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O Homem de Piltdown
The Piltdown Man

Stefano, W.1; Araújo2, B.C.S.; Corsini,3 F.C.V. & Almeida4, M.B.

Introdução

As consequências de uma fraude no mundo da ciência são as
mais diversas possíveis. Paul Kammerer (1880–1926) pagou com
a vida por uma fraude que nunca se provou ter sido praticada por
ele. Defensor da teoria de Jean Baptiste Lamarck (1744–1829) de
que as características adquiridas acidentalmente se transmite aos
descendentes, Kammerer apresentou no ano de 1923 o resultado
de uma pesquisa com sapos, em que obrigou a se acasalarem na
água, uma espécie a dos sapos-parteiros de terra firme, que não
têm o polegar colorido típico da espécie que vive na água, Kam-
merer demonstrou que esses sapos uma vez colocados em água
tinha adquirido seus polegares coloridos, típicos de outra espécie
acostumada com a ovipostura aquática, demonstrando com isso a
transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes. Em 1926,
entretanto, descobriu-se que os polegares dos sapos de Kamme-
rer haviam sido pintados. Foi aberto um inquérito no Instituto de
Pesquisas de Viena, apurar o responsável pela fraude. Kamme-
rer sentindo-se desacreditado, matou-se com um tiro na cabeça. O
inquérito mostrou-se inconclusivo.

A ciência é constituída por um sistema que se preocupa com o
entendimento da natureza e dessa forma contribui com a constru-
ção de conhecimento, sendo ela, a ciência não absoluta; se baseia
no estudo da natureza permitindo assim fazer predições de acon-
tecimentos futuros. O conjunto de conhecimento científico se mo-
difica ao longo do tempo. Essa magnífica forma de conhecimento
leva à um postulado que diz que que os cientistas dizem somente a
verdade. Toda a ciência tem suas farsas, entretanto, quanto às ci-
ências da vida, parece que as fraudes são mais frequentes. Somos
nós que geramos conhecimento científico, então estamos sujeitos
à interesses, ideias, desejos, pressões, ambições que as vezes ge-
ram mentiras na construção do conhecimento científico (Schulz &
Amashta, 2003).

A fraude do Homem de Piltdown (achado de Charles Dawson,
em 1912) foi desmascarado somente na década de 50 do século
XX (Figura 1); comprovou-se que o crânio pertencia a um Homo
sapiens de 10.000 anos; e a mandíbula, envelhecida quimicamente,
era bem mais recente. Apesar das suspeitas sobre Dawson, nunca
se conseguiu provar quem foi o autor da fraude.

Os hominídeos (família Hominidae), também conhecidos co-
mo os “grandes primatas” pertencem à ordem dos primatas in-
cluindo os chimpanzés (gênero Pan), os gorilas (gênero Gorilla),
os orangotangos (gênero Pongo) e o homem (Homo sapiens). Es-
ses animais, apresentam uma cauda notavelmente atrofiada de
grande porte, tipicamente onívoros, com espécies predominante-

mente quadrupedes com a exceção dos seres humanos, os quais
tornaram-se bípedes. Os seres humanos estão mais próximos filo-
geneticamente dos chimpanzés e dos bonobos, os quais apresentam
99% de seus genomas similar ao dos seres humanos; devido à essa
proximidade muitos pesquisadores tentam encontrar um ancestral
comum, o “elo perdido”, muito provavelmente esse interesse influ-
enciou na elaboração da fraude do Homem de Piltdown (Wood &
Richmond, 2000; Wong, 2014).

Figura 1 Reconstrução de Eoanthropus dawsoni (Homem de Piltdown). Fonte:
The Earliest Englishman (Woodward, 1948).

Durante os anos que procederam a publicação da obra A Ori-
gem das Espécies (1859) e a morte de seu autor Charles Darwin
(1882), as expectativas aumentaram a respeito da origem e evolu-
ção humana (Vieira, 1995).

Paleontólogos buscavam fósseis que pudessem fornecer mais
informações sobre a evolução humana. Uma das primeiras des-
cobertos foi em 1856, o Homo sapiens neanderthalensis (o Ho-
mem de Neandertal; o crânio e diversos ossos dos membros), em
Neander Valley próximo a Düsseldorf, na Alemanha; a busca por
fósseis humanos se intensificou após a descoberta do Homem de
Neandertal. No ano de 1868 em Cro-Magnon na França, foram en-
contrados fósseis de humanos modernos antigos, fornecendo uma
visão do quão antigos os humanos são. Em 1886, outro achado de
um exemplar do homem de Neandertal na Bélgica, assim demons-
trando uma possível relação da evolução humana com o continente
europeu. Em 1891, o Homo erectus (uma calota craniana) em Java,
na Indonésia: o Homem de Java; em 1908, em Mauer na Ale-
manha, foi achada a mandíbula do Homo heidelbergensis, espécie

1Waldir Stefano (waldir.stefano@mackenzie.br). Professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie.
2Bruna Araújo. (brunacsaraujo@gmail.com). Aluna de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie.
3Caio Cursini. (caiofilho14@gmail.com). Aluno de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie.
4Mythras Almeida. (mythrasx1@gmail.com). Aluno de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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que gerou polêmica entre os paleontólogos pois sua maxila pare-
cia muito primitiva para pertencer a um humano. Finalmente, em
1912, o Eoanthropus dawsoni, também conhecido como Homem
de Piltdown foi descoberto no East Sussex, logo após a descoberta
de H. heidelbergensis (Dorey, 2018; Willians et al., 2018).

A fraude do Homem de Piltdown retardou o avanço da ciência
na área da Paleoantropologia. A busca pelos responsáveis seguiu
a reflexão e discussão sobre a honestidade empregada na atividade
científica. O caso Piltdown nos ensina que a desonestidade e fraude
promovem rejeição ou retardamento da aceitação de uma nova des-
coberta ou conceito (Tobias, 1992).

A descoberta do Homem de Piltdown é reconhecida por ser
uma das mais notáveis fraudes na história da Paleontologia. O
evento aconteceu entre os anos de 1908 e 1912 quando o arqueó-
logo amador (Figura 2) Charles Dawson (nascido em 1864 na ci-
dade de Leyland em Lancashire e falecido em 1916 em Sussex)
investigava as pedreiras de Piltdown Common no East Sussex lo-
calizado na Inglaterra.

Figura 2 Fotografia de Charles Dawson. Fonte: The Geological Society: Portrait
of Charles Dawson. Maio, 1906.

Enquanto caminhava no local, Dawson percebeu uma diferença
na coloração e aparência das rochas encontradas naquela região,
começou então investigar o local e acabou tendo contato com os
trabalhadores que utilizavam o cascalho encontrado em um leito
da região para conserto de estradas (Figura 3). A proximidade da

escavação e o estrato de rochas da região despertou o interesse de
Dawson (Dawson e Woodward, 1913; Vieira, 1995).

Figura 3 Charles Dawson e Arthur Smith Woodward escavando buraco na
pedreira de cascalho em Piltdown. Fonte: Groote, 2016.

A pedido de Dawson, os trabalhadores entregariam a ele qual-
quer achado peculiar nas escavações, e assim foi feito com os acha-
dos do Homem de Piltdown. Charles Dawson compartilhou seus
achados com o Arthur Smith Woodward (1864–1944), paleontó-
logo do Museu de História Natural de Londres (Figura 4) que per-
cebeu a importância do achado. Dawson e Woodward prossegui-
ram com a busca por mais achados (Dawson e Woodward,1913).

Figura 4 Fotografia de Arthur Smith Woodward. Fonte: Buffetaut & Steel, 2015

No local do achado foram encontrados um pedaço da calota
craniana humana (Figura 5), pedaço de uma mandíbula humana
com alguns dentes (um dente canino e alguns dentes molares com
desgaste do esmalte).
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Figura 5 Representação do crânio de E. dawsoni. Vista posterior (canto superior
esquerdo), vista anterior (canto superior direito), vista superior (canto inferior
esquerdo) e vista lateral (canto inferior direito). Fonte: Woodward & Dawson,
1913.

Foram encontrados também fosseis de animais do período do
Plioceno (uma cúspide de um molar de Mastodon, porções de den-
tes de Hippopotamus (Figura 6), dois dentes molares de um castor
do Pleistoceno, partes de uma galhada de veado vermelho, o dente
de um cavalo do Pleistoceno e parte de um metatarso de veado, os
quais, provavelmente viveram no mesmo tempo que o Homem de
Piltdown).

Figura 6 Dente molar de hipopótamo encontrado junto com os restos do Homem
de Piltdown. Vista superior (A), vista lateral (B) e mandíbula de hipopótamo com
indicação da localização do terceiro dente molar (C). Fonte: Woodward, 1948

A análise geológica do terreno onde ocorreram as escavações
era utilizada como método de datação para os achados arqueoló-
gicos, assim assumindo terem similar idade por serem encontra-
das no mesmo local. A calota humana era espessa e a mandíbula
apresentava características tanto humanas como a de chimpanzé,
sustentando a hipótese que animal representava um ancestral em
comum entre essas espécies. A calota craniana descrita por Smith
Woodward foi considerada similar ao de um humano típico, mas
a mandíbula mais semelhante ao de um chimpanzé. É interessante

notar que após a descoberta dos fragmentos do Homem de Pilt-
down, foram feitas réplicas para que interessados no achado pu-
dessem estudar, de maneira que o material original não era acessí-
vel, somente ao Dawson e ao curador do museu britânico onde fora
depositado (Dawson, 1913; Woodward, 1913; Vieira, 1995).

A publicação da descoberta do crânio e mandíbula por Charles
Dawson e Smith Woodward repercutiu como uma das descober-
tas mais importantes da época; por meio de diagramas, desenhos e
moldes do crânio e mandíbula (Figura 7), vários pesquisadores se
reuniram para reconstituição do Homem de Piltdown (Woodward,
1913).

Figura 7 Comparação da mandíbula de chimpanzé (A) com a do Homem de
Piltdown (B) e do humano moderno (C). Fonte: Woodward, 1948.

As descobertas de fósseis humanos continuaram após ao
achado do Homem de Piltdown. Foram descobertos fósseis de
Homo erectus na China em 1929, o Australopithecus africanus na
África do Sul em 1924 e dessa forma, pesquisadores notaram um
padrão diferente daquele demonstrado pelo Homem de Piltdown.
Ao invés desses novos humanos apresentarem os dentes antropoi-
des e o crânio similar ao de um ser humano moderno, como era o
caso do E. dawsoni, eles tinham o crânio mais parecido com de um
antropoide e os dentes mais parecidos com os humanos atuais. Tal
fato indicou que os dentes humanos evoluíram mais rapidamente
do que o crânio para o estado em que eles se apresentam hoje, con-
trariando o que o Homem de Piltdown apresentava, e desde então
a comunidade científica começou a questioná-lo.

Após a descoberta do Eoanthropus dawsoni (Homem de Pilt-
down) pesquisadores foram desmascarando a fraude. Isso come-
çou uma vez que o dentista Courtney M. Lyne, notou a partir do
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uso de imagens raio-X que os dentes caninos encontrados do Ho-
mem de Piltdown (Figura 8), apresentavam um desgaste de esmalte
diferente comparado a seus dentes molares, sem falar que a polpa
do dente canino apresentava menor desgaste que os dentes mola-
res, o que é impossível de acontecer em dentes de mamíferos, pois
indicaria que o indivíduo ao caso teria duas idades diferentes Isso
indicava que talvez os dentes pertenciam a animais diferentes.

Figura 8 Cartoon satirizando o Homem de Piltdown, publicado na Punch
Magazine, Dezembro de 1953.

Em 1949, Kenneth P. Oakley (1911–1981) aplicou seu teste
de flúor (O método de datação por flúor, se destacou muito por
ser decisivo para provar a fraude que o Homem de Piltdown era.
Este método parte do princípio que fósseis, por estarem no solo
por longos períodos de tempo, tendem a absorver o flúor da terra
de forma gradual. Logo, fósseis mais antigos costumam apresentar
maior quantidade de flúor, enquanto os mais recentes apresentam
menos) nos restos de Piltdown. Tanto o crânio quanto a mandí-
bula de Piltdown continham quantidades escassamente detectáveis
de flúor (foi percebido que a quantidade de fluoreto concentrado
era consideravelmente mais baixa do que o esperado de um animal
do Plioceno, e que, logo, esses ossos eram muito mais recentes do
que o imaginado), e não podiam ter permanecido nos cascalhos por
muito tempo, porém ele ainda não suspeitava de fraude, achando
que Piltdown havia sido um enterro recente em cascalhos antigos.
Oakley e outros amigos descobriram a fraude anos depois, dizendo
que o “enterro” em Piltdown foi totalmente forjado. O crânio e
a mandíbula haviam sido corados artificialmente, os ossos haviam

sido trabalhados com lâminas modernas, a fauna de mamíferos te-
ria sido importada de outros lugares, os dentes tinham sido preen-
chidos para simular o desgaste humano e por final descobriram que
na realidade o crânio pertencia realmente a um humano, porém a
mandíbula pertencia a um orangotango (Oakley & Hoskings, 1950;
Oakley et. al 1953; Gould, 1979).

Vinte e um suspeitos5 (nem mesmo Arthur Conan Doyle6 es-
capou de ser suspeito, pois era um escritor de casos intrigantes e
residia próximo ao local do achado) foram selecionados como su-
postos autores da fraude, os quais necessitariam de motivação e
oportunidade, o conhecimento e a habilidade para planejar e per-
petuar a fraude, assim como ter acesso aos materiais que foram
plantados. Charles Dawson foi o principal suspeito, uma vez que
ele esteve no local do achado fóssil. Dawson tinha motivo (con-
quistar prestígio na comunidade científica) e oportunidade, mas o
conhecimento e habilidade são questionáveis, abrindo a possibili-
dade da existência de cúmplice (ou cúmplices). Além de Dawson,
outros suspeitos, a saber: o curador do Museu de Geologia Britâ-
nico Arthur Smith Woodward (1854–1944) e o padre Teilhard de
Chardin (1881–1955); é interessante notar que Dawson e Chardin
(Figura 9) se conhecerem no ano de 1909 em uma pedreira e se
tornaram grandes colegas desde então). As suspeitas se dão atra-
vés das visitas feitas por esses três colegas à região de Piltdown
onde descobriram em fragmentos de crânio humano e a mandíbula
(Lyne, 1916; Tobias, 1992; Gould 1979).

Figura 9 Fotografia de Pierre Teilhard de Chardin. Fonte: Archives des jésuites de
France, 1947.

5Exames de DNA confirmaram que a mandíbula e os dois dentes humanos foram extraídos de um orangotango, de um único indivíduo sub adulto de um orangotango
de Bornéu. Os fragmentos de Homo sapiens usados para montar o crânio foram feitos a partir de dois ou três humanos da época medieval. A equipe de De Groote afirma
que Charles Dawson foi, provavelmente, a única pessoa que forjou a fraude, pois de os fragmentos de Piltdown nunca foram descobertos na ausência dele, também porque
Dawson sabia da alta demanda na Royal Society na época por fósseis que evidenciassem a evolução humana e porque a maneira para a produção de cada fragmento e a
quantidade baixa de espécimes utilizados na elaboração da fraude serviam como indicativos de que somente uma pessoa trabalhou na fraude (De Groote, 2016).

6Arthur Ignatius Conan Doyle nasceu em Edimburgo em 22 de maio de 1859 e morreu em Crowborough 7 de julho de 1930.Foi um famoso escritor que publicou mais
de 60 obras, sendo uma das mais famosas o best-seller sobre o detetive Sherlock Holmes (Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004).
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Arthur Keith (1866–1955), anatomista e antropologista esco-
cês, foi um dos homens que quase nunca foi incriminado (Figura
10), entretanto suspeita-se que ele escolheu um dos crânios da co-
leção do museu para plantá-lo em Piltdown, Keith tentou causar a
impressão de que ele não era familiarizado com o local da desco-
berta, os restos do Homem de Piltdown, ou com Charles Dawson,
antes de dezembro de 1912 (Tobias, 1992).

Figura 10 Fotografia de Sir Arthur Keith. Fonte: Groote, 2014.

Em dezembro de 1912, uma reunião na Geological Society of
Great Britain expôs a descoberta do Homem de Piltdown como o
primeiro achado paleoantropológico da Inglaterra, quarenta e um
anos depois, ele foi revelado como uma fraude. A publicação so-
bre o caso no New York Times em 1912 demonstra como a mídia
da época se importou com a descoberta. Nessa publicação Eothro-
pus dawsoni foi colocado como a maior descoberta, se tratando de
humanos antigos, já feita na Inglaterra.

Desde o achado dos fósseis havia suspeita de que algo estava
errado, como foi o caso da suspeita de Lyne. Cabe aqui uma per-
gunta então: por que houve a aceitação do Homem de Piltdown
por tanto tempo? Ainda não se tem resposta para essa pergunta
(Tobias, 1992).

Desde a exposição da fraude por Oakley, a identidade dos forja-
dores tem sido questionada. A procura pelos culpados mostra que
é importante olhar as teorias das correntes intelectuais da época.
Piltdown ensina que a desonestidade e fraude promovem rejeição
ou retardamento da aceitação de uma nova descoberta ou conceito
(Tobias, 1992).

