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A área do curso médio do rio Awash, na Etiópia, é a região da Terra 
com ocupação humana mais persistente. Há quase seis milhões 

de anos que membros da nossa linhagem ali vivem. Entretanto, a 
erosão solta ossadas do solo. Caso a caso, elas documentam a ma-
neira como um primata foi evoluindo até conquistar todo o planeta. 
Haverá melhor sítio para perceber como nos tornámos humanos?

Reconstituição digital do Ardipithecus rAmidus, modelado em Resina; tim d. WHite
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Procurando fósseis sob o olhar de um homem 
tribal afar, uma equipa internacional vasculha 
sedimentos perto do rio awash. esta zona rendeu 
espécimes decisivos para a compreensão do curso 
da evolução humana, incluindo o mais antigo 
esqueleto conhecido. denominado ardi, o esqueleto 
pertence à espécie Ardipithecus ramidus.
david l. bRill
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os dentes de ardi, alguns dos quais ainda 
embutidos nos maxilares, são preciosos para o 
paleoantropólogo berhane asfaw, que os embala 
nas mãos. a fina camada de esmalte, os padrões  
de desgaste e a composição química demonstraram 
que ela seguia um regime alimentar típico da 
floresta, composto por fruta e frutos secos. 
tim d. WHite
todos os FÓsseis oRiginais: coRtesia do museu nacional da etiÓPia, adis abeba 



A ESTRADA DA EVOLUÇÃO 41  

NO DESERTO DE AfAR, 
há mUiTAS mANEiRAS 
DE mORRER. há 
DOENÇAS, ATAqUES  
DE fAUNA SELVA- 
gEm, mORDEDURAS 
DE SERpENTES E 
cONfLiTOS TRibAiS.

a mão de ardi, representada em tamanho real 
a partir de ossos encontrados, é semelhante à 
mão de um ser humano moderno, apesar do 
reduzido tamanho do seu corpo (em cima).

lago Yardi. Pertencente à espécie Ardipithecus ra-
midus, esta adulta (baptizada “Ardi”) tem mais 
de um milhão de anos superior à famosa Lucy e 
fornece mais informação sobre um dos proble-
mas-chave da evolução: a natureza do antepassa-
do que partilhamos com os chimpanzés.

Por mais sensacional que seja, o Ardipithe-
cus ramidus representa um mero momento no 
nosso percurso evolutivo, desde a época em que 
éramos obscuros símios até nos tornarmos na 
espécie que detém nas suas mãos o destino do 
planeta. À superfície da Terra, não existe lugar 
melhor do que o curso médio do Awash para 
observar o modo como esta transformação teve 
lugar. Além de Aramis, os estratos ali existen-
tes representam mais 14 períodos cronológicos 
diferentes e proporcionaram a descoberta de 
hominídeos (membros da nossa exclusiva li-
nhagem, igualmente denominados hominíne-
os) desde formas ainda mais antigas e primitivas 
do que o Ardipithecus ramidus até encarnações 
iniciais do Homo sapiens.

Tim explicara-me que muitas destas “janelas 
temporais” se situam em tão estreita proximi-
dade que se poderia literalmente passar de uma 
para outra no curso de um par de dias. Aliás, o 
investigador convidou-me a acompanhar a sua 
equipa no campo, a fim de provar essa afirma-
ção. O nosso plano era começar no presente, 
junto ao lago Yardi, e recuar no tempo, identi-
ficando os elementos que nos tornam humanos, 
camada a camada, característica a característica, 
espécie a espécie.

A vida é frágil em África, mas aqui alguns 
restos mortais têm uma história para contar. 
A bacia de Afar localiza-se mesmo em cima de 
uma falha, em alargamento, da crosta terrestre. 
Ao longo das eras, os vulcões, os terramotos e 
a lenta acumulação de sedimentos conspiraram 
entre si para enterrar as ossadas e, muito mais 
tarde, as devolverem à superfície sob a forma de 
fósseis. De acordo com o paleoantropólogo Tim 
White, da Universidade da Califórnia, “há mi-
lhões de anos que morrem pessoas neste lugar. 
De vez em quando, temos a sorte de descobrir 
aquilo que resta.”

No passado mês de Outubro, o projecto de in-
vestigação Middle Awash, co-dirigido por Tim 
White juntamente com os colegas Berhane As-
faw e Giday WoldeGabriel, anunciou um achado 
produzido 15 anos antes: a descoberta do esque-
leto de um membro da família humana morto 
há 4,4 milhões de anos num local denominado 
Aramis, cerca de trinta quilómetros a norte do 

ARDIPITHECUS
RAMIDUS

fêmea

HOMO SAPIENS
MODERNO

fêmea

1,61m

0,94m

tim d. WHite; aRte: © J. H. matteRnes (no toPo, À esQueRda);  
bRuce moRseR (no toPo, À diReita)
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fóssil, bem como um conjunto de características 
na parte posterior do crânio, ligavam-no a for-
mas mais antigas de Homo em África.

“Sabemos seguramente uma coisa acerca do 
povo herto: eles gostavam de comer carne, so-
bretudo de hipopótamo”, disse Tim, retirando 
areia de um crânio de hipopótamo com um 
pincel. Muitos ossos de mamífero recolhidos 
em Herto apresentam entalhes causados por 
ferramentas líticas. É impossível determinar, 
contudo, se este grupo caçava os animais ou se 
retirava carniça das presas abatidas por outros 
predadores. Não existem quaisquer provas de 
uso de fogo ou outro indício de ocupação, pelo 
que desconhecemos o lugar onde moravam. 

A avaliar pela dimensão maciça do cérebro 
do homem de Herto, ele era tão “humano” como 
qualquer ser humano contemporâneo. Em ter-
mos comportamentais, contudo, faltava um ele-
mento crucial: as ferramentas líticas descobertas 
em Herto representam uma tecnologia bastante 
sofisticada, mas não são muito diferentes de ou-
tras ferramentas 100 mil anos mais antigas, ou, 
convém dizê-lo, 100 mil anos mais recentes. Em 
Herto, não existem contas perfuradas, ao con-
trário do que encontramos noutros sítios arque-
ológicos africanos 60 mil anos posteriores. Tam-
bém não se encontram figuras entalhadas nem 
outras peças artísticas, como as descobertas no 
Paleolítico Superior europeu, nem quaisquer 
indícios dos arcos e flechas, metalurgia, agricul-
tura e todo o virtuosismo tecnológico que viria 
a seguir. Ao recuarmos no tempo 160 mil anos, 
descobríamos a humanidade sem um dos seus 
atributos definidores: a inovação. 

quando um dos seus membros reparou no frag-
mento de um crânio de hominídeo. Incrustado 
na areia, por baixo, encontrava-se aquilo que 
viria a descobrir-se ser um crânio humano ad-
miravelmente completo. 

Enquanto outros membros da equipa escava-
vam estes achados, o geólogo Giday WoldeGa-
briel, do Laboratório Nacional de Los Alamos, 
recolhia amostras: pedaços de obsidiana e de 
pedra-pomes, alguns grandes como bolas de té-
nis. Expelidas sob a forma fundida por erupções 
vulcânicas, essas rochas valem ouro para um ge-
ólogo porque podem ser datadas. As amostras 
de Herto foram analisadas e forneceram uma 
idade aproximada de 160 mil a 154 mil anos. 

