (G) osso 

oxys (G) pontudo, afiado 

palaeos (G) antigo 

p a r a (G) ao lado de, ao longo 
de, perto de 

pario (L) gero, produzo 
peri (G) em tomo de, perto de 
phagein (G) comer, ingerir 
phil (G) amando, amigo 
pheros (G) apresentar 
phos (G) luz 
phyle (G) uma tribo, uma raça 
phylKG) folha 
platys (G) achatado, largo 
pleuro (G) costela, o lado 
pneuma (G) respiração 
pous, podos (G) pé 
poikilos (G) variável 
po/v (G) muitos 
poros (L) passagem, abertura 
pos, posí (L) depois, atrás 
primus (L) primeiro 
pro (G) antes, na frente de, 

anterior 
protos (G) primeiro, primário 
pseudos (G) falso 
pteron (G) pena 
pteryx (G) asa 
pyge (G) traseiro, uropígio 
ramus (L) ramo 
repí (L) rastejar 
retro (L) atrás 
r/í/no (G) nariz 
rhynchos (G) bico, focinho 
sarx (G) came 
sawr (G) lagarto 
skleros (G) duro 
scopos (G) guarda 
soma (G) corpo 
sperma (G) semente, esperma 
sphen (G) cunha 
splanchna (G) víscera 
spondyl (G) vértebra 
squam (L) escama 
siege (G) teto 
s/eno (G) estreito, reto 
stoma (G) boca 

sfy/os (G) pilar, coluna 
sub (L) embaixo, abaixo 

suchus (G) crocodilo 
s«pra (L) acima, sobre 

syn, sym (G) junto, em conjunto 
telos (G) perfeito, inteiro, extre

midade 
tethys (G) uma deusa do mar 

tetra (G) quatro 
theke (G) caixa 
theri (G) um animal selvagem 

thermos (G) calor 
tom (G) corte, fatia 

top (G) lugar 
trema (G) orifício 
ires (L) três 
tri (G) três 

fric, trichos (G) pêlo 
írope (G) volta, modificação 

trophe (G) nutrição 

tryma (G) orifício 
w/na (L) cotovelo 
ultimo (L) o mais distante, o 

último 

unguis, ungula (L) garra, unha, 
casco 

ura, oura (G) cauda 

ureo, uric, urine (L) urina 
vas (L) vaso 

velum (L) véu ou cobertura 

venter (L) ventre, barriga 
vertebra (L) articulação 
vibrissa (L) um pêlo da narina 

viscera (L) os órgãos internos, 
vísceras 

vita (L) vida 
vivas (L) vivo 

voro (L) devorar 
xanthos (G) amarelo 

xeno (G) estranho 
zoon (G) animal 

zygos (G) união ou acopla
mento, par 