Mesmo sem um desfecho claro, o caso do Homem de Piltdown
oferece a oportunidade para se refletir sobre o papel da ciência

como instrumento de busca pelo conhecimento, e a importância
da honestidade na atividade profissional, já que exemplifica como
a fraude retardou os avanços, neste caso, na área da Paleoantropo-
logia (Tobias, 1992).

Disponibilizamos assim a tradução da primeira publicação for-
mal, por Charles Dawson e Arthur Smith Woodward, sobre a des-
coberta dos achados do Homem de Piltdown, permitindo verificar
a riqueza de detalhes do artigo, evidenciando o nível de sofistica-
ção da fraude para aquela época, e que posteriormente levou ela
a ser bem aceita na comunidade científica, ocupando destaque nas
mentes de cientistas, pesquisadores e até popularmente por muitos
anos. As notas de margem, numeradas em algarismos romanos,
são notas dos tradutores.

Referências

Anônimo. 1947. Archives des jésuites de France. Disponível
em: https://www.jesuites.com/contact/bureaux-
archives-jesuites/

Barth, R.O. Acre é uma medida de ? – distância, volume,
pressão ou área ? Matemática Genial. 2017. Dispo-
nível em: https://www.matematicagenial.com/2017/
06/desafio-o-acre-e-uma-medida-de.html. Acesso
em: 6 jun. 2019.

Dawson, C. & Woodward, A.S. 1913. On the Discovery of a
Palaeolithic Human Skull and Mandible in a Flint-bearing
Gravel overlying the Wealden (Hastings Beds) at Piltdown,
Fletching (Sussex). Quarterly Journal of the Geological
Society, [s.l.], (69)1-4:117–123. Geological Society of
London. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1144/
gsl.jgs.1913.069.01-04.10.

Dorey, F. 2018. A timeline of fossil discoveries. Australian Muse-
um. Disponível em: https://australianmuseum.net.
au/learn/science/human-evolution/a-timeline-
of-fossil-discoveries/ Acesso em: 18 mar. 2019.

Gould, S.J. Piltdown Revisited. Natural History Maga-
zine, v. 88, Estados Unidos, mar. 1979. Disponí-
vel em: http://www2.clarku.edu/$~$piltdown/map_
prim_suspects/Teilhard_de_Chardin/Chardin_
Prosecution/piltdownrevisited.html Acesso em: 9
mar. 2019.

Groote, I. de; Flink L.G.; Abbas R.; Bello S.M.; Burgia L.;
Buck L.T.; Dean C.; Freyne A.; Higham T.; Jones C.G.;
Kruszynski R.; Lister A.; Parfitt S.A.; Skinner M.M.; Shin-
dler K.; Stringer C.B; New genetic and morphological evi-
dence suggests a single hoaxer created ?Piltdown man?.
Royal Society Open Science, [s.l.], v. 3, n. 8, p.1-14,
ago. 2016. The Royal Society. Disponível em: http:
//dx.doi.org/10.-1098/rsos.160328.

Groote, I. de; Bello S.M.; Kruszynski R.; Compton T.; Stringer
C. 2014. Sir Arthur Keith’s Legacy: Re-discovering a lost
collection of human fossils. Quaternary International, [s.l.],
v. 337, p.237–253. Elsevier BV. Disponível em: http:
//dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.04.047.

Hopson, P.M.; Wilkinson, I.P.; Woods, M.A. 2008. A
stratigraphical framework for the lower cretaceous of
england. Disponível em: http://nora.nerc.ac.
uk/id/eprint/3236/1/Lower_Cretaceous_Strat_
Framework_Report5B15D.pdf. Acesso em: 05 jun. 2019.



Vita Scientia (2):1 12

Lyne, M.C. 1916. The Significance if the Radiographs of
the Piltdown Teeth. Proceedings of the Royal Soci-
ety of Medicine, Odontological Section, v. 9, p. 33–62.
Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/003591571600901103 Acesso em: 15 dez.
2018.

Oakley, P.K.; Hoskins, C.R. 1950. New evidence on the an-
tiquity of Piltdown Man. Nature, v. 165, p. 379–382,
Disponível em: https://www.nature.com/articles/
165379a0. Acesso em: 20 jan. 2019.

Oakley, P.K.; Weiner, J.P.; Sir Wilfrid Edward Le Gros Park.
End as a Man, Time, v. 62, n. 22, Estados Unidos, 11
nov. 1953. Disponível em: http://content.time.com/
time/magazine/article/0,9171,823171,00.html
Acesso em: 3 mar. 2019.

Orhan, C.; Ozturk, O. 2009. Dictionary of Mining, Mi-
neral, and Related Terms. Hacettepe University De-
partment of Mining Engineering. p. 3268. Dis-
ponível em: http://www.abdurrahmanince.net/03_
HuMinEngDic_6607s.pdf Acesso em: 5 jun. 2019.

Owen D.E. 2004. Doyle, Sir Arthur Ignatius Conan (1859–1930).
Oxford Dictionary of National Biography, Oxford Univer-
sity Press.

Prothero, D.R. 2009. Tertiary History. Disponível em: http:
//www.eolss.net/sample-chapters/c12/E1-01-04-
04.pdf. Acesso em: 05 jun. 2019.

Schulz, P.C. & Amashta, I.K. 2003. Los Fraudes Cientifi-
cos. Revista Iberoamericana de Polímeros, Bizkaia, v.4,
n.2, p.1–90, abr. 2003. Disponível em: https://
bxscience.enschool.org/ourpages/auto/2009/10/
6/49071186/EL20FRAUDE20CIENTIFICO.pdf. Acesso
em: 3 mai. 2019.

Steel, L. & Buffetaut E. 2016. Arthur Smith Woodward, Floren-
tino Ameghino and the first Jurassic ‘Sea Crocodile’ from
South America. In: Arthur Smith Woodward: His Life
and Influence on Modern Vertebrate Palaeontology. p.311–
319. Geological Society, London. Disponível em: http:
//dx.doi.org/10.1144/sp430.6.

Tobias, P.V. 1992. Piltdown: An Appraisal of the Case against Sir
Arthur Keith. p243–293. The University Of Chicago Press.
Disponível em: https://www.jstor.org/stable/
2743797?seq=1metadata_info_tab_contents. Acesso
em: 24 abr. 2019.

Vieira, B.A. 1995. Piltdown, a fraude interdisciplinar. Ensaios
sobre a evolução do homem e da linguagem, p. 1–13. Dispo-
nível em: http://docplayer.com.br/32134931-Pil\-
tdown-a-fraude-interdisciplinar.html Acesso em:
2 dez. 2018.

Wagner, G.A.; Krbetschek, M.; Degering, D.; Bahain, J.; Shao,
Q.; Falguères, C.; Voinchet, P.; Dolo, J.; Garcia, T. & Right-
mire, P. 2010. Radiometric dating of the type-site for Homo
heidelbergensis at Mauer, Germany. Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences. (46)107. p. 19726–19730. Dis-
ponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
21041630 Acesso em: 5 jun. 2019.

Willians, F.L.; Tuttle, R.H.; Trinkaus, E. 2018. Neanderthal:
Archaic Human. Encyclopaedia Britannica, Inglaterra,
Disponível em: https://www.britannica.com/topic/
Neanderthal Acesso em: 18 mar. 2019.

Wong, K. 2014. Tiny Genetic Differences between Humans and
Other Primates Pervade the Genome. Scientific American,
Disponível em: https://www.scientificamerican.
com/article/tiny-genetic-differences-between-
humans-and-other-primates-pervade-the-genome/
Acesso em: 2 jan. 2019.

Wood, B. & Richmond, B. 2000. Human evolution: taxonomy
and paleobiology. Journal of Anatomy, [s.l.], (197)1:19–60.

Woodward, A.S.; Dawson, C. 1913. II. Description of the Hu-
man Skull and Mandible and the Associated Mammalian
Remains. [A.S.W.]. Quarterly Journal of the Geological
Society.[s.l.], v.69, n.1–4, p.124–144. Geological Society of
London. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1144/
gsl.jgs.1913.069.01-04.11.

Woodward, A.S. 1948. The Earliest Englishman. Londres: Watts,
141 p. Disponível em: http://asi.nic.in/asi_books/
2084.pdf. Acesso em: 2 nov. 2019.



Vol. 69.] DESCOBERTA DE UM CRÂNIO PALEOLÍTICO EM SUSSEX. 117
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I. Geologia e implementos de sílex. [C.D.]

[Chapas XV–XVIL]

Alguns anos atrás eu estava caminhando ao longo de uma estrada de fazenda 
próximo de Piltdown Common, Fletching (Sussex), quando eu notei que a estrada 
tinha sido consertada com alguns sílex marrons peculiares não usuais no distrito. 
Ao averiguar eu fiquei atônito ao descobrir que elas foram cavadas de um leito 
de cascalho na fazenda, e pouco depois eu visitei o lugar, onde dois trabalhado-
res estavam cavando o cascalho para pequenos reparos das estradas. Como essa 
escavação estava situada cerca de 4 milhas ao norte do limite onde a ocorrência 
de sílex sobrepondo o estrato Wealden é registrada, eu estava muito interessado, 
e fiz um exame atento do leito. Eu perguntei aos trabalhadores se eles tinham 
encontrado ossos ou outros fósseis ali. Como eles não pareceram ter notado ne-
nhuma coisa do tipo, eu solicitei que eles preservassem qualquer coisa que eles 
pudessem encontrar. Sobre uma das minhas subsequentes visitas à escavação, um 
dos homens me entregou uma pequena porção de um osso parietal humano in-
comumente espesso. Eu imediatamente fiz uma busca, mas não pude encontrar 
mais nada, nem os homens tinham notado algo mais. O leito é cheio de pedaços 
tabulares de ironstone. semelhante em cor e espessura ao fragmento de crânio; 
e, apesar de eu ter feito muitas buscas subsequentes, eu não tive conhecimento 
sobre nenhum outro achado nem descobri mais nada?de fato, o leito pareceu ser 
um tanto não fossilífero.

Somente alguns anos depois, no outono de 1911, em uma visita ao local, que 
eu peguei, entre os montes de brita desgastados e lavados pela chuva, um outro 
fragmento maior pertencente a região frontal do mesmo crânio, incluindo uma 
porção da crista superciliar esquerda. Como eu tinha examinado um molde da 
mandíbula de Heidelberg, me ocorreu que as proporções deste crânio foram simi-
lares a aqueles desse espécime. Como era de se esperar, levei-o ao Dr A. Smith 
Woodward do Museu Britânico (História Natural) para comparação e identifica-
ção. Ele ficou logo impressionado com a importância da descoberta, e nós deci-
dimos empregar mão de obra e fazer uma busca sistemática entre os montes de 
brita desgastados e cascalho, assim que as enchentes tinham diminuído; uma vez 
que a pedreira fica quase submersa durante cinco ou seis meses do ano. Como era 
de se esperar, despendemos todo o tempo que tínhamos disponível desde a última 
primavera (1912), reviramos e peneiramos todo o material que sobrou; também
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8. Sobre a Descoberta de Crânio e Mandíbula de um Humano Paleolítico
em um Cascalho de rolamento de sílex sobrepondo o Wealden (Hastings
Beds) em Piltdown, Fletching (Sussex). Por Charles Dawson, F.S.A.,
F.G.S., eArthur SmithWoodward, LL.D., F.R.S., Seo.G.S. Com um Apên-
dice por Prof. Grafton Elliot Smith, M.A., M.D., F.R.S. (Lido em 18 de
Dezembro, 1912.)

I. Geologia e implementos de sílex. [C.D.]

[Chapas XV–XVII]

Alguns anos atrás eu estava caminhando ao longo de uma estrada de fazenda
próximo de Piltdown Common, Fletching (Sussex), quando eu notei que a estrada
tinha sido consertada com alguns sílex marrons peculiares não usuais no distrito.
Ao averiguar eu fiquei atônito ao descobrir que elas foram cavadas de um leito de
cascalho na fazenda, e pouco depois eu visitei o lugar, onde dois trabalhadores
estavam cavando o cascalho para pequenos reparos das estradas. Como essa
escavação estava situada cerca de 4 milhas ao norte do limite onde a ocorrência
de sílex sobrepondo o estrato Wealden é registrada, eu estava muito interessado,
e fiz um exame atento do leito. Eu perguntei aos trabalhadores se eles tinham
encontrado ossos ou outros fósseis ali. Como eles não pareceram ter notado
nenhuma coisa do tipo, eu solicitei que eles preservassem qualquer coisa que eles
pudessem encontrar. Sobre uma das minhas subsequentes visitas à escavação,
um dos homens me entregou uma pequena porção de um osso parietal humano
incomumente espesso. Eu imediatamente fiz uma busca, mas não pude encontrar
mais nada, nem os homens tinham notado algo mais. O leito é cheio de pedaços
tabulares de ironstoneI. semelhante em cor e espessura ao fragmento de crânio; IFormações ferríferas: se refere a uma ro-

cha que contém uma quantidade conside-
rável de ferro em sua composição.e, apesar de eu ter feito muitas buscas subsequentes, eu não tive conhecimento

sobre nenhum outro achado nem descobri mais nada – na verdade, o leito pareceu
ser um tanto não fossilífero.

Somente alguns anos depois, no outono de 1911, em uma visita ao local, que
eu peguei, entre os montes de brita desgastados e lavados pela chuva, um outro
fragmento maior pertencente a região frontal do mesmo crânio, incluindo uma
porção da crista superciliar esquerda. Como eu tinha examinado um molde da
mandíbula de HeidelbergII, me ocorreu que as proporções deste crânio foram si- IIA mandíbula de Heidelberg, também co-

nhecida como mandíbula de Mauer, é uma
mandíbula humana encontrada na região
de Mauer, na Alemanha, com aproximada-
mente 500.000 anos, e pertencente à espé-
cie Homo Heindelbergensis.

milares a aqueles desse espécime. Como era de se esperar, levei-o ao Dr A. Smith
Woodward do Museu Britânico (História Natural) para comparação e identifica-
ção. Ele ficou logo impressionado com a importância da descoberta, e nós deci-
dimos empregar mão de obra e fazer uma busca sistemática entre os montes de
brita desgastados e cascalho, assim que as enchentes tinham diminuído; uma vez
que a pedreira fica quase submersa durante cinco ou seis meses do ano. Como era
de se esperar, despendemos todo o tempo que tínhamos disponível desde a última
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8. Sobre a Descoberta de Crânio eMandíbula de um Humano
Paleolítico em um Cascalho de rolamento de sílex sobrepondo o 
Wealden (Hastings Beds) em Piltdown, Fletching (Sussex). Por

Charles Dawson, F.S.A., F.G.S., e Arthur SmithWoodward,
LL.D., F.R.S., Seo.G.S. Com um Apêndice por Prof. Grafton

Elliot Smith, M.A., M.D., F.R.S. (Lido em 18 de Dezembro, 1912.)

I. Geologia e implementos de sílex. [C.D.]

[Chapas XV–XVIL]

Alguns anos atrás eu estava caminhando ao longo de uma estrada de fazenda 
próximo de Piltdown Common, Fletching (Sussex), quando eu notei que a estrada 
tinha sido consertada com alguns sílex marrons peculiares não usuais no distrito. 
Ao averiguar eu fiquei atônito ao descobrir que elas foram cavadas de um leito 
de cascalho na fazenda, e pouco depois eu visitei o lugar, onde dois trabalhado-
res estavam cavando o cascalho para pequenos reparos das estradas. Como essa 
escavação estava situada cerca de 4 milhas ao norte do limite onde a ocorrência 
de sílex sobrepondo o estrato Wealden é registrada, eu estava muito interessado, 
e fiz um exame atento do leito. Eu perguntei aos trabalhadores se eles tinham 
encontrado ossos ou outros fósseis ali. Como eles não pareceram ter notado ne-
nhuma coisa do tipo, eu solicitei que eles preservassem qualquer coisa que eles 
pudessem encontrar. Sobre uma das minhas subsequentes visitas à escavação, um 
dos homens me entregou uma pequena porção de um osso parietal humano in-
comumente espesso. Eu imediatamente fiz uma busca, mas não pude encontrar 
mais nada, nem os homens tinham notado algo mais. O leito é cheio de pedaços 
tabulares de ironstone. semelhante em cor e espessura ao fragmento de crânio; 
e, apesar de eu ter feito muitas buscas subsequentes, eu não tive conhecimento 
sobre nenhum outro achado nem descobri mais nada?de fato, o leito pareceu ser 
um tanto não fossilífero.

Somente alguns anos depois, no outono de 1911, em uma visita ao local, que 
eu peguei, entre os montes de brita desgastados e lavados pela chuva, um outro 
fragmento maior pertencente a região frontal do mesmo crânio, incluindo uma 
porção da crista superciliar esquerda. Como eu tinha examinado um molde da 
mandíbula de Heidelberg, me ocorreu que as proporções deste crânio foram simi-
lares a aqueles desse espécime. Como era de se esperar, levei-o ao Dr A. Smith 
Woodward do Museu Britânico (História Natural) para comparação e identifica-
ção. Ele ficou logo impressionado com a importância da descoberta, e nós deci-
dimos empregar mão de obra e fazer uma busca sistemática entre os montes de 
brita desgastados e cascalho, assim que as enchentes tinham diminuído; uma vez 
que a pedreira fica quase submersa durante cinco ou seis meses do ano. Como era 
de se esperar, despendemos todo o tempo que tínhamos disponível desde a última 
primavera (1912), reviramos e peneiramos todo o material que sobrou; também
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primavera (1912), reviramos e peneiramos todo o material que sobrou; também
cavamos e peneiramos tais porções do cascalho como não tinham sido mexidos
pelos trabalhadores1.