Este intervalo cronológico tinha um enor-
me significado. Comparando o DNA dos seres 
humanos modernos de diferentes regiões, há 
muito que os geneticistas defendem ser possí-
vel radicar a origem de todos os seres humanos 
modernos numa população que viveu em África 
há 200 a 100 mil anos. Mas havia poucas provas 
fósseis relativas a esse período para corroborar 
o modelo genético. E é aqui que entra Herto. 
Assim que o amplo crânio masculino de arca-
da supraciliar pesada emergiu da sua matriz de 
areia, ele provou ser o rosto perfeito para a teo-
ria da origem africana. Tratava-se de um preco-
ce Homo sapiens. Em rigor, Tim White diz que é 
o mais antigo membro da nossa espécie alguma 
vez descoberto. A característica mais impressio-
nante da sua caixa craniana alta e arredondada 
era o tamanho. Com 1.450 centímetros cúbicos 
de volume, é maior do que o crânio de um ser 
humano médio actual. Mas o rosto comprido do 

Herto: o antepassado longínquo

 V iajámos até ao campo na companhia de 
duas dezenas de cientistas e estudantes e 
seis guardas armados. A nossa caravana 
de onze viaturas transportava alimentos 
e equipamento suficientes para seis se-

manas. À medida que o caminho serpenteava 
pelas terras altas, as lavras de sorgo e milho em 
socalcos abruptos iam dando lugar a florestas 
envoltas em bruma. 

Depois de alcançarmos o topo da escarpa, 
a estrada desceu ziguezagueando por uma ín-
greme encosta, formada quando a placa conti-
nental arábica se separou de África, movimento 
iniciado há cerca de 30 a 25 milhões de anos, 
afundando a bacia de Afar nas profundezas do 
território árido situado à sombra das terras al-
tas. Mais abaixo, as colinas ocidentais em pri-
meiro plano caíam sobre uma planície aciden-
tada e cheia de falhas. No horizonte, a sudeste, 
além da fita verde correspondente ao rio Awash, 
as terras altas pareciam fundir-se com o cone do 
jovem vulcão Ayelu. No sopé do Ayelu, avistava-
se uma faixa prateada: o lago Yardi. 

Dois dias mais tarde, um grupo caminhava 
junto à margem do lago. Nele, seguiam Tim 
White, Berhane Asfaw e Giday WoldeGabriel, 
juntamente com dois outros elementos há muito 
pertencentes ao projecto, o geólogo Bill Hart, da 
Universidade de Miami, e Ahamed Elema, chefe 
do clã afar dos bouri-modaitu. Durante algum 

o trabalho junto do rio awash divertiu tim 
White e ahamed elema (ao centro). no 
processo de descoberta, berhane asfaw  
(à esquerda) e giday Woldegabriel  
(à esquerda, ao lado da estudante de 
pós-graduação leah morgan) focam a sua 
atenção em assuntos mais distantes.

tempo, seguimos a margem do lago, enquan-
to libelinhas garridas esvoaçavam à volta das 
nossas canelas. Era o enquadramento perfeito 
para gerar fósseis – hoje, como no passado. Os 
animais vêm aqui comer, beber, matar e serem 
mortos. Os ossos ficam enterrados, salvando-se 
da decomposição. Ao longo das eras, a água in-
troduz neles minerais e retira matéria orgânica. 

A caminhada do nosso primeiro dia con-
duzir-nos-ia a leste, atravessando a península 
de Bouri, na direcção da aldeia afar de Herto. 
Emergimos da orla do lago e cruzámos umas 
dunas baixas de areia cinzenta. Pouco depois, 
surgiram um rapaz e uma rapariga afar, com 
o seu rebanho de cabras, para investigar quem 
éramos. Os afar dedicam-se à pastorícia e, se ex-
ceptuarmos o uso de armas de fogo, no essencial 
o seu modo de vida actual não difere do que era 
há 500 anos. Enquanto caminhávamos no meio 
dos balidos suaves dos animais, era fácil imagi-
nar o tempo histórico a recuar a cada passada. 

Aproximámo-nos das cabanas cobertas de 
capim e das paliçadas de espinheiros de Herto. 
O afável Berhane Asfaw, antigo director do Mu-
seu Nacional da Etiópia, apontou para o chão. 
“Cautela com o que pisa”, disse. Em meu redor, 
pedaços de um crânio fossilizado de hipopóta-
mo eram empurrados pela erosão para fora da 
areia pedregosa amarelenta. Ali perto, jazia uma 
ferramenta lítica em forma de lágrima. O povo 
afar não fabrica utensílios de pedra: tínhamos 
chegado à primeira janela sobre o passado. 

Em Novembro de 1997, a equipa esquadri-
nhava o local onde agora nos encontramos, a 
uns duzentos metros de distância da aldeia, 

Jamie Shreeve é editor de ciência da National 
Geographic e autor do livro “The Genome War”.

.

FotogRaFias de david l. bRill
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ACTUALIDADE

Ardipithecus
• Quadrúpede nas árvores, bípede no solo
• Pequenos caninos nos machos e fêmeas
• Omnívoro com vida na floresta
• Distribuição restrita à África Oriental

Australopithecus
• Deslocação bípede
• Grandes molares
• Amplo nicho ambiental
• Distribuição panafricana

Orrorin 
tugenensis
Quénia

Au. anamensis

Au. afarensis 
“Lucy”
África Oriental

Au. anamensis
África Oriental

Ar. ramidus
África Oriental

Homo
• Cérebro grande
• Maxilares e 
  dentes reduzidos
• Uso de ferramentas
• Distribuição global

CURSO MÉDIO DO AWASHNOUTRAS REGIÕES

FÓSSEIS DE HOMINÍDEOS

DATES OF DIVERGENCE 
OF HUMANS FROM 

LIVING APE SPECIES.*

DATAS DE DIVERGÊNCIA 
ENTRE OS HUMANOS E 
OS SÍMIOS VIVOS**

No entanto, uma característica curiosa dos 
ossos poderia ser interpretada como augúrio 
da complexidade comportamental futura – um 
murmúrio de símbolo, de significado. Vários 
dias depois do achado dos crânios adultos, 
Berhane Asfaw pusera a descoberto outro: um 
crânio de criança, com seis ou sete anos. Os 
entalhes no crânio indicavam que ele teria sido 
cuidadosamente descarnado quando o osso ain-
da se encontrava fresco. A superfície do crânio 
juvenil fora deixada intacta, conservando um 
polimento eloquente, indicativo de que o mes-
mo fora repetidamente manuseado. Talvez o 
crânio infantil fosse passado de mão em mão e 
venerado como relíquia, possivelmente ao longo 
de muitas gerações, antes de alguém o ter deixa-
do a repousar, aqui em Herto, pela última vez. 

Daka: do nosso lado da divisória

 D epois de um almoço rápido, pros-
seguimos a nossa caminhada na direc-
ção oposta à aldeia de Herto, descendo 
a vertente oriental da crista de Bouri 
até chegarmos a uma ressequida pai-

sagem composta de arenitos cinzentos, es-
buracados com pequenas cavernas e colunas 
laboriosamente entalhadas. Segundo Giday, 
estes sedimentos inclinaram-se para sudoeste 
devido à falha tectónica, sendo posteriormen-
te esculpidos até atingirem estas formas por 
ventos fortíssimos, pela água e pela gravidade. 

Chegáramos a uma nova janela do tempo, co-
nhecida como Dakanihylo, ou “Daka”, integrada 
da formação bouri. Os sedimentos de Daka têm 
um milhão de anos. Em finais de Dezembro de 
1997, o estudante de pós-graduação Henry Gil-
bert reparou no topo de um crânio que a erosão 
fizera emergir dos sedimentos de Daka. Ao fim 
do dia, a equipa tinha desenterrado um núcleo 
de arenito com 50 quilos de peso em volta da 
calota craniana completa de um membro da es-
pécie Homo erectus, embora sem face. 