Fig. 1.— Mapa da bacia de Rio Sussex Ouse, mostrando a distribuição de sílex
com óxido de ferro e cascalhos contendo sílex.

Por muitos anos as camadas mais duras deste leito de cascalho foram inter-
mitentemente usadas como material de estrada de fazenda, como mostrado pelas
antigas escavações as quais estão cobertas de mato, mas que são visíveis através

1Essas escavações foram realizadas com o consentimento gentil do dono da propriedade, Sr. G.
M. Maryon-Wilson, e do Sr. Robert Kenward, rendatário da fazenda, a quem os autores desejam
registrar seus reconhecimentos de gratidão

2
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Elliot Smith, M.A., M.D., F.R.S. (Lido em 18 de Dezembro, 1912.)

I. Geologia e implementos de sílex. [C.D.]

[Chapas XV–XVIL]

Alguns anos atrás eu estava caminhando ao longo de uma estrada de fazenda 
próximo de Piltdown Common, Fletching (Sussex), quando eu notei que a estrada 
tinha sido consertada com alguns sílex marrons peculiares não usuais no distrito. 
Ao averiguar eu fiquei atônito ao descobrir que elas foram cavadas de um leito 
de cascalho na fazenda, e pouco depois eu visitei o lugar, onde dois trabalhado-
res estavam cavando o cascalho para pequenos reparos das estradas. Como essa 
escavação estava situada cerca de 4 milhas ao norte do limite onde a ocorrência 
de sílex sobrepondo o estrato Wealden é registrada, eu estava muito interessado, 
e fiz um exame atento do leito. Eu perguntei aos trabalhadores se eles tinham 
encontrado ossos ou outros fósseis ali. Como eles não pareceram ter notado ne-
nhuma coisa do tipo, eu solicitei que eles preservassem qualquer coisa que eles 
pudessem encontrar. Sobre uma das minhas subsequentes visitas à escavação, um 
dos homens me entregou uma pequena porção de um osso parietal humano in-
comumente espesso. Eu imediatamente fiz uma busca, mas não pude encontrar 
mais nada, nem os homens tinham notado algo mais. O leito é cheio de pedaços 
tabulares de ironstone. semelhante em cor e espessura ao fragmento de crânio; 
e, apesar de eu ter feito muitas buscas subsequentes, eu não tive conhecimento 
sobre nenhum outro achado nem descobri mais nada?de fato, o leito pareceu ser 
um tanto não fossilífero.

Somente alguns anos depois, no outono de 1911, em uma visita ao local, que 
eu peguei, entre os montes de brita desgastados e lavados pela chuva, um outro 
fragmento maior pertencente a região frontal do mesmo crânio, incluindo uma 
porção da crista superciliar esquerda. Como eu tinha examinado um molde da 
mandíbula de Heidelberg, me ocorreu que as proporções deste crânio foram simi-
lares a aqueles desse espécime. Como era de se esperar, levei-o ao Dr A. Smith 
Woodward do Museu Britânico (História Natural) para comparação e identifica-
ção. Ele ficou logo impressionado com a importância da descoberta, e nós deci-
dimos empregar mão de obra e fazer uma busca sistemática entre os montes de 
brita desgastados e cascalho, assim que as enchentes tinham diminuído; uma vez 
que a pedreira fica quase submersa durante cinco ou seis meses do ano. Como era 
de se esperar, despendemos todo o tempo que tínhamos disponível desde a última 
primavera (1912), reviramos e peneiramos todo o material que sobrou; também
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dos campos adjacentes; e há conhecimento da existência de um leito de cascalho
de apreciável espessura estendendo-se sobre alguns acresIII vizinhos. Onde os IIIHasting Beds: Uma formação geoló-

gica localizada no Wealden Group na In-
glaterra.leitos foram naturalmente desnudados, um número grande das sílex marrons e

vermelhas e o cascalho de ironstone são vistos sobrepondo as terras aráveis em
todas as direções.

Em Piltdown o leito de cascalho ocorre algumas polegadas abaixo da su-
perfície do solo, e varia em espessura de 3 a 5 pés; ele é depositado sobre um
fundo irregular, constituído de arenito amarelo rígido das areias de Tunbridge
Wells Sands (Hastings Beds)IV. Grande parte da sua composição é de seixos de IVAcre: antiga unidade de medida de área,

equivalente a 4.046,86 metros quadrados.ironstone marrom escuro de Wealden, mas é misturado, na proporção de cerca
de um sexto da massa, com sílex angulares marrons, os quais na sua maioria
têm forma tabular1. Seixos de sílex e quartzito ocasionais também ocorrem, mas
sem seixos reconhecíveis do Eoceno2. As pedras variam de 6 ou 7 polegadas
em comprimento por 3 ou 4 polegadas em largura, diminuindo para um cascalho
muito fino ou areia. Porções do leito são finamente estratificadas, e os materiais
são geralmente cimentados com ferrugem, assim de maneira que uma picareta
é frequentemente necessária para remover porções – mais especialmente em um
particular horizonte perto da base. É nesse último estrato mencionado que todos
os ossos e dentes fossilizados foram descobertos por nós in situ. O estrato é fa-
cilmente distinguido na fotografia em anexo (Pr. XV) por ser de tonalidade mais
escura e acima da rocha-mãe.

O cascalho está situado em um platô de grande área bem definido, repousando
acima da linha de contorno de 100 pés, e em média de 120 pés em Piltdown, se
posicionando por volta de 80 pés acima do nível do córrego principal do rio Ouse.
O rio cortou o platô, ambos com seu córrego principal e sua principal ramificação,
chamado de Uckfield River.

Genericamente falando, os restos deste platô, que em Piltdown é apenas uma
parte, pode em alguns lugares serem rastreados ao longo de uma linha traçada
através de Lindfield, Sheffield Park, Buckham Hill, Uckfield, e Little Horsted e
ao sul, se estendendo em direção à de Chalk Escarpment. De fato, a região inteira
repousa entre a base do Wealden Anticline e Chalk Escarpment apresentando o
aspecto de um grande platô baixo ou que teria sido um plano em nível de base
dissecado pelo rio Ouse e seus córregos tributários.

Remanescentes das pedras de cascalho e “drifts” ocorrem constantemente
acima de 100 pés da linha de contorno, e sobre as inclinações, em direção ao rio
e córregos.

1Existe uma tendência entre essas lascas tabulares para uma forma prismática ou poliédrica. Um
espécime mostra uma coluna de 2 polegadas em comprimento. A estrutura prismática é claramente
mostrada nas figs. 2, 6, 7 & 9 de Pr. XVII. A maioria das lascas modulares, formalmente existentes,
parecem terem se desintegrado.

2Dr. J.V. Elsden escreve que seixos do Terciário são encontrados nos cascalhos do rio Ouse ao sul
perto de Lewes. Seixos do Eoceno ocorrem em um leito estreito ao leste de Race Stand, na colina
acima de Lewes; e uma faixa similar pode ser vista a cerca de 15 pés abaixo do penhasco, perto da
Estação da Guarda costeira em Newhaven. Ver Q.J. G. S. vol. xliii (1887) pp. 646–47



Esses cascalhos contendo sílex e
‘drifts’ não tinham sido mapeados ou
registrados anteriormente no Ouse Val-
ley, ao norte do limite entre o Wealden
Clay e os Hastings Beds, os quais se-
guem imediatamente ao sul de Isfield.
Até o último ponto eles são comuns,
e eles foram descritos por Mantel1,V,
Topley2,VI, e Dr. Elsden; mas ambos
Topley e aqueles quem o tem seguido
usam quase as mesmas palavras, isto é:

..entrando nas terras de Has-
tings Beds, não ocorrem mais
pedras na superfície, ou no cas-
calho do rio.4

Porém, nas Tunbridge Wells
Sands (Hastings Beds), dentre os mil
camposVII dos quais eu tenho regis-
trados, e que foram testados três vezes
por meio de furos de 3 pés de profundi-
dade, cinquenta campos ou mais forne-
cem rica evidência da presença dessas
pedras marrons e vermelhas. Elas estão
presentes sobre Wadhurst Clay entre
Isfield e Buckham Hill, mas o limite
desse estrato é incerto. Eu constatei
que eles apenas ocorrem como peque-
nos fragmentos, e raramente nos leitos
mais velhos do rio Walden dos níveis
mais altos dentro da bacia hidrográfica
do rio Ouse.

As perfurações de campo mostram
que na maior parte da área sobre a qual
o sílex é distribuído, o cascalho rara-
mente ocorre dentro de 3 pés da su-
perfície em leitos de espessura apreciá-
vel; mas perfurações ao longo das dos
declínios revelam consideráveis depó-
sitos de cascalho, contendo peque-
nos fragmentos de sílex com óxido de
ferro, 6 pés abaixo da superfície.
1‘Geology of the South-East of England’ 1833, p.28
2‘Geology of the Weald’. Mem. Geol. Surv. 1875,
pp.202,273,287–88, 292.
3Q. J. G. S. vol. xliii (1887) p. 646.
4Ver também J. Jukes-Browne, ‘Building of the British
Isles’ 3 ed. (1911) p. 426; e A. C. Ramsay, ‘Physical
Geology’, &c. 5° ed. (1878) p. 344
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I. Geologia e implementos de sílex. [C.D.]

[Chapas XV–XVIL]

Alguns anos atrás eu estava caminhando ao longo de uma estrada de fazenda 
próximo de Piltdown Common, Fletching (Sussex), quando eu notei que a estrada 
tinha sido consertada com alguns sílex marrons peculiares não usuais no distrito. 
Ao averiguar eu fiquei atônito ao descobrir que elas foram cavadas de um leito 
de cascalho na fazenda, e pouco depois eu visitei o lugar, onde dois trabalhado-
res estavam cavando o cascalho para pequenos reparos das estradas. Como essa 
escavação estava situada cerca de 4 milhas ao norte do limite onde a ocorrência 
de sílex sobrepondo o estrato Wealden é registrada, eu estava muito interessado, 
e fiz um exame atento do leito. Eu perguntei aos trabalhadores se eles tinham 
encontrado ossos ou outros fósseis ali. Como eles não pareceram ter notado ne-
nhuma coisa do tipo, eu solicitei que eles preservassem qualquer coisa que eles 
pudessem encontrar. Sobre uma das minhas subsequentes visitas à escavação, um 
dos homens me entregou uma pequena porção de um osso parietal humano in-
comumente espesso. Eu imediatamente fiz uma busca, mas não pude encontrar 
mais nada, nem os homens tinham notado algo mais. O leito é cheio de pedaços 
tabulares de ironstone. semelhante em cor e espessura ao fragmento de crânio; 
e, apesar de eu ter feito muitas buscas subsequentes, eu não tive conhecimento 
sobre nenhum outro achado nem descobri mais nada?de fato, o leito pareceu ser 
um tanto não fossilífero.

Somente alguns anos depois, no outono de 1911, em uma visita ao local, que 
eu peguei, entre os montes de brita desgastados e lavados pela chuva, um outro 
fragmento maior pertencente a região frontal do mesmo crânio, incluindo uma 
porção da crista superciliar esquerda. Como eu tinha examinado um molde da 
mandíbula de Heidelberg, me ocorreu que as proporções deste crânio foram simi-
lares a aqueles desse espécime. Como era de se esperar, levei-o ao Dr A. Smith 
Woodward do Museu Britânico (História Natural) para comparação e identifica-
ção. Ele ficou logo impressionado com a importância da descoberta, e nós deci-
dimos empregar mão de obra e fazer uma busca sistemática entre os montes de 
brita desgastados e cascalho, assim que as enchentes tinham diminuído; uma vez 
que a pedreira fica quase submersa durante cinco ou seis meses do ano. Como era 
de se esperar, despendemos todo o tempo que tínhamos disponível desde a última 
primavera (1912), reviramos e peneiramos todo o material que sobrou; também
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pécimes descobertos foram numericamente pequenos e localizados. VGideon Mantell (1790–1852): Doutor e

cirurgião, pesquisador dos fósseis e Geolo-
gia do sul da Inglaterra.
VIWilliam Topley (1841–1894): Geólogo.
Membro da Geological Survey na Ingla-
terra. Publicou On the superficial depo-
sits of the Valley of the Medway, comuni-
cando a Geological Society of London so-
bre como a chuva e rios causam erosão e
depósitos sedimentares.

Aparentemente toda ou uma grande porção do crânio humano foi destruída
pelos trabalhadores, que tinham jogado fora os pedaços sem perceberem. Desses,
nós recuperamos dos rejeitos, a maior quantidade possível de fragmentos. Numa

VIICampo: unidade de medida de área que
equivale a 4.425,69 metros quadrados.

depressão um pouco mais profunda do cascalho ainda intacto eu encontrei metade
direita de uma mandíbula humana. Até onde eu poderia julgar, guiando a mim
mesmo pela posição de uma árvore 3 ou 4 jardasVIII distante, o ponto foi idêntico

VIIIJarda: unidade de medida que equivale
a 0,9144 metros

com aquele sobre o qual os homens estavam a trabalho quando a primeira porção
do crânio foi encontrada alguns anos atrás. Dr. Woodward também escavou uma
pequena porção do osso occipital do crânio dentro de uma jarda do ponto onde a
mandíbula foi descoberta, e precisamente no mesmo plano. A mandíbula pareceu
ter sido quebrada na sínfíse e desgastada, talvez enquanto ela estava fixada no
cascalho, e antes de sua completa deposição. Os fragmentos de crânio mostram
pequeno ou nenhum sinal de desgaste ou abrasão, salvo uma incisão na parte de
trás do parietal, provavelmente causado pela picareta de um trabalhador.

Um pequeno fragmento de uma crânio foi pesado e testado por Sr. S.A.
Woodhead, M. Sc., F.I.C., o Analista Público para o East Sussex & Hove, e o
Analista da Agricultura para o East Sussex. Ele relata que a densidade específica
do osso (pulverizado) é 2,115 (água a 5°C como padrão). Nenhuma gelatina ou
matéria orgânica está presente. Existe uma grande proporção de fosfatos (origi-
nalmente presente no osso) e uma considerável proporção de ferro. Sílica está
ausente.

Além dos restos humanos, nós encontramos dois pequenos pedaços quebra-
dos de um dente molar de um tipo de elefante1 do início do Plioceno, também
uma cúspide muito laminada de um molar de Mastodon, porções de dois den-
tes de Hippopotamus, e dois dentes molares de um castor do Pleistoceno.IX No IXPleistoceno é a época pertencente ao pe-

ríodo Quaternário da era Cenózoica, que
compreende entre 2,588 milhões e 11,7 mil
anos atrás, sendo um período recente no
mundo em que houve glaciações repetidas.

campo adjacente ao oeste, na superfície próxima à divisão do leito de cascalho,
nós encontramos partes de uma galhada de veado vermelho e o dente de um ca-
valo do Pleistoceno. Esses podem ter sido jogados fora pelos trabalhadores, ou
podem ter sido expostos por um arado o qual atravessou o estrato superior da
extensão deste leito de cascalho. Entre os fragmentos de ossos encontrados no
material acumulado deparou-se com parte de um metatarso de veado, dividido
longitudinalmente. Esse osso apresenta sobre sua superfície pequenos cortes e
arranhões, os quais parecem ter sido feitos pelo homem. Todos os espécimes são
altamente mineralizados com óxido de ferro.

1Isso é relatado por R. A. C. Godwin-Austen (Q. J. G. S. vol. vii, 1851, p. 288) e E. Dixon (‘Ge-
ology of Sussex’) 2° ed. 1878, p. 110, n.) que restos de ‘grandes mamíferos’ incluindo dentes de
elefantes, foram encontrados nos cascalhos em Barcombe, 6 ou 7 milhas ao sul de Piltdown. Não
é conhecido a quais gêneros ou espécies estes pertenceram; mas, eles são referidos como “o Ele-
fante Asiático”, eles eram provavelmente a forma verdadeira de Elephas e não Mastodon, apesar de
ser possível que alguns podem ter pertencido às espécies aparentadas ao E. meridionalis. Não se
sabe se os espécimes deste leito foram preservados, mas elas provavelmente pertenceram a época do
Pleistoceno.
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encontrado ossos ou outros fósseis ali. Como eles não pareceram ter notado ne-
nhuma coisa do tipo, eu solicitei que eles preservassem qualquer coisa que eles 
pudessem encontrar. Sobre uma das minhas subsequentes visitas à escavação, um 
dos homens me entregou uma pequena porção de um osso parietal humano in-
comumente espesso. Eu imediatamente fiz uma busca, mas não pude encontrar 
mais nada, nem os homens tinham notado algo mais. O leito é cheio de pedaços 
tabulares de ironstone. semelhante em cor e espessura ao fragmento de crânio; 
e, apesar de eu ter feito muitas buscas subsequentes, eu não tive conhecimento 
sobre nenhum outro achado nem descobri mais nada?de fato, o leito pareceu ser 
um tanto não fossilífero.

Somente alguns anos depois, no outono de 1911, em uma visita ao local, que 
eu peguei, entre os montes de brita desgastados e lavados pela chuva, um outro 
fragmento maior pertencente a região frontal do mesmo crânio, incluindo uma 
porção da crista superciliar esquerda. Como eu tinha examinado um molde da 
mandíbula de Heidelberg, me ocorreu que as proporções deste crânio foram simi-
lares a aqueles desse espécime. Como era de se esperar, levei-o ao Dr A. Smith 
Woodward do Museu Britânico (História Natural) para comparação e identifica-
ção. Ele ficou logo impressionado com a importância da descoberta, e nós deci-
dimos empregar mão de obra e fazer uma busca sistemática entre os montes de 
brita desgastados e cascalho, assim que as enchentes tinham diminuído; uma vez 
que a pedreira fica quase submersa durante cinco ou seis meses do ano. Como era 
de se esperar, despendemos todo o tempo que tínhamos disponível desde a última 
primavera (1912), reviramos e peneiramos todo o material que sobrou; também
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Implementos de sílex.

Os sílex marrom parecem ser similares em todos os sentidos, aos seixos do
platô de Ightham (Kent), aos cascalhos de High-Plateau do Norte e Sul de Downs.
Ali existe a mesma ocorrência de estrutura de estrutura tabular e prismática, ‘fra-
turas por congelamento’, pátina espessa e com óxido de ferro, e frequentemente
a mesma tendência apresentada pelas bem conhecidas formas ‘Eoliticas’ (Pr.
XVII). Ali também ocorrem mais ocasionalmente certos seixos vermelho-ferro
brilhantemente coloridos, provavelmente mais oxidados do que os seixos predo-
minantes, os quais são de coloração marrom. Entre os seixos nós encontramos
vários inquestionáveis implementos de seixos1, além de numerosos ‘Eoliticos’.
O trabalho anterior (Pr. XVI) é similar às idades Chellean ou pre-Chellean2; mas
na maioria dos espécimes de Piltdown o trabalho aparece principalmente em uma
face dos implementos. Eles foram levemente desgastados, e, apesar de apresentar
óxido de ferro, a pátina deles não é tão forte e espessa como de outros seixos no
leito. A forma deles é espessa, e o lascado é amplo e escasso, a ‘casca’ origi-
nal, ou superfície, da lasca frequentemente permanecendo intacta, o implemento
completo, assim tem uma

Em relação aos ‘Eoliticos’3, é necessário falar deles com devida reserva e
cautela. Os tipos mais comuns pertencem à forma de ‘broca’ e ‘raspador oco’.
Ambas ocorrem no leito de cascalho e na superfície das terras lavradas, e são
encontrados em uma condição laminada e em outra não laminada (ou muito le-
vemente laminada). Pr. XVII ilustra ambas dessas classes de ‘Eoliticos’. Sejam
natural ou artificial, as fraturas parecem ter sido amplamente guiadas pela estru-
tura prismática do sílex. Ambos os ‘Eoliticos’ laminados e os não laminados são
profundamente manchados e patinados, mas o primeiro em maior extensão do
que o último.

1Padre P. Teilhard, S.J., quem nos acompanhou em uma ocasião, descobriu um dos implementos
(Pr. XVI, fig. 2) in situ no estrato médio do leito de cascalho e também uma porção do dente de um
elefante do Plioceno (Pr. XXI, fig. 2) no leito mais baixo.

2Implementos dessa idade são difíceis de serem classificados com certeza, devido a incorreção
no acabamento. Os espécimes de Piltdown podem ser comparados com um exemplo de Chelles,
figurado em “L’Art pendant l’Âge du Renne” p.36 de Piette. Eles lembram certos implementos
rústicos ocasionalmente encontrados na superfície de Chalk Downs proximo de Lewes, os quais não
estão oxidados.

3Os sílex, os quais se parecem com aqueles dos cascalhos do platô do North Downs, ocorrem
esporadicamente sobre o South Downs e sobre muitas das rochas mais velhas do Weald. Elas foram
descobertas recentemente nos campos próximos à estação de sinal em Fairlight Down no cume do
Wealden Anticline (base dos leitos de Ashdown e parte superior do Fairlight Clay) por Sr. W. Ruskin
Butterfield, do Hastings Museum. Elas ocorrem apenas nos depósitos superficiais, misturados com
implementos do Neolitico e certos implementos oxidados os quais Sr. Reginald Smith, F.S.A., os
identifica como tipos primitivos de caverna. Esses últimos não são desgastados. Sr. Lewis Abbott,
F.G.S., tem dado atenção considerável a este assunto, ele possui uma grande série de implementos os
quais esperamos algum dia serem descritos em detalhe.
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pudessem encontrar. Sobre uma das minhas subsequentes visitas à escavação, um 
dos homens me entregou uma pequena porção de um osso parietal humano in-
comumente espesso. Eu imediatamente fiz uma busca, mas não pude encontrar 
mais nada, nem os homens tinham notado algo mais. O leito é cheio de pedaços 
tabulares de ironstone. semelhante em cor e espessura ao fragmento de crânio; 
e, apesar de eu ter feito muitas buscas subsequentes, eu não tive conhecimento 
sobre nenhum outro achado nem descobri mais nada?de fato, o leito pareceu ser 
um tanto não fossilífero.

Somente alguns anos depois, no outono de 1911, em uma visita ao local, que 
eu peguei, entre os montes de brita desgastados e lavados pela chuva, um outro 
fragmento maior pertencente a região frontal do mesmo crânio, incluindo uma 
porção da crista superciliar esquerda. Como eu tinha examinado um molde da 
mandíbula de Heidelberg, me ocorreu que as proporções deste crânio foram simi-
lares a aqueles desse espécime. Como era de se esperar, levei-o ao Dr A. Smith 
Woodward do Museu Britânico (História Natural) para comparação e identifica-
ção. Ele ficou logo impressionado com a importância da descoberta, e nós deci-
dimos empregar mão de obra e fazer uma busca sistemática entre os montes de 
brita desgastados e cascalho, assim que as enchentes tinham diminuído; uma vez 
que a pedreira fica quase submersa durante cinco ou seis meses do ano. Como era 
de se esperar, despendemos todo o tempo que tínhamos disponível desde a última 
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Conclusões.

Em conclusão, nós podemos brevemente considerar a idade da crânio e man-
díbula humana.

Está claro que esse cascalho estratificado em Piltdown é do Pleistoceno, mas
que ele contém, no seu estrato inferior, restos de animais derivados de algum
deposito assolado do Plioceno situado provavelmente não muito distante, e con-
sistindo de fragmentos desgastados e quebrados. Estes foram misturados com
fragmentos de mamíferos do início do Pleistoceno em um melhor estado de pre-
servação, e ambas as formas foram associadas com o crânio e mandíbula humana,
os quais não mostram desgastes e dilacerações mais do que eles podem ter rece-
bido in situ. Associado com esses restos animais estão os ‘Eoliticos’, ambos em
condição laminada e não laminada; os primeiros são sem dúvida derivados de
uma formação por ‘drifts’ mais antiga, e os ultimos em suas formas presentes
são do período do depósito existente. No mesmo leito, em apenas um estrato
levemente mais alto, ocorreu um implemento de sílex (Pr. XVI, fig. 2), em con-
dição da qual lembra aqueles dos implementos encontrados no Chelles; e entre
os depósitos de restos, foram encontrados outros de estágios similares, ou tal-
vez, de estágios anteriores. Diante desses fatos parece provável que o crânio e a
mandíbula não podem ser descritos com segurança como sendo de data anterior
à primeira metade da Época do Pleistoceno. O indivíduo viveu provavelmente
durante um ciclo quente desse período.

EXPLICAÇÕES DAS PRANCHAS XV–XVII.

Prancha XV.

Leito de cascalho contendo sílex sobrepondo as Tumbridge Wells Sands (Has-
tings Beds) em Piltdown, Fletching Sussex. O estrato mais escuro situado no leito
de pedra na seção que é na qual o crânio e a mandíbula foram obtidos.

Prancha XVI.

Fig. 1. Implemento Paleolítico, bem trabalhado em uma face (1); apenas la-
minada na outra face (1 a); retorcida na borda (1 b); e mais espessa na
extremidade mais ampla (1 c). Tamanho natural.

Fig. 2. Implemento Paleolítico, trabalhado em uma face (2); laminada de forma
simples na outra face (2 a). A partir de uma visão da borda (2 b) é relativa-
mente espesso na extremidade mais ampla, com restos de nódulo de sílex
do qual ele foi feito. Tamanho natural.

Fig. 3. Implemento Paleolitico, mostrando muito da superfície mais externa do
nódulo de sílex original em sua face bem laminada (3); laminada de forma
simples na outra face (3 a); e muito assimétrica a partir de uma visão de
base (3 b). Metade do tamanho natural.

[Todos os implementos acima estão oxidados]
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Elementos Alu e o seu papel como marcadores moleculares
Alu elements and their role as molecular markers
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Resumo

Os elementos de transposição (TE) foram descobertos por Barbara McClintock em 1940 e eram consi-
derados DNA lixo (junk DNA). Contudo atualmente já se sabe que essas sequências contribuem para a
evolução dos organismos e para o aumento da complexidade do genoma, influenciando no número de
genes e vias de regulação gênica. Os elementos Alu são elementos de retrotransposição mais comuns
em primatas, constituindo aproximadamente 13% do genoma humano. Acredita-se que as primeiras in-
serções destes elementos no genoma de primatas tenham ocorrido a 65 milhões de anos tornando-se o
mais bem-sucedido elemento móvel do genoma humano. As diferentes inserções destes elementos no
genoma podem ser utilizadas como marcadores de DNA em estudos de análises genéticas populacionais e
filogenéticas e variação gênica em humanos, além de aplicações em teste de paternidade e criminalística.
A facilidade de trabalhar com essas inserções, sendo um método informativo e confiável, tem levado os
pesquisadores a usá-las como alternativas para o DNA mitocondrial, SNP, SRT e microssatélites.

Palavras-chave: Alu; marcador molecular; polimorfismo; ancestralidade; elemento de transposição.

Abstract

Discovered by Barbara McClintock in 1940, transposable elements (TE) were previous considered junk
DNA. However today it was known that these sequences contribute to the evolution and increase the ge-
nome complexity, influencing the number genes and gene regulatory pathways. Alu elements are the most
common retrotransposable elements in primates, constituting approximately 13% of the human genome.
The earliest insertion of these elements into the primate genome is believed to have occurred 65 million
years ago, becoming the most successful mobile element in the human genome. The different insertions
of these elements into the genome can be used as DNA markers in studies of population and phylogenetic
analysis and gene variation in humans, as well as paternity and criminalistic testing applications. The
facility to working with these elements, being an informative and reliable method, led to use them as
alternatives to mitochondrial DNA, SNP, SRT and microsatellites.

Keywords: Alu; molecular marker; polymorphism; ancestry; transposition element.

Introdução

Cerca de 98% do genoma humano é composto por sequências
que não codificam proteínas. Deste total, 42% é composto por
sequências genéticas moveis, conhecidas como elementos de trans-
posição (TEs) (Ray & Batzer, 2011; Ule, 2013) Estes elementos
têm profundos efeitos na estrutura e funcionamento do genoma. Os
elementos de transposição são responsáveis, em parte, por gerar va-
riabilidade genética. Variabilidade gerada como consequência da
capacidade intrínseca de mudar de lugar nos genomas em que se
encontram associados (Venner et al, 2009). Os TEs foram primei-
ramente descobertos por Barbara McClintock em um estudo anali-
sando o cromossomo 9 de milho (Zea mays ssp. mays), em 1940.
Anos após essa descoberta, com o avanço da tecnologia criando a
possibilidade de manipular genes e cromossomos em laboratório,
estudos aprofundados sobre o genoma dos organismos sucederam
várias descobertas, entre elas que os TEs também se encontravam
em organismos procariotos (Varani et al., 2015).

Inicialmente, os TEs eram considerados “DNA lixo” (junk
DNA) (Dridi, 2012) que estavam sendo transmitidos de geração a

geração, pois não haviam evidências de que essas sequências exer-
ciam alguma função útil, portanto pensava-se que o objetivo das
sequências era sobreviver no genoma hospedeiro. Com o avanço
da tecnologia, avanços no conhecimento dos genomas, tanto de
procariontes como de eucariontes, e a possibilidade sequenciar ge-
noma completos facilitaram avaliar a contribuição dos TEs para o
genoma (Dias & Carareto, 2015). Hoje em dia já se sabe que es-
sas sequências contribuem para a evolução dos organismos e para
o aumento da complexidade do genoma, influenciando no número
de genes e vias de regulação gênica (Nahum, 2012; Chalopin et al,
2015; Platt et al, 2018; Mustafin & Khusnutdinova, 2018; Bourge-
ois & Boissinot, 2019).

Os elementos de transposição podem ser classificados como
transposons (mobilizam-se no genoma por meio de intermediários
de DNA) ou retrotransposons (dependem de um intermediário de
RNA para serem copiados e se inserirem em um novo local no
genoma) (Figura 1A). Atualmente, os transposons de DNA não
se mobilizam no genoma humano, enquanto os retrotransposons
têm mobilidade significativa (Navarette et al, 2017). Os retrotrans-
posons podem ser subdivididos em elementos LTR e não LTR,
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que são diferenciados pela presença ou ausência longas termina-
ções repetidas diretas em suas terminações (do inglês Long Termi-
nal Repeat: LTRs). As LTRs podem ser funcionalmente definidas
como promotores e terminadores da transcrição. Os retrotranspo-
sons LTR são retrovírus endógenos com atividade muito limitada.
Por outro lado, os retrotransposons sem LTR, tipificados pelos ele-
mentos L1, Alu e SVA, são atualmente os mais ativos (Cordaux &
Batzer, 2009; Solyom & Kazazian, 2012) (Figura 1B).

Os elementos sem LTRs apresentam uma sequência poli-A em
uma de suas terminações e aparecem antes da radiação humano-
chimpanzé estando no genoma de mamíferos a cerca de 100 mi-
lhões de anos (Garcia & Gaiesky, 2015). Esses elementos sem
LTRs possuem sequências que são recentes e, por isso, considera-
das polimórficas. Além disso, são específicas de humanos, o que os
tornam potenciais marcadores moleculares (Ray & Batzer, 2011).

Figura 1 Representação esquemática do mecanismo de transposição (A)
e organização dos elementos de transposição (B). Transposons
mobilizam-se via DNA por meio de um mecanismo de excisão do sítio
original e integração em outro ponto no genoma. Todos esses elementos
possuem repetições terminais invertidas (IR) e genes para codificação da
enzima transposase, necessária para sua mobilização. Os
retrotransposons se movimentam através de um intermediário de RNA
que é codificado para DNA por uma transcriptase reversa, produzida por
eles mesmos, antes da sua nova inserção. Os retrotransposons com LTRs
possuem longas repetições terminais que flanqueiam uma região central
que contém regiões codificadoras de proteínas (GAG e POL) necessárias
para sua mobilização. Os retrotransposons sem LTRs (LINE ou SINE)
tem em sua extremidade 3’ uma cauda poli-A e podem ou não codificar
as enzimas necessárias para sua mobilização.

Os elementos Alu

Os elementos Alu possuem uma taxa de mobilização de 1 a
cada 50 meioses, portanto existem mais de 1 milhão de sequên-
cias Alu no genoma humano (Medina & Carareto, 2015). Essa
família representa os elementos de retrotransposição mais comuns
em primatas, constituindo aproximadamente 13% do genoma hu-
mano. Acredita-se que as primeiras inserções destes elementos no
genoma de primatas tenham ocorrido a 65 milhões de anos (Cor-
daux et al., 2004), tornando-se o mais bem-sucedido elemento mó-
vel do genoma humano (Cordaux et al., 2004 e Medina & Carareto,
2015).

Sabe-se que os elementos Alu são constituídos de um monô-
mero esquerdo com 100 nucleotídeos e um direito com 200 nucleo-
tídeos, que se mantem juntos por uma sequência rica em adenosina
e terminando com uma cauda poli-A, sendo que cada subunidade
se originou das terminações 5’ e 3’ do 7SL RNA (Dridi, 2012), este
dímero contribuiu para a origem dos primatas (Garcia & Gaiesky
2015). Esses elementos não são autônomos, isto é, dependem de

enzimas que os elementos LINEs, geralmente da família L1 codi-
ficam para poderem realizar a transposição (Varani et al., 2015).

Por causa das diferenças que ocorreram nas sequências mes-
tres durante a evolução, foram criadas famílias (Old, Intermedi-
ate e Young) e subfamílias. A família Young (Y) é a que contém
mais sequências inseridas recentemente, não fixadas, específicas
de humanos. O polimorfismo dessa família é apresentado como
alelos, sendo que a falta da inserção corresponde ao estado an-
cestral. Portanto, as inserções presentes em indivíduos diferentes
demostram que, provavelmente, eles possuem o mesmo ancestral,
no qual ocorreu a inserção, pois a probabilidade de dois elementos
independentes se inserirem no mesmo local no genoma é pratica-
mente nula (Terreros, et al., 2009).