Descoberto pela primeira vez na Indonésia 
em 1891, o Homo erectus é um dos mais bem 
conhecidos hominídeos antigos. Em termos 
de dimensão corporal e proporção dos mem-
bros, era muito semelhante aos seres humanos 
modernos. A sua cultura lítica, denominada 
Acheulense, caracterizou-se na maioria das re-
giões por grandes bifaces simétricos. Ahamed 
pegou num e mostrou-mo: um grande peda-

ço de basalto negro talhado em todas as faces, 
faltando-lhe apenas a ponta afunilada. Era um 
objecto mais rudimentar do que as ferramentas 
por mim vistas em Herto. Equipado com aque-
las ferramentas e as pernas compridas, o Homo 
erectus explorou um conjunto de habitats, ten-
do sido provavelmente o primeiro hominídeo a 
partir de África, há quase dois milhões de anos, 
disseminando-se até ao Sudeste Asiático. 

A fAmíLiA hUmANA
o registo da linhagem humana em África recua seis 
milhões de anos. a zona do curso médio do awash 
rendeu fósseis das três principais fases da evolução dos 
hominídeos: Ardipithecus, Australopithecus e homo.

símios actuais*

Juan velasco e laWson PaRKeR; aRte: © J. H. matteRnes 
Fontes: tim d. WHite, univeRsidade da caliFÓRnia; gen suWa, univeRsidade de tÓQuio,  
e todd disotell, univeRsidade de nova ioRQue (datas de diveRgÊncia)

O NOSSO pLANO 
ERA cOmEÇAR 
NO pRESENTE 

E REcUAR, 
iDENTificANDO AS 
fAcETAS qUE NOS 

TORNAm hUmANOS.
Porém, no curto percurso entre Herto e 

Daka, havia uma característica palpável da nos-
sa humanidade que desaparecera: várias cente-
nas de centímetros cúbicos de massa cinzenta. 
A calota craniana do indivíduo de Daka tem mil 
centímetros cúbicos, bastante típica nos espéci-
mes de Homo erectus e muito inferior à do ho-
mem de Herto ou mesmo do crânio de Bodo, de 
600 mil anos, encontrado na outra margem do 
rio. “A espécie alcançou sucesso, expandindo-se 
exponencialmente em termos geográficos”, disse 
Tim. “O Homo erectus situava-se do nosso lado 
de uma importante linha divisória, com um crâ-
nio alargado e um nicho ecológico definido pelo 
uso de ferramentas. Se recuarmos no tempo, es-
sas facetas desaparecem.”

Hata: uma surpresa

 Uma única etapa conduziu-nos a esse 
lugar mais estranho. Abaixo de Daka, 
existe um soluço na sucessão geológica, 
onde as vicissitudes dos movimentos tec-
tónicos e da erosão apagaram um grande 

pedaço de tempo. 
  *Representada a dimensão média do corpo das fêmeas.
**estudos moleculares recentes apoiam as datas mais recentes para cada intervalo.(Continua na pg. XX)
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rio awash podem ser 
utilizados para datar 
os sedimentos que se 
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o vale do grande Rifte está 
singularmente adaptado para 
criar e preservar fósseis. abaixo 
da superfície, as placas continen-
tais estão a afastar-se (mapa). a 
actividade tectónica e a sedi-
mentação enterraram, preserva-
ram e trouxeram à superfície os 
restos mortais de hominídeos 
que outrora habitaram a região. 
o material vulcânico a eles 
associado pode ser datado. 

a jornada de ardi
depois de morrer, os seus 
ossos foram rapidamente 
enterrados. os minerais 
substituíram a matéria 
orgânica. À medida que o 
afastamento das placas 
prosseguia, a bacia de 
afar afundou e encheu-se 
de sedimentos. as falhas 
e a erosão ajudaram a 
expor os fósseis.

a rota do autor
Jamie shreeve passou 
dois dias a caminhar e 
percorreu cerca de cinco 
milhões de anos.

William e. mcnultY
aRte: gaRY HincKs
Fontes: gidaY WoldegabRiel, 
laboRatÓRio nacional de los 
alamos, e tim d. WHite, univeRsidade 
da caliFÓRnia 
imagens de satÉlite: nasa/JPl
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a Poeira esvoaça enquanto os investigadores 
vasculham o sítio arqueológico de Halibee, onde 
apareceram fragmentos de homo sapiens com 
100 mil anos. o material solto à superfície é 
varrido para ser crivado em caixas de peneira-
mento. bandeiras azuis definem o perímetro de 
escavação, ao passo que as amarelas marcam a 
localização de fósseis ou de ferramentas líticas. 
tim d. WHite
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Dando uma passada larga sobre esta linha di-
visória, recuámos mais 1,5 milhões de anos no 
tempo, caminhando depois através de uma pla-
nície desolada, rasgada por ravinas, ao calor do 
meio da tarde. Os vales purpúreos que avistamos 
aos nossos pés chamam-se Hata. Em meados da 
década de 1990, um admirável conjunto de acha-
dos nesta zona abriu um novo panorama sobre 
uma das mais revolucionárias transições da nossa 
jornada evolutiva. Em 1996, a equipa desenter-
rou ossos de antílope, cavalo e outros mamíferos 
evidenciando as mesmas marcas eloquentes de 
entalhes causados por ferramentas líticas. Com 
2,5 milhões de anos, era um dos mais antigos in-
dícios do uso de ferramentas. 

“As marcas no interior de uma mandíbula de 
antílope demonstram que eles lhe cortaram a 
língua”, disse Tim. “Por isso, sabemos que eles 
fabricavam ferramentas e conhecemos também 
o uso que delas faziam, como a extracção de nu-
trientes das carcaças de grandes mamíferos.” 

Juntamente com estas ossadas, apareceu 
a primeira indicação de quem poderiam ser 
“eles”: a poucos metros do lugar onde os ossos 
de mamíferos foram encontrados, foi descober-
to um osso da coxa, alguns ossos do braço e um 
fragmento da mandíbula inferior pertencentes 
a um único hominídeo. O fémur era bastante 
comprido, uma característica avançada própria 
do Homo, mas o hominídeo tinha um antebraço 
também longo, um atributo mais simiesco. 

Até esse ponto, parecia que estávamos a ler o 
guião de sonho de um paleoantropólogo. Nessa 
época, já a linhagem dos hominídeos se divi-
dira em dois ramos. Um deles, correspondente 
ao género dos Australopithecus, desenvolvera 
características especializadas para ingerir tu-
bérculos compridos e outros alimentos rijos, 
como enormes músculos na mandíbula e dentes 
posteriores maciços. O outro ramo, o dos ho-
minídeos com dentes posteriores cada vez mais 
pequenos, de compleição mais leve, corpos com 
pernas longas e cérebros crescentemente maio-
res, conduziu à nossa espécie. Um cérebro de 
maior dimensão exige alimentos com elevado 
teor calórico, do tipo que se obtém, por exem-
plo, aproveitando os cadáveres de presas abati-
das pelos leões e esmagando-lhes os ossos para 
comer o tutano. Tudo o que faltava em Hata era 
um crânio a condizer com o resto: ou seja, com 
um cérebro não tão grande como o do Homo 
erectus mas encaminhando-se nessa direcção. 

Inevitavelmente, durante os trabalhos de cam-
po da temporada seguinte, o membro da equipa 
Yohannes Haile-Selassie, descobriu o primeiro 
pedaço de um crânio de hominídeo. O achado, 
porém, nada tinha que ver com as previsões.