As diferentes inserções destes elementos no genoma geraram
diferentes polimorfismos, que podem ser utilizados como marca-
dores de DNA em estudos de populações humanas (Ayarpadikan-
nan & Kim 2014) por causa de sua mobilização conservativa, sendo
mais estável, portanto útil como marcador molecular (Kuroki &
Setta , 2015). Analisando o polimorfismo da inserção Alu é pos-
sível estudar a diversidade, origem e estrutura do genoma da po-
pulação mundial (Batzer & Deininger, 2002), assim como estudar
doenças ligadas aos genes (Chen et al., 2005; Cordaux et al., 2007).

As inserções de novas sequências têm se mostrado constante ao
longo da evolução humana, sendo possível obter diferentes com-
preensões sobre a história evolutiva dos humanos dependendo da
idade da inserção. Há estudos que discutem questões filogenéticas
populacionais globais e regionais, demonstrando que as sequências
Alu são ótimos marcadores para a reconstrução da história evolu-
tiva das populações, o que levou a uma forte crença de que a origem
dos seres humanos atuais veio da África (Terreros, et al., 2009).

Esses elementos também possuem o potencial de intervir na
expressão dos genes humanos de várias formas, podendo contri-
buir para rearranjos cromossômicos causando deleções, inversões
e duplicações através da recombinação de elementos de transpo-
sição homólogos em regiões diferentes nos cromossomos. Apesar
do impacto positivo na evolução que os elementos de transposi-
ção provocaram, a inserção em uma região pode afetar a expres-
são do gene. Mesmo que poucas inserções Alu sejam encontradas
na região 5’ não codificante ou nos éxons de genes, evidenciando
que essas sequências nesses locais são prejudiciais as funções dos
genes, sabe-se que 60 doenças são associadas as sequências Alu,
sendo que uma dessas doenças é o câncer (Medina & Carareto,
2015; Navarette et al, 2017).

Existe relação dessas sequências com a recombinação homo-
loga, tanto intracromossômica quanto intercromossômica; com a
expansão do genoma, pois as sequências Alu estão presentes em
maior número de cópias no genoma do que as sequências L1 (Gar-
cia & Gaiesky, 2015). Também estão presentes em regiões pro-
motoras de genes, assim como podem ser uma proteção para os
genes contra a cromatina condensada adjacente (Dias & Carareto,
2015). Os Alu podem afetar a expressão gênica de várias formas.
Quando inseridos na região intrônica de um gene, esses elementos
têm sequências que podem ser reconhecidas como sítios de splice,
podendo provocar um splicing alternativo. Podem ocorrer a adição
de Alu exônicos em regiões codificantes que servem como fonte de
diversidade de proteínas (Dias & Carareto, 2015).

Elementos Alu como marcadores moleculares
Em geral, os TEs podem ser utilizados como marcadores mo-

leculares para estudos de análises genéticas populacionais e filoge-
néticas, teste de paternidade e criminalística, estudos de origem e
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variação gênica em humanos, principalmente em relação aos retro-
elementos. O polimorfismo das inserções dos TEs permite que o
pesquisador tenha uma maior precisão do que com outros marca-
dores genéticos como polimorfismos de um único nucleotídeo (em
inglês: single nucleotide polymorphisms: SNPs), microssatélites,
polimorfismo do DNA mitocondrial (Ray & Batzer, 2011) e short
tandem repeats (STRs) (Mamedov et al., 2010). Além de usar essas
sequências para estudos populacionais, elas também são utilizadas
nas análises forenses para a identificação de um indivíduo ou de um
grupo. Há estudos, como os de Bamshad et al. (2003), Witherpoon
et al. (2006) e Watkins et al. (2003), que utilizam os retrotrans-
ponsos para agrupar populações, pesquisar as origens humanas e
migrações; outros pesquisadores tem feito a genotipagem de indi-
víduos desconhecidos identificando sua ancestralidade, o que pode
ser útil para investigações criminais (Ray & Batzer, 2011).

Cada Alu é proveniente de um único evento de retrotranposi-
ção que ocorreu nos primatas. Depois dessa transposição inicial,
as sequências são herdadas segundo padrão mendeliano. A maio-
ria das inserções Alu aconteceu há milhões de anos e estão fixadas,
isso significa que, em um locus em particular, todos os primatas
têm a sequência Alu em cada um dos pares de cromossomos. En-
tretanto, centenas de Alu tem se inserido no genoma desde a evo-
lução de primatas para os humanos, consequentemente algumas
inserções não são fixadas, o que significa que se pode ter ou não
a presença da sequência em cada um dos pares de cromossomos,
dessa forma cria-se dois possíveis alelos (presença [+] e/ou ausên-
cia [-])Essa forma de analisar, pela presença e ausência da sequên-
cia em um determinado lócus, permite estudar a descendência por
causa dos potenciais locais para a inserção dessa sequência e por-
que se sabe que no ancestral antigo o estado da inserção é a sua
ausência (Deininger & Batzer, 1999). (Figura 2).

Figura 2 Representação esquemática do teste para identificar a presença
e ausência da inserção Alu. A utilização de primers que flanqueiam o
lócus da inserção, na amplificação por PCR, permite identificar o
tamanho dos produtos da amplificação posteriormente na eletroforese em
gel de agarose. A diferença de tamanho dos produtos amplificados indica
a presença ou ausência da inserção do elemento Alu.

Assim esse dimorfismo da inserção Alu, em um estudo feito
por Batzer et al. (1994) usando quatro loci polimórficos das inser-
ções Alu (TPA25, ACE, APO, PV92), onde eram analisadas au-
sência ou presença da inserção, demonstrou que este polimorfismo
era útil para o estudo genético de populações. Ray et al. (2005)
analisou 100 loci polimórficos da inserção Alu, para determinar
a ancestralidade das amostras de DNA de 18 pessoas geografica-
mente aleatórias, classificando essas amostras em quatro grandes
grupos populacionais do mundo. Um estudo feito na Rússia pelo
Solovieva et al. (2009) foi usado cinco loci polimórficos (ACE,
APOA1, B65, PV 92, TPA25) das inserções Alu para se deter-
minar a frequência das inserções na população russa e determinar
a ancestralidade de 10 populações de diferentes partes da Rússia.

Foram observadas diferentes frequências dos alelos nas diferentes
populações, indicando que as inserções Alu são ótimos marcadores
para se estudar a evolução humana e a migração. Vários trabalhos
têm demonstrado a aplicabilidade das inserções Alu neste tipo de
estudo (Figura 3).

Figura 3 Representação da localização cromossômica de inserções Alu.
Os elementos Alu estão presentes em mais de um milhão de cópias
distribuídos por todos os cromossomos humanos. Aqui estão
representadas as inserções Alu mais utilizadas em estudos de
ancestralidade em diferentes populações, localizadas nos cromossomos
1,8,11,16 e 17.

No Brasil, Marrero et al. (2007) realizou estudos usando a
sequência Alu para investigar a história evolutiva de uma popu-
lação do sul do país (os habitantes da região do Pampa em compa-
ração com populações correspondentes da Argentina e Uruguai).
Em um estudo anterior, Cotrim et al. (2004) analisou quatro loci
polimórficos Alu (APO, ACE, TPA25 e FXIIIB) para caracteri-
zar grupos de quilombolas do Vale do Ribeira. No trabalho de
Mendes-Junior e Simões (2001), foram analisadas as inserções de
3 loci polimórficos (TPA25, PV 92, APO) de inserção Alu em uma
população urbana do sudeste do Brasil para caracterizar a compo-
sição étnica dessa população.

Deste modo, o polimorfismo da inserção Alu mostrou-se como
um importantíssimo marcador nos estudos de populações em esca-
las globais (Batzer et al., 1996; Stoneking et al., 1997; Carroll et
al., 2001; Royengel et al., 2001) e regionais (Battilana et al., 2006;
Nasidze et al., 2001; Xiao et al., 2002; Khusainova et al., 2004; So-
lovieva et al., 2009, Navarrete et al., 2019), assim como é útil para
teste de paternidade (Novick et al., 1995; Mamedov et al., 2010)
e para análises forenses (Novick et al., 1993; Ray et al., 2005).
Dessa forma, é importante conhecer as inserções que são dividi-
das entre indivíduos de uma ou mais populações para aplicações
científicas. A população brasileira constitui um dos grupos mais
heterogêneos do mundo, como resultado de cruzamentos interétni-
cos entre europeus, africanos, ameríndios e asiáticos (Alves-Silva
et al, 2000). Assim a pesquisa dos polimorfismos das inserções
Alu mostra-se bastante relevante, pois resulta em dados importan-
tes sobre a ancestralidade genética e a contribuição de cada grupo
étnico na formação da nossa população.

Os elementos Alu em estudos de ancestralidade
Segundo a literatura, muitos dos marcadores de loci polimórfi-

cos das inserções Alu são caracterizados como informativos de an-
cestralidade por apresentarem alto diferencial de frequência entre
as populações. Com a formação de uma população miscigenada,
espera-se que a frequência de qualquer locus, definidos como mar-
cadores que apresentam frequências extremas e distintivas entre
populações diferenciadas por fatores étnicos ou geográficos, atinja
valores diferentes ao encontrado nas populações parentais (Teló,
2010).
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Em seu estudo, Terreros et al. (2009) tem o objetivo de anali-
sar o perfil genético de seis populações africanas, quatro asiáticas
e duas europeias utilizando 27 polimorfismos Alu para entender a
história evolutiva dos humanos. Eles também usaram marcadores
de ancestralidade, conhecidos como alelos específicos das popu-
lações, capazes de diferenciar populações, podendo ser úteis para
determinar a ancestralidade biogeográfica de grupos e indivíduos.
Levou em conta que essas 12 populações representam os três gran-
des grupos étnicos mundiais.

Foram coletadas 563 amostras de sangue das seguintes popu-
lações: Norte da África, África Oriental, Centro da África, África
Ocidental, Ásia e Europa. A ancestralidade foi rastreada até duas
gerações. Os resultados mostram que os loci são polimórficos
nas populações, com algumas exceções como no caso da inserção
APO, cuja presença está fixada na população de Marrocos e Ami,
e A25 e TCR que a ausência está fixada na população de Ami.
Com relação a heterozigose, o maior valor encontrado foi na África
(0.309), seguida da Ásia (0.288) e Europa (0.268). O grupo de ci-
entistas também construíram uma árvore filogenética que coincide
com a distribuição geográfica das populações estudadas.

A árvore filogenética criada pelos pesquisadores foi separada
em dois grandes grupos, o grupo subsaariano representado pela
população de Camarões, Benin, Ruanda, Quênia, Ami e Madras,
já o outro grupo é formado pelas demais populações, sendo elas o
Egito, Galícia, Marrocos, Omã, Geórgia e Emirados Árabes. Na
árvore é possível perceber que os grupos populacionais subsaari-
anos possuem poucas diferenças geográficas e genéticas estando
separados do resto das populações. Quando se analisa as popula-
ções de Galícia, Marrocos, Emirados Árabes, Omã, Egito, Georgia
e Madras, observa-se uma proximidade genética maior que a es-
perada considerando o modelo de isolamento por distância. Já a
população Ami se mostra afastada das demais populações, prova-
velmente por causa do isolamento e tamanho da população, acu-
mulando frequências alélicas com tendência para fixação.

A diferença entre os grupos do norte da África e a África sub-
saariana deve-se, provavelmente, a presença do deserto do Saara,
que atua como uma provável barreira física para o fluxo gênico,
diferenciando a composição genética do continente africano. Por
isso a proximidade das populações europeia, asiática e do norte
da África é evidenciada no estudo, que provavelmente se deve ao
efeito de homogeneização do fluxo gênico causado pela conexão
do corredor de Levantine e do Corno da África, usadas para migra-
ção humana. Além disso, o norte da África, a Península Arábica e
a região do Cáucaso se mostram como ponto chave para a disper-
são gênica e migração do homem para a África e Eurásia, dando
suporte a teoria de origem do homem moderno ter vindo da África.

Analisando a média das frequências, em porcentagem, dos ale-
los entre os grupos das populações subsaariana, europeia e asiática
observa-se que a diferença entre as populações subsaariana e asiá-
tica é de 15,9%, entre a europeia e subsaariana é de 16,3% e entre
a asiática e europeia é de 6,1%.

Os dados mostram que a variação tende a ser geográfica que
entra em acordo com padrões históricos de fluxo gênico e deriva
genética, que são dois fatores importantes para a composição ge-
nética dos grupos principalmente por causa do isolamento parcial
e a migração, e consequentemente mistura, que a população hu-
mana sofreu ao longo da história evolutiva, esse estudo revela que
os marcadores são sensíveis a esses eventos.

Os polimorfismos dos alelos A25, APO, COL3A1, NBC4,
Sb19.3 e NBC6 podem distinguir subsaarianos de asiáticos e de
europeus; Sb19.10, F13B, HS4.32 e HS4.75 são uteis para com-

parar subsaarianos e asiáticos e o PV92 para diferenciar asiáticos
de europeus. Entretanto, alguns valores baixos do teste de fixação
mostram que nem todas as inserções são aconselháveis para estu-
dos nas populações, como é o caso das inserções HS469 e NB60.
Todas essas sequências podem ser usadas como marcadores mo-
leculares de ancestralidade (AIM). As sequências F13B, Sb19.10
e NBC6 mostram maiores diferenças nas frequências alélicas en-
tre as populações por causa do alto valor de fixação, portanto os
marcadores Sb19.10 e NBC6 podem ser inclusos na lista de AIM.

O trabalho de Pereira et al. (2006) analisou uma inserção
Alu presente dentro de uma inserção LINE-1 no cromossomo X.
As amostras foram fornecidas pela Foundation Jean Dausset, Pa-
ris, França. As 684 amostras, todas de homens, representam os
cinco continentes a partir de sete grupos regionais (África, Oce-
ania, América, Europa, Oriente Médio, Ásia Central e do Sul) e
34 amostras de Ameríndios (25 Ticuna do Brasil e 9 Muskoke dos
Estados Unidos) fornecidas pelo Dr. Judith Kidd da Universidade
de Yale, em 2006. A família Alu utilizada foi a Ya5/8, sendo a
família mais polimórfica descrita, a identificação é pela presença e
ausência (veja representação esquemática do método de análise na
figura 2).

Nas amostras da África, Brasil e Ásia a inserção é de 454 pares
de base e a ausência é de 142 pares de base, enquanto as amostras
dos nativos americanos não apresentam a inserção da sequência.
Uma questão interessante apresentada foi a presença de duas ban-
das em algumas amostras, por serem todas de indivíduos do sexo
masculino e só apresentam um cromossomo X, provavelmente a
presença da segunda banda se dá por causa da sequência Alu estar
inserida em um retroelemento L1. Com a PCR, os primers usados
possivelmente amplificam outra sequência homologa da L1 pre-
sente no genoma, o que se torna uma dificuldade para diferenciar
as amostras femininas homozigotas com a inserção das heterozi-
gotas utilizando a PCR convencional, entretanto a PCR em tempo
real pode distinguir as amostras quantitativamente.

O DXS225, nome da inserção Alu, apareceu nas sete regiões
analisadas. As frequências encontradas pelos autores foram 0.256
na África, 0.407 no Oriente Médio, 0.347 na Ásia Central, 0.257
na Oceania, 0.190 na Europa e 0.360 na América, sendo que a
frequência em cada grupo também é apresentada no trabalho. Ao
fazerem as análises estatísticas, descobriram que 92,2% da varia-
bilidade é, provavelmente, entre os indivíduos das populações, que
5% da variação dentro dos grupos regionais se dá pela diferença en-
tre as populações e que 2,7% da variação pode ser justificado pela
diferença entre os grupos regionais. Já nos ameríndios, somente
nos Karitiana que a inserção foi encontrada por causa do contato
com europeus e africanos, porém nas outras quatro populações es-
tudadas não se observou a inserção, indicando que essa sequência
pode ser usada em estudos de cruzamento de populações. Além
disso, como a inserção Alu está dentro de uma L1 e está cercado
por dois microssatélites que não estão em equilíbrio, ela poderia
ser usada para estudos da evolução humana.