O crânio afinal sempre tinha algumas carac-
terísticas de Homo, em particular na dimensão 
dos dentes anteriores. Mas os molares e os pré-
molares eram enormes. E o seu crânio, com 

vantagem: na sua qualidade de administrador 
do distrito, o chefe de Bouri-Modaitu também 
impunha respeito a todos os clãs afar. Após o 
que esperávamos vir a ser uma conversa ami-
gável, a equipa responsável pelo levantamento 
regressaria de carro, rumo ao território dos 
bouri-modaitu, deixando sair alguns de nós mal 
estivéssemos fora do campo de visão da aldeia 
para podermos prosseguir a pé o caminho pelo 
passado sem sermos perturbados pelo presente. 

Adgantole era uma aldeia poeirenta de chei-
ro acre, junto à planície de cheia do rio Awash. 
Por tradição, os afar cumprimentam-se uns aos 
outros com um dagu, uma torrente de beijos nas 
mãos e intercâmbio de notícias. Nas outras al-
deias que tínhamos visitado, as populações saí-
am em massa para o dagu. Mas aqui, apenas um 
pequeno punhado de pessoas veio cumprimen-
tar-nos. O chefe do clã, aparentemente doente, 
permaneceu no interior da sua cabana. 

Quando Ahamed terminou a reunião com 
o chefe, regressámos ao topo da crista de águas 
vertentes para duas bacias fluviais. Em rigor, a 
nossa próxima paragem deveria ter sido um sí-
tio arqueológico com 3,4 milhões de anos de-
nominado Maka, que rendera uma mandíbula 
e alguns vestígios de Australopithecus afarensis. 
Mas Maka localizava-se na outra margem do 
rio. Um tiroteio entre os afar e os issa transfor-
mara a terra em redor do rio numa zona de nin-
guém impossível de cruzar.

O melhor espécime conhecido de Australo-
pithecus afarensis é a própria Lucy, encontrada 
por Donald Johanson no sítio arqueológico de 
Hadar, na África Oriental, em 1974, e estudado 
e publicado em 1979 por Donald e Tim White, 
então com apenas 28 anos, juntamente com ou-
tros fósseis provenientes de Hadar e de um sí-
tio arqueológico na Tanzânia, chamado Laetoli. 
Datada de 3,2 milhões de anos, Lucy tinha um 
nariz projectado e um cérebro não muito maior 
do que um chimpanzé. Mas os ossos ilíacos e 
dos membros, já para não mencionar as pegadas 
preservadas nas cinzas em Laetoli, revelaram 
que a sua espécie já era bípede. Apesar disso, 
alguns cientistas sustentaram que os seus dedos 
da mão, longos e encurvados, e os seus compri-
dos antebraços, bem como outras característi-
cas, indicavam que ela também estava adapta-
da a deslocar-se de árvore em árvore, como se 
fosse um chimpanzé. A maioria dos cientistas 
partia do princípio de que os seus antepassados 

se assemelhariam mais a chimpanzés e se deslo-
cariam como estes, balouçando-se nas árvores e 
caminhando sobre o solo com os nós dos dedos 
assentes em terra. Tudo o que precisavam era de 
ossos para comprovar a tese.

“Pensámos que Lucy era primitiva”, afirmou 
Tim, enquanto seguíamos de carro pela crista. 
Largou uma gargalhada bem forte. “Não fazía-
mos a menor ideia do que significava primitivo.” 
No dia anterior, tínhamo-nos dirigido para les-
te, rumo ao rio: hoje, íamos caminhar para su-
doeste, atravessando uma extensão erodida de-
nominada Complexo de Awash Central (CAC). 
No seu coração, localizava-se Aramis, terra de 
onde era natural a própria Ardi. 

A partir do início da década de 1990, Gi-
day WoldeGabriel e os colegas reconstituíram 
a geologia do CAC. Há cerca de 5,2 milhões 
de anos, uma torrente de lava irrompeu sobre 
uma enorme planície de cheia. Com o tempo, 
os sedimentos acumularam-se sobre esta base 
de basalto. Erupções vulcânicas esporádicas 
posteriores deixariam finas costuras de tufas de 
cinzas entremeadas com os sedimentos, como 
a cobertura de açúcar entre as camadas de um 
grande bolo. Entretanto, o magma que exercia 
pressão ascendente abaixo da superfície incli-
nou o bolo para oeste, voltando a expor os sedi-
mentos enterrados e as cinzas. O nosso passeio 
encaminhou-se para o ponto onde os depósitos 
se inclinavam, movendo-se horizontalmen-
te através do espaço, mas furando o tempo na 
vertical. Infelizmente, ao longo dos milénios o 
bolo do CAC tem sido sacudido e atirado de um 
lado para o outro pela movimentação tectónica 
e mastigado pela erosão, de tal maneira que as 
fatias de bolo e de cobertura de açúcar se encon-
tram hoje dispersas numa confusão caótica. 

Quando nos preparávamos para descer, Gi-
day deteve-se para lascar com o martelo um 
veio de rocha vulcânica pálida denominada tufa 
Lubaka. Nesta região, as tufas vulcânicas foram 
baptizadas com nomes de animais; lubaka, por 
exemplo, significa “leão”. A tufa Lubaka não 
contém minerais passíveis de datação, mas per-
to dali, havia material datável de outro tipo. No 
passado, a polaridade magnética da Terra sofreu 
inversões abruptas, patentes na orientação dos 
minerais magnéticos de algumas rochas. Uma 
dessas inversões, que se sabe ter ocorrido há 
4,18 milhões de anos, deixou a sua marca em se-
dimentos no CAC. 

ERA Um pRimATA 
iNTELigENTE, 
bípEDE, qUE 
ViViA ENTRE 

pREDADORES 
mAiORES E mAiS 

RápiDOS.
450 centímetros cúbicos, não era maior do que 
o de um Australopithecus típico. Ao contrário 
do Homo erectus, esta não era uma criatura ca-
paz de controlar o ambiente. Tratava-se de um 
primata inteligente, caminhando sobre as duas 
pernas, que levava uma existência furtiva entre 
predadores maiores e mais rápidos.

A equipa deu-lhe o nome de Australopithecus 
garhi, pois “garhi” significa “surpresa” em afar. 
O Australopithecus garhi encontrava-se certa-
mente no lugar certo e na época certa para ser o 
antepassado imediato do Homo. Contudo, se o é 
ou não está ainda por demonstrar. “Este misté-
rio será resolvido em breve”, rematou Berhane. 
“E vai ser resolvido no curso médio do Awash.”

Aramis: contra as probabilidades

 Na manhã seguinte, o nosso itinerário 
iria obrigatoriamente infiltrar-se no ter-
ritório de um clã afar beligerante chama-
do alisera. Para evitar sarilhos, decidimos 
fazer uma visita diplomática à sua aldeia 

de Adgantole, trazendo connosco os seis agen-
tes de polícia afar. Ahamed representaria outra (Continua na pg. XX)
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Há 160 mil anos

descoberto em 1997, um 
crânio de homo sapiens 
primitivo, de grande cérebro 
(em cima), revela o rosto 
imponente do homem de 
Herto. grandes bifaces (no 
topo) e outras ferramentas 
eram utilizadas para matar 
hipopótamos. 

aRte: Jon FosteR (À esQueRda);  
© J. H. matteRnes (À diReita). 
FotogRaFias: david l. bRill

Indício de um ritual

bOURi-hERTO, ETiópiA  o crânio de uma criança 

que foi descarnado após a morte talvez mostre um 

antigo ritual humano (à esquerda). com data de 

160 a 154 mil anos, este crânio e mais dois de 

homo sapiens adultos primitivos foram descober-

tos perto da aldeia de Herto. a superfície polida do 

crânio infantil sugere que este foi repetidamente 

manuseado: uma relíquia ciosamente preservada, 

cujo significado nunca conheceremos.