Conclusão

Os elementos de transposição têm se mostrado eficientes para
estudos de evolução, principalmente as inserções Alu que mostra-
ram serem úteis para identificação da ancestralidade de indivíduos
e grupos populacionais, pois as diferentes frequências de cada in-
serção na população, ou se o indivíduo possui ou não a inserção,
condiz com uma origem diferente. Os elementos Alu também se
mostram uteis em estudos de análises de perfil genético, origem
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demográfica e relação entre as populações. A facilidade de traba-
lhar com essas inserções, sendo um método informativo e confiá-
vel, tem levado os pesquisadores a usá-las como alternativas para o
DNA mitocondrial, SNP, SRT e microssatélites. Tornando possível
utilizar essas sequências para análises forenses e testes de paterni-
dade.
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Estudo da metodologia de difusão em disco como ferramenta de
screening preliminar de atividade antibacteriana em extratos vegetais
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Resumo

A utilização de plantas no tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das práticas mais antigas da humanidade.
O interesse em pesquisas nesta área tem aumentado nos últimos anos, e um dos principais fatores é a busca por novos
princípios ativos antimicrobianos, devido ao aumento da resistência microbiana aos fármacos existentes. A realização
de testes preliminares fáceis e rápidos em extratos de plantas permite a seleção de amostras para análises detalhadas
posteriores, abreviando um processo que pode levar à descoberta de novas fontes de compostos com atividade antimi-
crobiana. Este trabalho teve como objetivo a investigação da metodologia de difusão em disco como ferramenta para um
screening preliminar da possível atividade antibacteriana de extratos vegetais contra cepas selvagens de Staphylococcus
aureus. O método foi testado em extratos vegetais provenientes de folhas de espécies pertencentes à família Myrtaceae,
que se destaca por ser constituída de 150 gêneros e 3.600 espécies distribuídas em todos os biomas, além de ter alto
potencial econômico e de aplicações. A coleta do material vegetal foi realizada no município de Campos do Jordão, na
colônia de férias Umuarama da Universidade Presbiteriana Mackenzie, durante o segundo semestre de 2017, consistindo
de oito espécies: Neomitranthes sp. Kausel ex D. Legrand, Myrcia splendens (Sw.) DC, Siphoneugena cf. reitzii D.
Legrand, Myrcia splendens (Sw.) DC, Myrcia hartwegiana (O. Berg) Kiaersk, Neomitranthes capivariensis (Mattos)
Mattos, Siphoneugena cf. reitzii D. Legrand e Myrcia sp. DC. Após secagem e trituração das folhas, foram preparados
extratos hidroalcoólicos que foram testados contra Staphylococcus aureus selvagem pelo método de difusão em disco.
Observou-se que praticamente todos os extratos apresentaram alguma atividade inibitória, sendo que as amostras de
Myrcia splendens (Sw.) DC e Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos mostraram maior potencial de atividade.
Estudos posteriores de determinação de Concentração Inibitória Mínima (MIC) por membros do grupo de pesquisa con-
firmaram estas atividades, mostrando a eficiência da metodologia de difusão em disco na detecção de atividade. O estudo
concluiu que o método de difusão em disco mostrou-se efetivo, sendo um método simples, confiável e econômico para
determinação preliminar de sensibilidades antimicrobianas dos extratos vegetais.

Palavras-chave: Difusão em disco; Atividade antimicrobiana; Myrtaceae.

Introdução

As plantas são importantes fontes de matéria-prima, e partes
como raiz, caule e folhas podem fornecer substâncias ativas que
são utilizadas terapeuticamente (Rosa et al., 2012). Segundo da-
dos do Ministério da Saúde, entre os anos 2013 e 2015 a busca
por tratamentos à base de plantas medicinais e medicamentos fi-
toterápicos no Sistema Único de Saúde (SUS) mais que dobrou,
com um crescimento de 161% (Brasil, 2016). Dentro deste pa-
norama, a família Myrtaceae destaca-se entre os representantes da
flora brasileira por apresentar grande número de espécies de inte-
resse medicinal, reconhecidas por suas atividades antibacterianas,
antifúngicas, cicatrizantes, anti-sépticas, antiinflamatórias e antidi-
arréicas (Lorenzi & Matos, 2002). É também reconhecida pelo seu
potencial na produção de óleos voláteis (Lima et al., 2006).

O problema de saúde pública mais relevante atualmente é o da
resistência bacteriana aos antibióticos, que apresenta consequên-
cias clínicas e econômicas preocupantes. As bactérias Gram-
positivas mais resistentes são da espécie Staphylococcus aureus e
do gênero Enterococcus spp. Já as Gram-negativas são das espé-
cies Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e da fa-
mília Enterobacteriaceae (Hawkey, 2008). Observou-se que nos
últimos 6 anos foram publicados 15.940 artigos com o foco na in-

vestigação de propriedades antibacterianas em plantas, conforme
pesquisa realizada nas bases de dados Google Acadêmico, Scielo e
PubMed (figura 1). Percebe-se um grande interesse na atividade
antibacteriana de espécies vegetais,mostrando sua relevância na
busca por novos compostos que possam apresentar maior espec-
tro de ação, menor toxicidade, menor custo e primordialmente que
apresentem um índice baixo de resistência bacteriana (Mendonça
et al., 2018).

Figura 1 Estudos científicos de atividade antibacteriana em plantas.
1Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Curso de Farmácia
2Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Curso de Ciências Biológicas
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Dentre estes artigos citados, 7.454 investigam a atividade con-
tra Staphylococcus aureus (figura 2). Esta bactéria é facilmente
encontrada nas fossas nasais em cerca de 30% dos adultos sadios,
e também na pele (20%); assim, são carregados transitoriamente
e, por se tratar de uma bactéria de rápida multiplicação e disse-
minação pelos tecidos, é capaz de provocar doenças e infecções
graves aos seres humanos. Nota-se que a maior incidência está em
pacientes e funcionários de hospitais (Soares & Pereira, 2016).

Figura 2 Estudos científicos de atividade antibacteriana em plantas
contra Staphylococcus aureus.

A ausência de padronização de métodos utilizados para a ava-
liação de extratos vegetais com potencial antimicrobiano dificulta
a comparação de resultados; há uma variedade de técnicas usadas,
e dentre elas as mais conhecidas incluem macrodiluição, microdi-
luição, difusão em disco e difusão em poço (Ostrosky et al., 2008).
Segundo Machado & Gales (2017), a macrodiluição foi uma das
primeiras técnicas a serem utilizadas, e envolve a preparação de
diluições seriadas e logarítmicas em um meio de cultura líquido
(caldo). A microdiluição utiliza a mesma estratética, em placas
de Elisa estéreis, com 96 poços de fundo em formato de U. Já o
método de difusão em disco é o processo no qual há a semeadura
do microorganismo em superfície de meio de cultura sólido, com
o antimicrobiano impregnado em discos dispostos sobre este meio
sólido. A difusão em poço é realizada pela incorporação de con-
centrações de um antimicrobiano em poços perfurados em meio de
cultura sólido, com o microorganismo inoculado sobre a superfície
do ágar, assim avaliando sua sensibilidade ao antimicrobiano.

O método de difusão em disco foi idealizado por Alexander
Fleming em 1950, porém foi apenas em 1996 que este método de
difusão em disco foi padronizado por Bauer et al. (1960). Desde
então, é um dos métodos mais utilizados nos laboratórios no Brasil,
por ser prático, qualitativo, de fácil execução e ideal para bactérias
de crescimento rápido. O Subcomitê para Testes de Sensibilidade
Antimicrobiana do CLSI (antigo NCCLS) descreve todo processo
de padronização do método conforme Bauer et al., porém de forma
mais completa, com o desenvolvimento de padrões de interpre-
tação associados a dados laboratoriais e clínicos. Atualmente, o
Brasil segue a versão brasileira das diretrizes EUCAST (European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), conforme de-
terminado pela Portaria Nº 64 do Ministério da Saúde, de 11 de
dezembro de 2018 (Brasil, 2018; BrCast, 2017).

Os reagentes utilizados no método de difusão em disco são re-
lativamente econômicos, sem necessidade de equipamentos espe-
ciais, e o método apresenta flexibilidade na escolha do número e
tipo de antimicrobianos a serem testados. Entretanto, apresenta al-
gumas dificuldades como na avaliação da suscetibilidade quando

ocorre baixa difusão no ágar, ou em testes com bactérias nutricio-
nalmente mais exigentes que requerem suplementação dos meios
de cultura. Além disso, podem haver variações nos resultados,
sendo necessário um controle de qualidade periódico para garantir
a confiabilidade do teste.

O tipo de extrato utilizado no método de difusão em disco é
variável, podendo influenciar no resultado dos testes. Como exem-
plo, uma avaliação da atividade antimicrobiana em extrato aquoso,
hidroalcoólico e alcoólico de folhas de espécies da família Myrta-
ceae realizada no Centro Universitário UNINTA, em Salvador, em
2017, apresentou resultados de atividade antimicrobiana no extrato
aquoso de Eugenia uniflora, Syzygium cumini e Psidium guajava
contra Staphylococcus aureus na concentração de 100 mg/mL. Na
análise do extrato hidroalcooólico, Syzygium cumini demonstrou
atividade na concentração de 100mg/dL contra Pseudomonas ae-
ruginosa, e diante de S. aureus, Eugenia uniflora, Syzygium ma-
laccense, Syzygium cuminie e Psidium guajava apresentaram ativi-
dade na concentração de 100 mg/dL. No extrato alcoólico, Psidium
guajava e Syzygium cumini apresentaram atividade antimicrobiana
diante das quatro cepas estudadas (S. aureus, S. pyogenes, E. fa-
ecalis e P. aeruginosa), concluindo que os extratos alcoólicos das
espécies apresentaram melhor atividade e maior espectro de ação
quando comparadas aos outros extratos (Albuquerque et al., 2017).

Com relação aos meios de cultura utilizados nos testes de sus-
cetibilidade, o Ágar Mueller-Hinton é o mais recomendado para
a realização segundo o Instituto de Padrões Clínicos e Laboratori-
ais dos Estados Unidos (CLSI, 2012), pois possui proteínas e car-
boidratos que proporcionam o desenvolvimento e crescimento de
cepas bacterianas de interesse clínico. Além disso, a baixa concen-
tração de timina e timidina e nível adequados de cálcio e magnésio
evitam resultados falsos de sensibilidade e resistência (MBiolog,
2014).

Material e métodos

Coleta e Preparação do Extrato

A coleta do material foi realizada no município de Campos do
Jordão, na colônia de férias Umuarama da Universidade Presbite-
riana Mackenzie, em 26 de setembro e 31 de novembro de 2017.
As espécies, identificadas e depositadas no Herbário Mackenzie,
encontram-se listadas na tabela 1.

Tabela 1 Lista das espécies botânicas coletadas e utilizadas nos ensaios
de difusão em disco.

Após a coleta, os ramos coletados foram secos em estufa a 45ºC
durante um período de 7 dias, após o qual as folhas foram tritura-
das em moinho de facas. O material pulverizado foi acondicionado
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em frascos de vidro estéreis, vedados, e mantido à temperatura am-
biente e ao abrigo da luz até o momento do uso. Cada amostra foi
macerada durante uma semana à temperatura ambiente e ao abrigo
da luz, com agitação diária, em solução hidroetanólica 50% (p/p),
em proporção de 1g de pó da planta para 10g de solução extratora.
Após a maceração, o material foi submetido a filtragem através de
algodão e, posteriormente, papel de filtro. O extrato bruto assim
obtido foi acondicionado em frascos de vidro estéreis e mantido
em temperatura ambiente e ao abrigo da luz até o momento do uso.

Todos os procedimentos para testes de sensibilidade foram ba-
seados na Farmacopéia Brasileira 4º edição (1988) e no método
padrão CLSI/M02-A11 (2012), adaptados onde necessário. Foi
utilizada cepa de bactéria Staphylococcus aureus selvagem, com
confirmação de identidade realizada através dos testes de catalase,
DNAse, coagulase e sensibilidade à novobiocina.

Preparação e inoculação das placas

O meio de cultura Mueller-Hinton foi preparado conforme as
instruções do fabricante, esterilizado em autoclave, resfriado em
banho-maria entre 45 e 50°C e, em fluxo laminar, vertido em pla-
cas de Petri estéreis e descartáveis de 90 mm de diâmetro de forma
a garantir uma profundidade uniforme de aproximadamente 4 mm.
Após resfriamento à temperatura ambiente (25ºC), as placas foram
armazenadas em geladeira até o momento do uso.

O inóculo foi preparado a partir de uma suspensão direta em
solução salina (cloreto de sódio 0,85%) de colônias de 24 h da
bactéria Staphylococcus aureus selecionadas numa placa de ágar
Mueller-Hinton. A superfície de cada colônia foi tocada com uma
alça estéril, e os microorganismos assim coletados foram transferi-
dos para um tubo de ensaio contendo 5 mL de solução salina estéril.
Esta suspensão foi ajustada para turbidez equivalente à solução-
padrão de McFarland 0,5.

Para inoculação das placas, em até 15 minutos após o ajuste
de turbidez foi mergulhado um swab estéril de algodão na solu-
ção de inóculo, e girado várias vezes e apertado firmemente contra
a parede interna do tubo, acima do nível do líquido, para retirar
qualquer excesso de inóculo. Realizou-se a inoculação da superfí-
cie seca da placa de Petri com o meio Mueller-Hinton esfregando
o swab de forma horizontal em todas as regiões, repetindo-se este
procedimento por mais duas vezes e girando a placa aproximada-
mente 60° a cada vez, para assegurar a distribuição uniforme do
inóculo. Deixou-se a tampa entreaberta de três a cinco minutos.

Preparação das diluições-teste

A partir do extrato bruto, foram preparadas diluições-teste em
caldo Mueller-Hinton ajustado para cátions, preparado de acordo
com instruções do fabricante e esterilizado em autoclave, com ar-
mazenagem a 4°C até a utilização. Foi necessário o uso de dime-
tilsulfóxido (DMSO) como co-solvente durante a preparação das
diluições com o intuito de evitar a precipitação das amostras.

Para a preparação das amostras, foi preparada uma primeira di-
luição (diluição 1) do extrato bruto em proporção 1:1 com caldo
Mueller-Hinton e adicionado DMSO suficiente para se obter uma
concentração de 10% do co-solvente. Assim, 2,5 mL de extrato
hidroalcoólico bruto foram diluídos com 2,0 mL de caldo Mueller-
Hinton e adicionados 0,5 mL de DMSO, totalizando um volume
de 5 mL, a solução resultante sendo homogeneizada com auxílio
do vórtex durante 10 segundos. A partir desta primeira diluição,
foi realizada diluição seriada 1:1 com caldo Mueller-Hinton; assim
sendo, 2,5 mL da diluição 1 foram diluídos com 2,5 mL de meio de

cultura e homogeneizados, para obtenção da diluição 2. O mesmo
procedimento foi realizado até a obtenção de 5 diluições. As con-
centrações assim obtidas, considerando-se a concentração inicial
em mg/mL no extrato bruto, encontram-se na tabela 2.

Discos

Para a preparação dos discos impregnados, foi utilizada a meto-
dologia publicada em literatura (Farmacopéia Brasileira, 1988; Sil-
veira et al., 2009), com modificações. Desta forma, discos de apro-
ximadamente 5mm de diâmetros foram cortados em papel de filtro
qualitativo com uso de perfurador de papel comum, e impregnados
com as diluições-teste dos extratos vegetais, nas concentrações a
serem testadas. Os ensaios foram realizados com três tempos de
impregnação diferentes: 30 minutos (Ensaio 1); 1h30min (Ensaio
2); e 22 horas (Ensaio 3). Os discos assim impregnados foram co-
locados separados sobre placas de Petri e deixados à temperatura
ambiente dentro do fluxo laminar para secagem.

Em cada placa de Petri inoculada, distribuíram-se igualmente,
com auxílio de uma pinça estéril, cinco discos em sua superfície,
de maneira que os diâmetros de centro para centro não excedessem
30mm. Cada disco foi depositado na superfície do meio fazendo
uma leve pressão sobre eles para melhor aderência e fixação. As
placas foram incubadas a 35°C por 24h. Os ensaios foram realiza-
dos em triplicata.

Leitura dos halos de inibição

Após 24 horas de incubação, cada placa foi examinada e os ha-
los medidos em milímetros usando um paquímetro encostado na
parte de trás da placa de Petri invertida, inspecionado cuidadosa-
mente usando luz transmitida para identificar a presença de peque-
nas colônias ou de algum crescimento dentro do halo de inibição,
sendo este medido incluindo o disco de papel de filtro.

Resultados e discussão
As diluições-teste utilizadas nos ensaios estão apresentadas na

tabela 2. Os valores de concentração referem-se à concentração do
extrato bruto considerando o peso inicial das folhas secas pulveri-
zadas que sofreram a extração; portanto, um valor de 86,40 mg/mL
significa que 86,40 mg de folhas secas pulverizadas extraídas, con-
forme metodologia descrita anteriormente, em volume de solvente
hidroetanólico equivalente a 1mL, forneceram o resultado apresen-
tados. Note-se que, devido à quantidade irregular de material ve-
getal disponível para os ensaios, as diluições de cada amostra não
apresentam correspondência de uma para outra; por exemplo, a
amostra D encontra-se muito mais concentrada do que a amostra
H, mesmo em diluições metodologicamente equivalentes.

Tabela 2 Concentrações do extrato bruto inicial e das diluições-teste
utilizadas nos ensaios.

(A) cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand; (B) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (C)
Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand; (D) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (E) Myrcia hartwegiana
(O.Berg) Kiaersk; (F) Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos; (G) Siphoneugena cf.
reitzii D.Legrand; (H) Myrcia sp. DC.
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O uso de DMSO como co-solvente foi necessário devido à pre-
cipitação das amostras, quando muito concentradas, após diluição
em caldo Mueller-Hinton puro. Na proporção de co-solvente uti-
lizada para o preparo das diluições (10% v/v), os resultados ob-
tidos com a Diluição 1 devem ser observados com cuidado, pois
a concentração de DMSO encontra-se muito próxima ao limite de
tolerância de S. aureus, de 11% (Jorge et al., 2009); da mesma
forma, a concentração de etanol (solvente de extração) ainda é alta
nesta primeira diluição (25%). A presença em conjunto destes dois
solventes possivelmente influencia a atividade inibitória, podendo
levar a resultados falso-positivo, e portanto optou-se por descartar
resultados de inibição para esta primeira diluição-teste na análise
de resultados. A tabela 3 apresenta as concentrações, em porcenta-
gem, de DMSO e etanol presentes em cada diluição realizada.