Há 2,5 milHões de anos

marcas de entalhes numa 
mandíbula de antílope 
mostram que a língua foi 
cortada com uma lasca 
aguçada. o provável fabri- 
cante desta ferramenta é 
o Australopithecus garhi 
(no topo, à esquerda).

bOURi-hATA, ETiópiA  em terreno aberto, os nossos antepassa-

dos seriam provavelmente presas para leões e hienas. depois,  

o jogo mudou. as ferramentas líticas primitivas surgiram há 2,6 

milhões de anos. cerca de 100 mil anos mais tarde, havia hominí- 

deos na península de bouri utilizando ferramentas para obter 

carne e tutano das carcaças de mamíferos (à direita). estes 

alimentos com elevado teor calórico teriam sido o regime alimen- 

tar perfeito para fazer evoluir os grandes cérebros, típicos do 

homo posterior. estes homens que consumiam carne em Hata 

queriam apenas comer e manter-se vivos até ao dia seguinte. 

mais à frente na estrada da evolução, este alargamento do regi- 

me alimentar poderá ter tido consequências decisivas. 

aRte: Jon FosteR  
(À diReita); © J. H. 
matteRnes (À esQueRda).
FotogRaFias: david l. bRill

Primeiras ferramentas
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No momento em que o Sol se punha, Yohan-
nes Haile-Selassie descobriu um osso da mão a 
alguns metros do local onde tinham sido encon-
trados os dentes no ano anterior. No dia seguin-
te, a equipa peneirou o silte solto e arenoso em 
redor do local e apareceram mais ossos da mão e 
do pé. Esquadrinhada toda a área, descobriu-se 
mais uma tíbia. Acabaram também por aparecer 
o crânio e os ossos da bacia, ambos esmagados. 
Com efeito, todos os ossos maiores foram en-
contrados em mau estado de conservação, des-
fazendo-se praticamente em pó ao serem retira-
dos do sedimento. Sempre que um osso era des-
coberto, ele foi impregnado repetidamente com 
material endurecedor e envolvido num bloco de 
gesso para manter o fóssil seguro na viagem de 
regresso ao museu de Adis Abeba.

Nenhum investigador ousara pensá-lo a prin-
cípio, mas tornava-se claro que tinham desco-
berto o esqueleto de um só indivíduo, tão com-
pleto como o de Lucy mas nada parecido com 
ela nem com qualquer outra coisa por eles vista 
até então. Ao passo que a maior parte dos res-
tantes ossos encontrados no local apresentavam 
sinais de terem sido devorados por hienas após a 

A equipa demarcou um perímetro e começou 
a varrer a zona, limpando-a. Giday debruçou-se 
sobre a geologia. Percebeu que os depósitos com 
restos de hominídeos se encontravam ensandui-
chados entre dois estratos de cinzas vulcânicas, a 
tufa Gàala (“camelo”), por baixo, e a tufa Daam 
Aatu (“babuíno”), por cima. As datas propostas 
para estas tufas revelaram-se indestrinçáveis: 4,4 
milhões de anos para ambas. Isso significava que 
as erupções tinham retido entre si uma estreita 
lente do tempo, talvez tão pequena como mil 
anos. E quando os depósitos afloravam ao longo 
de um arco de nove quilómetros, encontravam-
se sempre fósseis de macacos, antílopes, rinoce-
rontes, ursos, aves, insectos, madeira fossilizada 
e outras componentes vegetais, até mesmo bolas 
de excrementos de escaravelhos. Chamaram ao 
sítio Aramis, designação afar para um leito seco 
de rio descoberto nas proximidades. 

No ano seguinte, a equipa começou a explo-
rar um sítio de Aramis, a cerca de um quilóme-
tro para oeste. Na campanha, apareceram mais 
fósseis de hominídeos, como um canino supe-
rior por gastar, um molar cor de pérola, de en-
cher o olho, mais dentes e, finalmente, um osso 
do braço. Ainda mais importantes do que os 
ossos dos hominídeos eram as provas incontes-
táveis referentes ao contexto ecológico em que 
a criatura vivera. Durante quase um século, os 
cientistas tinham partido do princípio de que os 
nossos antepassados caminharam pela primei-
ra vez sobre as duas pernas quando saíram da 
floresta e passaram a residir no terreno aberto 
da savana para percorrer longas distâncias com 
maior eficácia ou para conseguir ver o que se 
passava acima do capim da savana. No entan-
to, uma esmagadora percentagem dos ossos de 
mamíferos descobertos em Aramis pertencia a 
macacos e antílopes residentes na floresta. Os 
padrões de desgaste descobertos nos dentes dos 
hominídeos e a análise isotópica do respectivo 
esmalte também apontaram para um regime 
alimentar generalizado mais compatível com 
um ambiente florestal. Se a criatura era efectiva-
mente bípede, então um dos dogmas sagrados 
da ciência da evolução humana poderia ter sido 
eliminado. A equipa daria ao novo hominídeo 
o nome de Ardipithecus ramidus. Ardi significa 
“solo” ou “chão” em afar, e ramid “raiz”.

Em 1994, a equipa estava ansiosa por regres-
sar. Por hábito, no primeiro dia de trabalho de 
campo, a energia e os nervos de toda a gente são 

que atravessávamos agora depositara-se há 4,4 
a 4,3 milhões de anos, quando esta secção do 
CAC era um lago muito semelhante ao Yardi. 
Dessa época, nada ficou preservado na argila, 
excepto peixe. Mas abaixo desse estrato de pei-
xes, contudo, espreitava o derradeiro troféu. 

Caminhámos a passo arrastado sobre uma 
zona plana pavimentada a pedras, martelada 
pelo sol, sem características geológicas dignas 
de nota, excepto um rudimentar semicírculo de 
rochas basálticas. O monte de pedras assinala-
va o local onde, em 17 de Dezembro de 1992, 
o paleoantropólogo Gen Suwa, da Universida-
de de Tóquio, descobrira um enigmático molar 
sobressaindo do solo. Os pormenores visíveis 
eram suficientes para revelar que se tratava de 
um hominídeo. Alguns dias mais tarde, perto 
desse local, o caçador de fósseis Alemayehu As-
faw descobriu um pedaço de uma mandíbula de 
criança, juntamente com um molar de leite.

“Aquele molar de leite em nada se asseme-
lhava a todos os outros dentes de leite de homi-
nídeos que eu vira anteriormente. E eu vira-os 
todos”, contou Tim. “Gen e eu olhámos um para 
o outro. Não precisámos de dizer nada. Era mui-
tíssimo mais primitivo.”

Mesmo abaixo desta vinheta do tempo, loca-
lizava-se o nosso primeiro destino: uma planí-
cie salpicada de arbustos onde uma mandíbula 
fóssil fora descoberta em 1994. Ela evidenciara 
um parentesco estreito com fósseis descobertos 
por Meave Leakey e a sua equipa em dois sítios 
arqueológicos do vale do Grande Rifte, no Qué-
nia, por si baptizados com o nome de Australo-
pithecus anamensis. Mais provas viriam a surgir 
num sítio do curso médio do Awash denomi-
nado Asa Issie, a cerca de dez quilómetros do 
ponto onde agora nos encontrávamos.