Tabela 3 Concentração (em porcentagem) de solvente de extração
(etanol) e co-solvente (DMSO) nas diluições testadas.

Comparando-se os tempos de impregnação, é possível perce-
ber que a sensibilidade é maior no tempo de 22h, sendo possível
a detecção de inibição em amostra em concentrações a partir de
12,5 g/mL (amostra D), contrastando com a menor concentração
de 50 mg/mL para a mesma amostra quando o disco é impregnado
por 1h30min. Este é um fator importante neste estudo prelimi-
nar, pois a concentração das possíveis substâncias com atividade
antibacteriana é muito pequena no extrato bruto, o que leva à ne-
cessidade de métodos que apresentem sensibilidade para detecção
de atividade.

Tabela 4 Diâmetro médio (mm) dos halos de inibição com impregnação
de 1h30m (Ensaio 2).

(A) cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand; (B) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (C)
Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand; (D) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (E) Myrcia hartwegiana
(O.Berg) Kiaersk; (F) Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos; (G) Siphoneugena cf.
reitzii D.Legrand; (H) Myrcia sp. DC.

As amostras C e G referem-se ao mesmo indivíduo, Siphoneu-
gena cf. reitzii D. Legrand, amostrado em épocas diferentes, sendo
a amostra C proveniente de uma coleta de seca e G, coleta de pe-
ríodo chuvoso. A diferença nos resultados poderia ser creditada,
neste caso, à diferença em composição química decorrente das
variações sazonais, pois sabe-se que as condições climáticas po-
dem influenciar a formação de metabólitos secundários nas plantas
(Reis & Mariot, 2002).

Analisando os resultados, observa-se que praticamente todos
os extratos apresentam alguma atividade inibitória, em diferentes
concentrações, comprovando que a ferramenta utilizada de difusão
em disco mostrou-se eficaz para a determinação de sensibilidades
antimicrobianas contra Staphylococcus aureus.

Tabela 5 Diâmetro médio (mm) dos halos de inibição com impregnação
de 22h (Ensaio 3).

(A) cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand; (B) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (C)
Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand; (D) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (E) Myrcia hartwegiana
(O.Berg) Kiaersk; (F) Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos; (G) Siphoneugena cf.
reitzii D.Legrand; (H) Myrcia sp. DC.

Tabela 6 Concentração em mg/mL das amostras apresentando halos de
inibição no Ensaio 2 (impregnação de 1h30 min).

(A) cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand; (B) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (C)
Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand; (D) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (E) Myrcia hartwegiana
(O.Berg) Kiaersk; (F) Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos; (G) Siphoneugena cf.
reitzii D.Legrand; (H) Myrcia sp. DC.

Percebe-se que praticamente todos os extratos apresentam al-
guma atividade inibitória, em diferentes concentrações. O me-
lhor potencial antibacteriano é apresentado pela amostra D (Myr-
cia splendens (Sw.) DC.), com formação de halo de inibição a
uma concentração de 12,50 mg/mL de folhas pulverizadas. Esta
espécie é a mesma da amostra B, que apresentou halo em uma
concentração de 40,96 mg/mL mas com concentrações maiores de
co-solvente e solvente de extração (5% e 12.5%, respectivamente).
A diferença nos resultados pode ser devida tanto à diferença na
amostragem (o indivíduo B teve coleta menor devido às condições
da planta), como ao fato de, por serem indivíduos diferentes, po-
derem apresentar constituição química individual com diferenças
suficientes para apresentar resultados diversos neste tipo de ensaio
preliminar. Não se podem descartar também interferências decor-
rentes do processo de secagem e extração das amostras.

Tabela 7 Concentração em mg/mL das amostras apresentando halos de
inibição no Ensaio 3 (impregnação de 22h).

(A) cf. Neomitranthes sp. Kausel ex D.Legrand; (B) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (C)
Siphoneugena cf. reitzii D.Legrand; (D) Myrcia splendens (Sw.) DC.; (E) Myrcia hartwegiana
(O.Berg) Kiaersk; (F) Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos; (G) Siphoneugena cf.
reitzii D.Legrand; (H) Myrcia sp. DC.
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Para efeito comparativo, a tabela 8 traz resultados de ensaios de
determinação de Concentração Inibitória Mínima realizados pelo
método da microdiluição em caldo nos mesmos extrato, em um es-
tudo paralelo por outros membros do grupo de pesquisa. É possível
perceber que as atividades detectadas pelo método de difusão em
disco foram confirmadas, embora pelas diferenças metodológicas
não seja possível uma comparação direta dos resultados

Tabela 8 Concentração em mg/mL das amostras apresentando halos de
inibição no Ensaio 3 (impregnação de 22h).

∗ Concentração relativa ao peso das folhas pulverizadas extraídas
† Dados sem precisão devido à formação de precipitado
1Jorge et al., (2009)

Conclusão
Os resultados mostraram que existe atividade antimicrobiana

detectável em todas as amostras vegetais contra cepas selvagens
de Staphylococcus aureus. A espécie Myrcia splendens (Sw.) DC.
apresenta os resultados mais promissores nestes testes prelimina-
res, seguida por Neomitranthes capivariensis (Mattos) Mattos, su-
gerindo a viabilidade de estudos mais aprofundados de atividade
antimicrobiana. Já a espécie Siphoneugena cf. reitzii D. Legrand
apresenta resultados de inibição diferentes conforme a época de
coleta, sugerindo a influência das condições climáticas sobre sua
composição química. O tempo de impregnação dos discos pode
influenciar nos resultados, sendo que o maior tempo testado (22h)
levou aos resultados de maior sensibilidade.

O estudo concluiu que o método de difusão em disco mostrou-
se efetivo, sendo um métodos simples, confiável e econômico para
determinação preliminar de sensibilidades antimicrobianas dos ex-
tratos vegetais.
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Preferência alimentar da Lontra longicaudis (Olfers, 1818) (Carnivora:
Mustelidae) no Zoológico Municipal de Guarulhos: Estudo de caso
Food preferences of Lontra longicaudis (Olfers, 1818) (Carnivora: Mustelidae) in the

Guarulhos City Zoo: a case study

Moreira, G1, Stefano, W2 & Souza, C3

Resumo

Lontra longicaudis, conhecida popularmente como lontra neotropical, é um mamífero carnívoro semi-
aquático, pertencente à ordem Carnivora, família Mustelidae e subfamília Lutrinae, representada por treze
espécies de lontras. Mesmo havendo estudos sobre os hábitos alimentares da L. longicaudis em habitat
natural, existem poucas pesquisas em cativeiro. O objetivo deste trabalho é analisar a preferência alimen-
tar da Lontra longicaudis em cativeiro no Zoológico Municipal de Guarulhos, São Paulo. Encontrarmos
animais dessa espécie no seu ambiente natural e em cativeiro, desperta o interesse de um estudo compa-
rativo sob essas duas condições. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que, diferentemente dos
indivíduos de vida livre, que têm a maior parte de sua dieta composta por peixes, a lontra presente no
zoológico, teve preferência por carne bovina com adição de ração, o que pode estar ligado com o fato
de ter sido levado ao zoológico ainda filhote, não tendo assim contato direto com alimentos que poderia
encontrar na natureza.

Palavras-chave: cativeiro, dieta, Lontra longicaudis, preferência alimentar, zoológico.

Lontra longicaudis is popularly known as neotropical otter, this animal is a semi-aquatic carnivorous
mammal belonging to the order Carnivora, family Mustelidae and subfamily Lutrinae. This sufamily has
thirteen species of otters. Although there are studies on the eating habits of L. longicaudis in natural
habitat, there is little research in captivity. The objective of this work is to analyze the feeding preference
of captive Lontra longicaudis in the Guarulhos Municipal Zoo, São Paulo. Animals of this species are
found in their natural and captive environments, for this reason there is interest of a comparative study
under these two conditions. The results obtained in this work show that, unlike free-living individuals,
who have most of their diet composed of fish, the otter present in the zoo, had a preference for beef with
added ration, which may be linked with because it was taken to the zoo as a puppy, thus not having direct
contact with food that could be found in the wild.

Introdução

Conhecida como lontra neotropical, a Lontra longicaudis (Ol-
fers, 1818) é um mamífero carnívoro semiaquático de topo de ca-
deia trófica, pertencente à ordem Carnivora, família Mustelidae e
subfamília Lutrinae. As lontras são agrupadas em seis gêneros:
Aonyx; Enhydra; Lutrogale; Pteronura; Lutra e Lontra, com qua-
tro espécies deste último: L. canadensis, L. felina, L. longicaudis
e L. provocax, (Narravo 2015, Trinca 2012, Sneider et al. 2007,
Brandt 2004, Lariviere 1999). Além da Lontra longicaudis, três
outras espécies de lontra ocorrem na região Neotropical: L. fe-
lina, L. provocax e Pteronura brasiliensis, esta última ocorrendo
em simpatria com L. longicaudis em algumas áreas de sua distri-
buição geográfica (Figura 1A) (Trinca 2012).

Lontra longicaudis é a espécie que apresenta uma ampla dis-
tribuição geográfica, sua ocorrência se dá desde o norte do México
até o norte da Província de Buenos Aires, bem como todos os paí-
ses da América do Sul e Central, com exceção do Chile (Figura
1B) (Rodrigues et al., 2013).

Quanto à morfologia desses animais, nota-se pelos densos e
grossos com coloração marrom acinzentado, mais clara na região
ventral, principalmente no pescoço. A pelagem é dividida em duas
camadas: uma interna com pelagem densa e macia e uma externa
formada por pelos longos e ásperos. Os pelos curtos e densos pro-
porcionam retenção de calor e impermeabilidade de seu corpo. A
lontra neotropical possui porte médio, com o corpo alongado va-
riando entre 90 e 136cm, com massa corporal de 5–15kg apresen-
tando membros posteriores curtos com artelhos unidos por mem-
branas interdigitais; sua cauda é longa, achatada e musculosa favo-
recendo seu deslocamento no meio aquático; possuem dentes pon-
tiagudos e focinho sem presença de pelos com vibrissas que auxi-
liam na localização de alimentos presentes na água. Esses animais
apresentam dimorfismo sexual, os machos são 20–25cm maiores
que as fêmeas. Em ambiente selvagem, a média de vida da lontra
não chega a ser superior a cinco anos e, criadas em ambientes ca-
tivos podem chegar a quinze anos (Barbosa et al. 2007; Lariviere
1999; Morgado 2013; Narravo, 2015; Santos, 2011).

1Gabrielly de Kássia Torres Moreira. Bióloga formada pela Universidade Cruzeiro do Sul. gabrielly.kassia@hotmail.com
2Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade Cruzeiro do Sul. waldirstefano@mackenzie.br
3Cláudia Almeida Igayara de Souza. Médica Veterinária da Prefeitura Municipal de Guarulhos, Zoológico de Guarulhos. claudiaigayara@gmail.com
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As lontras vivem em diversos habitats aquáticos, água conti-
nentais (rios, lagos, lagoas, mangues, pequenos afluentes) e am-
biente marinho (baías, enseadas, estuários). Para a obtenção de
alimento o animal depende do ambiente terrestre para cuidado pa-
rental e descanso. No Brasil, a lontra neotropical ocorre em cinco
biomas terrestres: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Floresta Atlântica
e Campos Sulinos, exceto a Caatinga (Barbosa et al. 2007; Santos
2011; Narravo 2015).

Esses animais apresentam hábitos diurnos, mais comumente
crepusculares e noturnos, desse modo o registro de suas ativida-
des em campo é raro. A presença desses animais tem sido feita
por meio de monitoramento de vestígios, como pegadas e excre-
mentos. Em habitat natural, quando visualizadas, geralmente estão
solitárias ou em grupos de dois a três indivíduos, grupos estes que,
na maioria das vezes, são as fêmeas com seus filhotes. Grupo de
fêmeas, filhotes e machos não foram relatados na literatura, pois os
machos ficam com as fêmeas apenas no período de acasalamento
(Barbosa et al., 2007; Santos 2011; Narravo 2015; Costa e Costa,
2016).

A reprodução das lontras ocorre durante qualquer estação do
ano, porém se observa mais na primavera). A nidificação ocorre
em bancos de folhas, cavidades em árvores, em gramíneas etc., to-
cas podem ser usadas por esses animais localizando-se até 150m
dos corpos d’água. As marcações odoríferas são de extrema im-
portância para as lontras, relacionadas ao mapeamento de recursos,
como fontes de alimentos e locais de descanso, alarmes, reconhe-
cimento de indivíduos e reprodução (Lariviere 1999; Santos 2011;
Rodrigues et al. 2013).

Figura 1 A. Mapa mundi da distribuição das 13 espécies de lontra. Fonte:
Adaptado de Enacademic e modificado por Fábio Toledo Das Dores e Gabrielly
Moreira; IUCN Otter Specialist Group. B. Localização dos pontos das terras
úmidas designadas por Ramsar nos mapas de distribuição da Lontra Neotropical
(Lontra longicaudis). Fonte: IUCN Otter Specialist Group.

A gestação nesses animais é de 56 dias, nascendo de um a cinco
filhotes, usualmente dois ou três. Os filhotes nascem cegos e sem
pelos, abrem os olhos após 44 dias de vida e começam a se aven-
turar fora do ninho com cerca de 52 dias iniciando suas atividades
aquáticas com 74 dias. O período de lactação acontece até quatro
meses de vida e o cuidado parental geralmente termina no primeiro
ano e a maturidade sexual aparece entre o segundo e o terceiro anos
de vida. É interessante notar que e os machos não contribuem com
cuidados parentais (Narravo 2015, Lariviere 1999).

Segundo Rodrigues et al. (2013) estima-se que as lontras sofre-
rão um declínio populacional de 20% nos próximos 20 anos devido

à taxa de desmatamento, poluição dos rios e caça das lontras para
comercialização de sua pele.

As lontras neotropicais são consideradas como bioindicadoras,
pois são sensíveis à poluição, sua presença relaciona-se à conser-
vação do ambiente através da sua densidade, quanto maior a den-
sidade da espécie melhores condições ambientais (Brandt 2004;
Santos, 2011).

Trabalhos direcionados as lontras, principalmente sobre análise
da composição alimentar tem surgido (Trinca 2012, Quintela et al.
2011).

Para obter informações sobre a composição alimentar da lontra,
se faz o uso de observação direta, coleta de excrementos (método
mais usualmente utilizado), ou análise do conteúdo estomacal de
animais mortos (Brandt 2004).

Na literatura alguns autores reforçam que a dieta da lontra é
diversificada não sendo somente de peixes. Estudos evidenciam a
preferência por peixes, crustáceos e moluscos, além de pequenas
aves, mamíferos, anfíbios e répteis. A variação da dieta alimentar
da lontra é influenciada pelo ambiente e a época do ano, consi-
derados então animais oportunistas (Narravo 2015, Barbosa et al.
2007).

Segundo Heap et al. (2012) a lontra em seu habitat natural caça
três a quatro vezes por dia, por esse motivo, um animal criado em
ambiente cativo deva ser alimentado de duas a três vezes ao dia
( as lontras apresentam um metabolismo rápido característico de
mamíferos aquáticos de pequeno a médio porte o que justificaria
se alimentarem várias vezes ao dia).

A publicação Otter (Lutrinae) Care Manual (editado pela As-
sociation of Zoos and Aquarius em associação com a AZA Animal
Welfare Committe), foi elaborada para atender os requisitos nutri-
cionais e recomendações para manutenção de algumas espécies de
lontras em cativeiro, mas infelizmente a espécie Lontra longicau-
dis não é citada. As dietas foram estipuladas através das necessi-
dades nutricionais, ecologia e comportamento individual de cada
espécie. Por apresentarem altas taxas metabólicas, para a formu-
lação da dieta desses mustelídeos é importante se atentar às suas
preferências alimentares e tempo gasto em exercícios como for-
rageamento. O manual ressalta que esses animais podem gastar
cerca de 41–60% do seu tempo envolvidas em atividades compor-
tamentais, as recomendações nutricionais para as espécies de lon-
tras apontam a importância de se adquirir produtos de qualidade
para a dieta (AZA Small Carnivore TAG, 2009, p. 30).

O fato de encontrarmos animais dessa espécie no seu ambi-
ente natural e em cativeiro desperta o interesse de estudo sobre as
diferenças nos hábitos alimentares sob essas duas condições. Os
resultados obtidos nesse tipo de estudo podem colaborar para uma
melhor compreensão da preferência alimentar da lontra em dife-
rentes habitats.

O objetivo deste trabalho é analisar a preferência alimentar de
uma lontra em cativeiro, no Zoológico Municipal de Guarulhos.

Material e métodos
O estudo foi realizado no Zoológico Municipal de Guarulhos,

localizado na região metropolitana da cidade de São Paulo, tendo
como coordenadas geográficas 23.4426° S, 46.5533° W. Fundado
em 1981, o zoológico abrange uma área de 70.000 m2 no Jardim
Rosa de França, mantendo cerca de 500 animais de 100 diferentes
espécies, priorizando 91% de espécies nativas da fauna nacional
(Zoológico Municipal de Guarulhos 2018).