Todos estes fósseis eram mais antigos e mais 
primitivos do que o Australopithecus afarensis, 
mas, a avaliar por uma tíbia e um fémur prove-
nientes de Asa Issie, o Australopithecus anamen-
sis também era bípede. A diferença fundamental 
entre as duas espécies é meramente a passagem 
do tempo. Por outras palavras, as duas desig-
nações representam dois pontos arbitrários de 
uma única linhagem em evolução, sem linhas 
divisórias evidentes a separá-las.

Abaixo do estrato do Australopithecus ana-
mensis, o panorama da evolução dos hominíde-
os no curso médio do Awash fica temporaria-
mente obscurecido. A argila verde-amarelada 

centenas de fragmentos são classificados pela equipa de investigação 
num dia chuvoso. Quando o solo fica lamacento e os rios engrossam, a equipa 
não pode visitar os sítios arqueológicos do Ardipithecus ramidus e, por isso, 
ocupa-se dos objectos recolhidos durante as buscas à superfície. 

A pRimEiRA  
piSTA fOi  

Um ENigmáTicO 
mOLAR qUE 

SE REVELARiA  
SER DE Um 
hOmiNíDEO. 

consumidos pelo frenesi logístico da construção 
do acampamento. Tim White é um meticuloso 
“general de campo” e uma fonte de problemas 
para qualquer investigador que monte a tenda 
antes de a área comum ser criada ou se esquecer 
de trazer um conjunto imprescindível de ma-
pas. No final desse primeiro dia, porém, mesmo 
com a pouca luz natural que ainda restava, toda 
a equipa se precipitou sobre o afloramento. 

david l. bRill
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O último antepassado comum

 De regresso ao curso médio do Awash, 
ainda me faltava percorrer um milhão de 
anos antes da ceia. Partindo de Aramis, 
calcorreámos uma planície pedregosa até 
chegarmos a um miradouro, de onde se 

avistavam mais de 250 quilómetros quadrados 
da zona de estudo, espraiando-se sob um imenso 
céu azul. Este ponto de observação parecia-me 
um bom lugar para olhar retrospectivamente a 
rota evolutiva que conduzira Ardi até nós. 

“O que a descoberta de Ardi nos permite fa-
zer é pensar a evolução humana como três fases 
de montagem”, explicou Tim. “No entanto, até 
as fronteiras entre estas etapas são arbitrárias, 
definidas apenas por comodidade.” O exemplo 
que melhor representa a primeira fase é o Ar-
dipithecus, a “estaca zero”: um bípede primitivo 
com uma parte do seu pé no passado e outra no 
futuro, com os dentes caninos já reduzidos e “fe-
mininizado” nas formas, restringindo o seu ha-
bitat a terras de floresta. Vieram depois mais de 
dois milhões de anos de Australopithecus, ainda 
de cérebros pequenos mas totalmente bípedes, 
já não limitados à floresta e com um território 

Independentemente do seu ângulo de estudo, 
os cientistas encontraram em todo o lado a mes-
ma mistura de características: algumas primiti-
vas, outras avançadas e exclusivas dos hominí-
deos. Ardi não era apenas mais uma bípede ou 
apenas mais um quadrúpede. Era as duas coisas. 

Perguntei a Tim se a forma transitória de Ardi 
poderia justificar que se chamasse “elo perdido” 
ao Ardipithecus ramidus. A simples pergunta de-
sencadeou uma reacção intempestiva. 

“Esse termo está errado em tantos sentidos, 
que eu nem sei por onde começar”, disse. “O 
pior de tudo é a implicação de que, em cer-
to momento, existiu um meio termo entre um 
chimpanzé e um ser humano. Trata-se de uma 
noção equívoca que tem assombrado a teoria da 
evolução desde o início. Ardi deve enterrá-la de 
uma vez por todas.”

Se a equipa do curso médio do Awash tiver 
razão na sua interpretação, o Ardipithecus ra-
midus nada tem que ver com um chimpanzé ou 
um gorila modernos. (Ver “Génese do Bipedis-
mo”, página XX.) Como é evidente, os símios e 
os seres humanos derivam de um antepassado 
comum. Mas desde então as suas linhagens evo-
luíram em direcções separadas. 

o crânio fragmentado e esmagado de ardi (em cima) era demasiado 
frágil e incompleto para os pedaços serem identificados e montados de novo. 
em vez disso, gen suwa reconstruiu um crânio parcial servindo-se de uma 
tomografia micro-computorizada (tac). baseado em mais de cinco mil imagens 

morte, o esqueleto do hominídeo estava intacto. 
Depois de a mulher ter morrido, os seus restos 
mortais tinham sido aparentemente afundados 
na lama pelas patas dos hipopótamos e outros 
herbívoros que por ali passaram, ficando prote-
gidos dos necrófagos. Após permanecerem se-
pultados debaixo de terra durante 4,4 milhões 
de anos, mais um ano ou dois à superfície tê-los-
iam reduzido a pó. “Tivemos mais do que sorte”, 
disse Tim. “Foi contra todas as probabilidades.”

Gastaram-se mais de dois anos a recuperar 
o esqueleto, outros a limpar e a preparar os os-
sos e ainda mais a preparar e catalogar os restos 
dos outros seis mil vertebrados descobertos em 
Aramis. Entretanto, realizaram-se estudos iso-
tópicos dos dentes e apuraram-se os aspectos 
mais finos da cronologia geológica. Entretanto, 
Gen Suwa submeteu a TAC os ossos demasiado 
frágeis para serem manuseados, criando versões 
digitais passíveis de análise. Durante 15 anos, só 
ele, Tim e um punhado de colegas tiveram aces-
so ao esqueleto. Os outros foram obrigados a es-
perar que a equipa terminasse a sua publicação. 

No caminho de ida para Adgantole, parámos 
no sítio arqueológico propriamente dito onde 
Ardi foi encontrada, numa planície de erosão 

com o tamanho aproximado de um campo de 
ténis. O local da escavação fora coberto com um 
grande monte de pedras. Agora, o sítio estava 
em silêncio, mas eu conseguia imaginar os gri-
tos de entusiasmo quando cada osso  era avista-
do ou mais tarde emergia do gesso no museu. 

“Não houve momentos dramáticos de des-
coberta”, disse-me Tim, mais tarde. Logo de 
seguida, porém, descreveu meia dúzia desses 
momentos. Um aconteceu quando ele retirava o 
gesso que envolvia um pequeno osso do pé cha-
mado cuneiforme medial, o qual se aninha na 
base do dedo grande do pé. Nos seres humanos 
e em todos os outros hominídeos, a superfície 
da articulação deste osso está orientada de ma-
neira a que o dedo grande fique alinhado com os 
restantes, garantindo a forte “pressão” dos dedos 
necessária a uma marcha efectivamente bípede. 
Nos símios, a superfície da articulação aponta 
numa direcção distinta para que o dedo grande 
se possa afastar dos outros e efectuar um movi-
mento preênsil, agarrando-se aos ramos das ár-
vores. Neste aspecto, Ardi assemelhava-se a um 
símio. Em outros aspectos, o seu pé nada tinha 
que ver com o de um símio, apresentando carac-
terísticas que lhe permitiriam caminhar erecta. 

dos fósseis, ele conseguiu reconstituir 64 fragmentos digitais. confrontando o 
seu trabalho com outros primatas, gen reconstruiu um crânio virtual e criou 
uma imagem em espelho de parte do rosto para gerar o lado esquerdo inexisten- 
te (a castanho). atribuiu cores ao resto dos pedaços para os diferenciar. 

david l. bRill (À esQueRda); gen suWa



60 national geo graphic •  juLHO 2010 evolu tionary road 61  

ao longo de quatro anos por Yohannes Haile-
Selassie, receberam o nome de Ardipithecus ka-
dabba. A comunidade científica, na sua maioria, 
considera o Ardipithecus kadabba uma “crono-
espécie” do Ardipithecus ramidus: uma versão 
mais antiga de um mesmo plano de base. Tim 
White e os seus colegas acabariam também por 
incluir nesta continuidade dois achados ainda 
mais antigos: uns intrigantes fémures quebrados 

que geograficamente se prolongava uns 2.500 
quilómetros a oeste do Rifte, até ao Chade, e 
para sul, até ao Transval, na África do Sul. Uma 
etapa enormemente bem sucedida dos hominí-
deos, no tempo e no espaço. 

Teria o Australopithecus evoluído a partir do 
Ardipithecus? É difícil afirmá-lo. No curso mé-
dio do Awash, existe aquela camada com peixes 
livre de hominídeos a funcionar como cortina 
entre ambos. Até se encontrarem mais provas, 
aqui ou noutro lugar, não é claro se Ardi é a 
“mãe” de Lucy ou uma tia solteira que se extin-
guiu sem descendência. 

Contudo, Tim White diria que há uma per-
gunta melhor para fazer: seria possível derivar 
o Australopithecus de certas partes do Ardipi-
thecus? Para cientistas, a tese é demasiado ex-
temporânea. Tim discorda. Sabemos hoje, com 
base nos estudos da genética, que pequenas al-
terações na regulação dos genes podem produ-
zir importantes consequências anatómicas num 
curto período de tempo. Se caminhar na posi-
ção erecta mais eficazmente se revelasse uma 
enorme vantagem, não seriam precisos tantos 
milénios para a selecção natural fazer evoluir 
um dedo grande do pé alinhado com os outros 
e, desta forma, reestruturar por completo o de-
senho do esqueleto. 

As mesmas regras podem aplicar-se à transi-
ção do Australopithecus para a terceira fase da 
montagem humana. A ingestão de alimentos de 
elevado teor calórico alimentou o crescimento 
do cérebro e rapidamente surgiram Daka, Bodo, 
Herto, nós. É evidente que os fósseis de outros 
lugares na Etiópia e fora dela também ilumi-
nam a estrada da evolução humana, por vezes 
com luz mais forte do que os do curso médio 
do Awash. Mas o longo registo de mudanças ali 
existente demonstra que a evolução consiste em 
construir sobre coisas já construídas. 

“Uma linha de montagem de automóveis é 
uma analogia adequada”, disse Tim. “O bipedis-
mo é a estrutura. A tecnologia é a carroçaria. A 
linguagem é o motor, introduzido lá para o final 
da montagem; os iPhones são os adornos.” 

Daquele miradouro no Awash, também po-
díamos fixar-nos a oeste, olhando para um pas-
sado ainda mais remoto, situado no sopé das 
rochas escarpadas que formavam a margem oci-
dental da área de estudo. Também foram ali en-
contrados ossos fragmentários de hominídeos 
que recuam até 5,8 milhões de anos. Recolhidos 

O ELO pERDiDO 
é UmA NOÇÃO 

EqUíVOcA qUE TEm 
ASSOmbRADO  

A TEORiA  
DA EVOLUÇÃO 

DESDE O iNíciO.
com seis milhões de anos, provenientes do Qué-
nia, baptizados como Orrorin tugenensis e um 
espectacular, mas enigmático, crânio do Chade, 
denominado Sahelanthropus tchadensis, que se 
crê, nesta fase, ter perto de sete milhões de anos. 

Por muito antigos que sejam estes especíme-
nes isolados, é o Ardipithecus ramidus que, pelo 
menos por enquanto, nos fornece as melhores 
informações sobre o que existiu na primitiva 
raiz da espécie humana: esse derradeiro ante-
passado comum que partilhamos com os chim-
panzés. Perguntei a Tim qual era a sua ideia 
sobre a aparência hipotética do último antepas-
sado comum. Nada de parecenças com um “elo 
perdido” de associação ao chimpanzé. Disse-me 
que a sua melhor conjectura apontava para uma 
semelhança com a própria Ardi, embora sem o 
conjunto de características que lhe permitiram 
caminhar sobre as duas pernas, ainda que de 
forma ineficaz. Mas tratava-se apenas de uma 
previsão. E se eu aprendi algo junto do rio Awa-
sh foi a não confiar em previsões. 

“Quem quiser saber qual é a aparência de 
uma coisa só tem uma solução”, propôs Tim.  
“Ir à procura dela e descobri-la.”  j

lucy e ardi (à esquerda e à direita) viveram separadas por mais de um milhão de anos. 
com ardi, o fóssil lucy, com 3,2 milhões de anos, deixou de ser o mais antigo esqueleto 
de hominídeo conhecido. descobertos em 1974, a bacia e membros de lucy testemu-
nham a sua marcha bípede, um avanço evolucionário que ardi ainda não alcançara. 
david l. bRill (em cima, À esQueRda); tim d. WHite
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Há 4,4 milHões de anos

 O
primeiro vislumbre que owen lovejoy teve 
da mulher que o ocuparia durante os 14 
anos seguintes deixou-o petrificado. corria 
o ano de 1995, e owen, especialista em 
anatomia comparada da universidade 

estadual de Kent, tinha a oportunidade privilegiada 
de ser o primeiro a examinar o esqueleto recém-
escavado do ardipithecus ramidus no museu 
nacional da etiópia, em adis abeba. 

alguns ossos estavam demasiado esmagados.  
“trouxeram-nos aqui para ver o cadáver de um 
atropelado?”, recorda. “demorei cerca de dez 
minutos  a compreender que todas as peças im-
portantes estavam ali. a segunda coisa que me 
veio à cabeça foi: deus meu, quem poderia ter 
previsto isto?” 

com o passar dos anos, à medida que os ossos 
de ardi foram separados da matriz de rocha e re-
construídos, o espanto de owen lovejoy não ces-
saria de crescer. Há muito que se partia do princí-
pio de que, quanto mais para trás se investigasse 
a evolução humana, mais os nossos antepassados 
se assemelhariam aos nossos parentes vivos mais 
próximos, os chimpanzés. com 4,4 milhões de 
anos, ardi era um milhão de anos mais antiga que 
o esqueleto de lucy, que owen também estudara. 
a Ardipithecus ramidus não se parecia com lucy, 
mas também não se parecia com um chimpanzé. 
em vez disso, possuía uma combinação de traços 
primitivos só presentes em macacos e símios ex-
tintos do miocénico e traços observáveis somente 
na nossa linhagem de hominídeos. 

um macho de Ardipithecus 
ramidus (na árvore) 
oferece frutos secos  
a uma fêmea no solo.  
a versátil anatomia  
desta espécie permitia 
deslocações em 
segurança sobre os quatro 
membros pelos ramos das 
árvores e sobre as duas 
pernas no solo. o cérebro 
grande veio mais tarde; 
ardi (à direita), possuía um 
cérebro pouco maior do 
que o de um chimpanzé. 

aRte: Jon FosteR (À 
esQueRda);© J. H. matteRnes
aRte: © J. H. matteRnes
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veja-se o pé de ardi. todos os hominídeos pos-
teriores, incluindo lucy, têm um dedo grande do pé 
alinhado com os outros dedos do pé, permitindo 
gerar a força propulsora necessária à marcha na 
posição erecta, há muito considerada uma carac-
terística distintiva da nossa linhagem. em vez disso, 
o dedo grande do pé de ardi abria-se amplamente 
para o lado, tal como os dos símios, para permi-
tir mais aderência aos ramos quando andava de 
árvore em árvore. em contrapartida, o pé de ardi 
também contém um pequeno osso chamado os 
peroneum, herdado pela linhagem hominídea dos 
antigos símios e macacos, mas nunca observado 
em chimpanzés e gorilas, que mantém a planta do 
pé mais rígida. owen e os seus colegas crêem que 
esta rigidez permitiu ao Ardipithecus ramidus cami-
nhar erecto sobre o solo, utilizando os seus quatro 
dedos alinhados para alavancar a “pressão” digital 
que propulsiona a marcha bípede. 

os ossos da bacia de ardi também revelam 
tratar-se de uma primata primitivo em pleno acto 
de tornar-se humano. a bacia humana passou por 
uma gigantesca transformação para se adaptar à 
marcha erecta – um acto de malabarismo loco-
motor que exige a um ou outro dos membros ficar 
suspenso no ar enquanto o outro dá um impulso 
para diante. numa época tão recuada como a de 
lucy, há 3,2 milhões de anos, os nossos ossos 
ilíacos já se tinham tornado mais amplos e curtos. 
Por contraste, as bacias dos chimpanzés são estrei-
tas e alongadas e proporcionam mais apoio para 
trepar. a parte superior da anca de ardi é curta e 
ampla, apresentando outras características rara-
mente observáveis a não ser em hominídeos. em 
contrapartida, a parte inferior da anca é totalmente 
simiesca, com ligações para músculos maciços dos 
membros posteriores necessários para trepar. 

e depois temos a mão de ardi. os símios afri-
canos da actualidade possuem dedos e palmas 
das mãos longos, preparados para trepar, bem 
como articulações fortes e rígidas nas mãos para 
apoiar o seu peso sobre os nós dos dedos quando 
caminham sobre o solo. como esta adaptação à 
caminhada sobre os nós dos dedos é observável 
nos chimpanzés e nos gorilas, que se separaram 
da nossa linhagem num passado mais distante, há 
muito que se pensa que ela representa a caracte-

o pé de ardi inclui um dedo grande 
oponível: uma boa solução para 
agarrar os ramos, mas para dar o 
impulso à marcha bípede. Para os 
seus descobridores, eram os 
outros quatro dedos que assegura-
vam a tarefa. a deslocação nas 
árvores era apoiada por dedos das 
mãos compridos e pulsos flexíveis. 

génese d o bipedismo  65  aRt: © J. H. matteRnes
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rística primitiva abandonada pelos nossos antepas-
sados na sua evolução até à caminhada na posição 
erecta. embora os dedos sejam longos, a palma da 
mão de ardi é curta e flexível. isto ter-lhe-ia permi-
tido caminhar sobre as palmas das mãos no topo 
dos troncos, mais como um macaco do que como 
qualquer dos símios actualmente existentes, bem 
como agarrar-se a ramos situados bem atrás da 
sua cabeça enquanto se deslocava pelos troncos. 

combinada com os outros traços muito primi-
tivos presentes no Ardipithecus ramidus, esta mão 
semelhante à de um macaco gera repercussões de 
enorme importância quanto à compreensão das 
nossas origens. se os descobridores de ardi tive-
rem razão, os nossos antepassados nunca cami-
nharam sobre os nós dos dedos, na sua evolução 
até à caminhada na posição erecta. Para isso, te-
riam de, numa fase precoce da evolução da nossa 
linhagem, ter desenvolvido um conjunto de adapta-
ções semelhantes aos chimpanzés para depois as 
voltar a perder, regressando à situação primitiva na 
época em que o Ardipithecus ramidus andava pelo 
mundo. isto é altamente improvável. 

Porém, tendo em conta todas estas caracte-
rísticas, alguns investigadores sustentam que o 
Ardipithecus ramidus não é verdadeiramente um 
hominídeo. terry Harrison, da universidade de nova 
iorque, faz notar que havia uma enorme diversida-
de de espécies de símios em quase toda a África 
e eurásia no miocénico. “talvez fosse apenas um 
daqueles símios que por ali andavam e não aquele 
que deu origem aos hominídeos”, diz. em resposta, 
owen identifica mais de duas dezenas de caracte-
rísticas distintivas que ligam o Ardipithecus ramidus 
aos hominídeos posteriores. se o postulado de 
terry Harrison é correcto, estas facetas ter-se-iam 
agrupado de alguma maneira por coincidência num 
símio extinto que nada tinha a ver connosco. 

mesmo que o Ardipithecus ramidus seja um 
hominídeo, seria ele bípede? antes de ardi ser 
descoberta, essa pergunta seria impensável. entre 
os primatas superiores, só os hominídeos são bípe-
des, logo todos os hominídeos têm de ser bípedes. 
muitos cientistas não conseguem compreender de 
que forma ardi teria sido capaz de se deslocar efi-
cazmente sobre os seus dois pés, sobretudo com 
aquele dedo grande divergente.

owen lovejoy (de branco) fala com 
bruce latimer sobre a bacia e as 
ancas de ardi, que lhe possibilitariam 
uma marcha bípede e a capacidade 
para trepar às árvores. numa reconsti-
tuição (à direita), as vértebras lomba-
res inferiores de ardi não estão unidas 
por ligamentos aos ílios (ao contrário 
dos símios modernos). esta disposição 
do esqueleto foi herdada de símios 
antigos e reconfigurada nos hominí- 
deos para viabilizar a marcha erecta. 
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“aquilo não é o pé de um bípede!”, diz William 
Jungers, um especialista em morfologia da evolu-
ção da universidade stony brook. “ardi possui um 
dos mais divergentes dedos grandes do pé que 
se pode imaginar. como chegaria ela ao alto das 
árvores sem trepar pelos troncos na vertical? voava 
até lá cima?” Por que razão é que um animal tão 
bem adaptado à marcha quadrúpede teria decidido 
caminhar erecto sobre o solo?, pergunta ele.

owen lovejoy dá uma resposta provocadora à 
pergunta: sexo. ele explica as origens do bipedismo 
como consequência de uma mudança no compor-
tamento social. em vez de conquistar o acesso às 
fêmeas entrando em conflito com outros machos, 
de acordo com owen lovejoy, os machos do Ar-
dipithecus ramidus forneceriam à fêmea da sua 
eleição e às suas crias alimentos com elevado teor 
lipídico e proteico, conquistando favores sexuais 
em exclusividade como retribuição, estratégia 
reprodutiva que garantia que os filhos por si sus-
tentados fossem os seus. isto exigiria, contudo, 
que as mãos dos machos estivessem libertas 
da sua função na locomoção para trazer os 
alimentos. talvez o bipedismo fosse uma 
solução fraca para o Ardipithecus ramidus 
se movimentar, mas o contributo por ele 
dado ao contrato de “sexo por alimentos” 
teria sido um método excelente de gerar 
uma descendência mais numerosa. e na 
evolução, assegurar uma descendência 
numerosa é a regra do jogo. 

seja qual for a razão para o bipedismo 
incipiente de ardi, cerca de 200 mil anos 
mais tarde, a espécie de lucy, o Australopithecus, 
aparecia na mesma região, totalmente bípede, tal 
como todos os hominídeos que se seguiriam. teria 
o Ardipithecus ramidus, de dedos do pé abertos, 
passado por uma mudança acelerada nesses 200 
mil anos, para emergir como antepassado dos futu-
ros hominídeos? ou terá sido uma espécie residual 
que transportou consigo o seu mosaico de caracte-
rísticas primitivas e avançadas até se extinguir?

“estes achados são incrivelmente importantes 
e, tendo em conta o estado de conservação dos 
ossos, a descoberta foi quase heróica”, admite 
William Jungers. “mas isto é apenas o começo 
da história.” — Jamie shreeve

david l. bRill. aRte: © J. H. matteRnes