O recinto que abriga a lontra neotropical, tem uma área total de
70 m2 (55 m2 + 15 m2 mezanino), área de cambiamento de 10 m2
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e um tanque de água com 9 m2 com profundidade de 0,50 m e al-
tura de 4,5 m (Figura 2). O ambiente é formado por um substrato
de terra com vegetação herbácea e arbustiva com área de sombrea-
mento e toca de abrigo. O recinto é aberto em sua maior parte com
incidência direta de luz solar, afastado em 1,5 m de afastamento do
público. No espaço de cambiamento (higienizado diariamente), é
depositada junto ao chão a alimentação diária da lontra.

Figura 2 Recinto da lontra neotropical. Zoológico Municipal de Guarulhos, São
Paulo. Créditos: Gabrielly de Kássia.

O único indivíduo avaliado nesse estudo está presente no Zo-
ológico Municipal de Guarulhos, procedente de um resgate (avali-
ado no prontuário como entrega voluntária). Trata-se de um macho
adulto de 12 anos, apelidado por Zizu (Figura 3), integrado ao Zoo
em 09/06/2006, registrado com o CHIP Nº 006F00F. A lontra foi
encontrada ainda filhote, com aproximadamente três meses de vida
e com massa corporal total de 1,19 kg, em uma via de acesso à Ro-
dovia Tancredo de Almeida Neves em Caieiras.

Não há dados morfométricos atuais do animal, pelo fato da
agressividade da lontra e possível causa de estresse os dados não
foram avaliados.

Figura 3 A lontra neotropical Zizu. Créditos: Fabio Henrique da Silva.

Para a coleta de dados, as observações foram realizadas uma
vez por dia, ou no período da manhã, por volta das 9 horas e ou à
tarde, às 13 horas, horários em que lontra recebe a sua primeira e
segunda oferta de alimento. O período de dez dias para observação
foi determinado por recomendação da equipe técnica do zoológico
que, além de colaborar para este estudo.

A lontra foi observada pelo método animal focal, que consistiu
na observação de um único indivíduo, realizando o registro de suas
atividades alimentares (Altmann, 1974).

Os recursos utilizados nessa pesquisa foram: a capacidade
cognitiva de percepção; caderno de campo para registros; celular

Samsung® do modelo S7 Edge para registro fotográfico e de vídeo
e, uma balança de precisão da marca Toledo do Brasil Indústria de
Balanças Ltda®, do modelo 9094C/4 para a pesagem das sobras de
alimentos.

As observações foram realizadas dentro do recinto do animal,
quando o indivíduo estava devidamente cambiado. A lontra mesmo
percebendo a presença da observadora, não deixava de exercer suas
atividades, como se alimentar ou ir para o recinto. Para sua melhor
comodidade, após um certo período de tempo a observadora fina-
lizou sua observação fora do recinto, na área de exposição, utili-
zando uma câmera de vídeo do celular para registro dos dados.

Na alimentação de animais cativos, a oferta de alimentos vi-
vos não se faz necessária, entretanto pode ser um enriquecimento
de atividades naturais (Heap et al. 2012). No zoológico não há
o fornecimento de presas vivas para nenhum animal habitante na
instituição.

A nutrição da L. longicaudis no Zoológico Municipal de Gua-
rulhos tem como principais ingredientes (Tabela 1):

Carne: Acém (Bos taurus) A carne bovina, acém, moída e crua,
possui os valores nutricionais para uma porção de 100 g:
umidade de 73%, valor energético de 137 kcal, proteína de
19 g, lipídios de 6 g e colesterol de 58 mg (LIMA et al.
2004).

Peixe: Tilápia (Tilapia rendalli) A tilápia crua possui como va-
lores nutricionais para uma porção de 100g os principais
componentes: água com 78,08 g, valor energético de 96kcal,
proteína de 20,08 g, lipídios totais com 1,7 g e colesterol de
50 mg (Departamento de Informática e Saúde (DIS), 2018).

Ração Fit 32 Royal Canin® misturado juntamente com a carne.
A ração Fit 32 Royal Canin® possui em níveis de garantia
por quilograma do produto: umidade máxima de 8%, ener-
gia metabolizável de 3.867kcal/kg e proteína bruta mínima
de 300 g (Royal Canin. 2018®).

Segundo os responsáveis pela nutrição animal no Zoológico,
o uso da ração na dieta é justificado pelo fato das lontras
apresentarem um elevado gasto energético, utilizando a gor-
dura como principal fonte de energia, além de sua digestão
ser muito rápida. Os peixes de água doce, que compõem
parte de sua dieta, apresentam baixos teores em gordura, não
suprindo totalmente seu gasto calórico, dessa maneira, para
se atingir as necessidades nutritivas da lontra, foi ofertada a
ração Fit 32 Royal Canin® (especial para felinos) por pos-
suírem um elevado teor calórico em gorduras.

Os alimentos citados abaixo foram utilizados para o estudo
preliminar, com os seguintes valores nutricionais (Tabela 2):

Camarão (sem identificação de espécie. Família Penaeidae). De
acordo com o Departamento de Informática e Saúde (DIS),
2018, o relatório completo dos valores nutricionais estão
apresentados em duas famílias de crustáceos, com várias es-
pécies. O camarão cru possui como valores nutricionais para
uma porção de 100g os principais componentes: água com
83,01 g, valor energético de 71 kcal, proteína de 13,61 g e
colesterol de 126 mg.

Carne de Coelho (Oryctolagus spp) A carne de coelho crua, pos-
sui os seguintes valores nutricionais para uma porção de
100 g os principais componentes: água com 72,82 g, valor
energético de 136 kcal, proteína de 20,05, lipídios totais de
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5,55 g e colesterol de 57 mg (Departamento de Informática e
Saúde (DIS), 2018).

Frango (Gallus gallus) A carne de frango sem pele, sem osso e
crua apresenta em seus valores nutricionais para uma porção
de 100 g a composição de: 75% de umidade, valor energé-
tico de 118 kcal, proteína de 22 g, lipídios de 3 g e colesterol
de 59 mg (Lima et al. 2004)

Tabela 1 Dieta da Lontra longicaudis no Zoológico Municipal de Guarulhos. No
período da manhã o animal é alimentado com 340 g de acém (carne bovina)
descongelado e cortado em pequenos pedaços. Os 60 g da ração Fit 32 Royal
Canin® é amolecida em um recipiente com água quente para facilitar a
homogeneização com a carne bovina. A medida de água não é específica,
utiliza-se apenas o necessário para o volume da ração até atingir seu ponto de
amolecimento. No período da tarde, a lontra é alimentada com 300 g de peixe
(tilápia), geralmente cortado em um único pedaço. Todas os itens alimentares são
ofertados em um único recipiente e depositados no chão do cambiamento do
animal após a higienização do local. O “Item” na tabela representa os alimentos da
dieta da lontra. As siglas Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab e Dom foram utilizados para
abreviar os dias da semana de acordo com as normas da ABNT, representando
Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado e Domingo, respectivamente. Em
“Apresentação” são como os alimentos são oferecidos para a lontra. Tabela da
atual dieta da lontra neotropical.

A dieta é preparada no setor de nutrição do zoológico e entre-
gue ao tratador. Os alimentos, se congelados, passam pelo degelo
antes de serem fornecidos.

Para estabelecer a quantidade e tipo de alimento oferecido para
a lontra, foi realizado o balanceamento da dieta para não prejudicar
e alterar a saúde e bem-estar do animal. A quantidade de alimento
ofertada nos períodos da manhã e tarde não foi modificada, man-
tendo suas 400 g e 300 g, respectivamente. Para a obtenção dos
resultados, realizou-se a dieta da Tabela 2 apenas uma vez por dia.

Para identificar quais alimentos a lontra mais consumiria, foi
fornecido ao animal cinco tipos de alimentos, colocados em cinco
bandejas enumeradas de 1–5 e depositadas em seu cambiamento.
A prática de seleção alimentar seguiu por quatro dias, tempo este
que foi suficiente para adição ou exclusão dos alimentos para dar
início a tabulação dos resultados.

Os tratadores estiveram presentes em todo o período de obser-
vação, colaborando com a disposição das bandejas, cambiamento e
liberação do animal para área de alimentação, bem como o auxílio
para observação e bem-estar do animal.

A observação encerrou-se após um período de no mínimo uma
hora e máximo duas horas ou quando a lontra consumiu toda a sua
dieta dentro desse tempo. Após as duas horas de coleta de dados, a
lontra não demonstrou mais interesse em seu alimento, retornando
para atividades comportamentais.

A análise da preferência alimentar da lontra foi quantificada
através de observações e pesagens das sobras dos alimentos. Nos
quatro dias de observações, o camarão não foi selecionado ne-
nhuma vez pela lontra, fazendo com que esse item fosse eliminado
da sua dieta. A carne de coelho quando oferecida pela primeira vez
não houve um consumo significativo (Dia 1) comparado ao Dia 4,
que foi consumida por inteiro (Tabela 2).

Tabela 2 Reformulação da dieta da lontra para o estudo preliminar de seleção
alimentar. Os alimentos oferecidos estão apresentados na tabela na coluna “Item”.
Com o propósito de alcançar melhores resultados, foram adicionados três novos
alimentos: frango, camarão e carne de coelho. A razão em utilizar esses itens
alimentares tem como justificativa expandir a comparação da preferência alimentar
da lontra em natureza com a lontra em cativeiro. O frango representando o
consumo das aves e o camarão com os crustáceos (segundo item mais consumido
pelo animal de vida livre) (Narravo, 2015; Barbosa et al., 2007; Carvalho - Júnior
et al., 2010). A carne de coelho foi escolhida como forma de mais uma opção para
o animal, pois já foi oferecido ao mesmo como fonte substitutiva de alimento.
Inicialmente, o acém (carne bovina) que antes era oferecida cortada, quase que
moída, foi alterada para pedaços um pouco maiores, mas de forma que não
dificultasse o seu consumo pela lontra. A ração foi oferecida em seu estado
natural, seca, como descrita na tabela abaixo. Por fim, o camarão foi ofertado
limpo e inteiro. Os demais itens alimentares seguiram sua devida apresentação
como descritos na Tabela 1. Mesmo apresentando na tabela “Sab” e “Dom”
(sábado e domingo), não houve coleta de dados em nenhum final de semana
durante o estudo.

Após os procedimentos prévios descritos, os alimentos seleci-
onados para este estudo foram: peixe, frango, carne bovina, carne
bovina com ração e a carne de coelho (Tabela 3).

Tabela 3 Quantidade, em peso, de alimento ofertado e de alimento não consumido
pela lontra durante os primeiros quatro dias de estudo prévio. O material utilizado
para a pesagem das sobras de alimentos foi uma balança de precisão eletrônica de
bancada da marca Toledo do Brasil Indústria e Balanças Ltda. Os 4 dias de
observação preliminar estão numerados na tabela de 1 a 4. Ofertado (g) representa
a quantidade de alimento que foi disponibilizado ao animal. Sobras (g) são os
restos dos itens alimentares que não foram consumidos pela lontra. Nas linhas que
apresentam o hífen (-), mostram os alimentos que não foram ofertados ao animal
nos dias apresentados abaixo na tabela. No Dia 1 e 2 não houve o fornecimento da
carne com ração e nem do frango. No Dia 3 a carne de coelho (alimento não
disponível) e a ração seca também não foram ofertadas. A não oferta do alimento
deve-se pela exclusão do item após analisar que o animal não possuía nenhum
interesse em consumi-los.
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Resultados e discussão

O trabalho de coleta de dados somou um total de dez dias, os
quatro primeiros dias de estudo prévio para determinar a dieta da
lontra e seis dias para a tabulação dos resultados finais, contabili-
zando um total de oito horas de observações durante os dez dias.

No período da manhã a lontra apresentou sua preferência ali-
mentar por carne bovina com ração amolecida, seguida de frango,
carne bovina, peixe e carne de coelho.

No período da tarde, as preferências alimentares foram o carne
bovina, carne bovina com ração amolecida, frango, peixe e carne
de coelho.

Houve consumo predominante da carne bovina misturada à ra-
ção, por três vezes, dentre os seis dias de estudo. Em todos os dias,
o animal não deixou de consumir a ração mesmo sozinha, desde
que amolecida, como mostra na Tabela 3.

O segundo alimento mais consumido pelo animal foi o frango,
escolhido duas vezes em primeiro lugar por dois dias seguidos. O
frango, escolhido pelo animal foi todo consumido, com exceção do
primeiro dia, quando o animal consumiu um dos pedaços ofereci-
dos e se dirigiu para outro alimento.

Por quatro dias, quando o animal escolheu a carne bovina com
ração amolecida ou o frango, houve alternância entre carne bovina
+ ração seguida por frango, por dois dias, e frango seguida de carne
bovina + ração, por dois dias.

A carne bovina se apresentou como terceiro item alimentar
mais consumido, a carne bovina foi consumida por dois dias, talvez
pelo fato de os pedaços de carnes apresentarem gordura, tornando
mais difícil de ser consumida.

O quarto alimento mais consumido foi o peixe por quatro ve-
zes.

A última preferência alimentar foi a carne de coelho. sendo
consumido nas observações preliminares, no Dia 4, e nas observa-
ções para tabulação dos resultados, no quarto dia.

A preferência alimentar das lontras varia de acordo com a espé-
cie, as espécies neotropicais (Pteronura brasiliensis e Lontra lon-
gicaudis) escolhem preferencialmente peixes seguidos de crustá-
ceos, já Lontra provocax e Lontra felina preferem o inverso, ou
seja, crustáceos e peixes; L. longicaudis se alimenta do que mais
estiver em abundância em seu ambiente, determinando sua possí-
vel preferência alimentar, mas em cativeiro esses resultados não
foram analisados (Brandt 2004).

O estudo do comportamento de Fadel (2008) com dois exem-
plares de Lontra longicaudis de ambos os sexos serviu como refe-
rência para este estudo. É interessante notar que a lontra do sexo
masculino foi acompanhada desde filhote, uma vez que foi resga-
tada órfã na região do litoral paranaense e desde então passou a
viver em cativeiro do zoológico. Em relação à fêmea, não há infor-
mações sobre seu resgate, apenas que foi transferida do Zoológico
de Pomerode (Santa Catarina) para o Zoológico Municipal de Cu-
ritiba em 2008.

Fadel (2008) observou que o macho apresentava comporta-
mento de manutenção (comportamentos com o objetivo de saciar
necessidades básicas, como cuidado com o pelo, nadar e beber
água) maior do que da fêmea. Em relação ao animal deste estudo,
quando não se alimentava, utilizava parte do tempo para se limpar
e nadar.

Comparando o trabalho de Fadel com nosso trabalho, há con-
cordância quando os animais não comiam toda a sua refeição de
uma única vez, estes revezavam entre se alimentar e explorar seus
recintos. Em comunicação oral com os tratadores, obteve-se a in-

formação que a lontra consumia seus alimentos e só depois voltava
para seu recinto exercendo suas ações comportamentais.

A lontra fêmea dos estudos de Fadel (2008), quando lhe foi
ofertada a cenoura, não teve interesse nele, provavelmente o ani-
mal não estava habituado a comer cenoura, ou ela não era suficien-
temente apetitosa, dessa maneira o animal consumiu apenas frango
e peixe em sua dieta; a lontra desse estudo provavelmente não se
interessou por camarões pelo mesmo motivo.

O mesmo pode ser constatado com a carne de coelho, que lhe é
ofertado como fonte substitutiva, o que leva a lontra estudada não
preferir esse alimento, deixando entre os seis dias de observações
o alimento por último, com exceção ao Dia 4.

Ferrari et al. (2011) estudou o comportamento da Lontra lon-
gicaudis em cativeiro aplicando estímulos de enriquecimento am-
biental no Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos.
Observação dos autores se fez a partir de um casal de lontras; a fê-
mea foi resgatada ainda filhote em Itanhaém (SP) no ano de 1998
e o macho jovem capturado na Praia Grande (SP) no ano de 2003,
observando que a oferta de alimentos de forma variada estimulava
os animais a se alimentarem.

Pode-se notar que a preferência alimentar da lontra neste es-
tudo não se assemelha aos dados sobre a dieta desses animais em
ambiente selvagem; talvez o fato de o animal ter sido acompanhado
desde filhote, seguindo recomendações de dieta de alimentos não
encontrados usualmente no ambiente selvagem tenha moldado o
seu comportamento alimentar; em habitat natural a preferência por
peixes aparece nos estudos de Brandt (2004), Narravo (2015), e
Barbosa et al. (2007), mas a lontra neotropical neste estudo apre-
senta sua preferência alimentar por carne bovina misturada com
ração amolecida.

Narravo (2015) em seu estudo detalha que o segundo alimento
mais consumido pela lontra em ambiente selvagem são os crustá-
ceos, apresentando os mesmos resultados nos estudos de Barbosa
et al. (2007) e Carvalho, J. et al. (2010).

A lontra estudada por sua vez tem com segunda preferência
alimentar: o frango. No trabalho de Carvalho, et al. (2010) com
lontras em ambiente selvagem, observou-se que o alimento cons-
tituído por aves era menos consumido. Porém, Brandt (2004) res-
saltava em seu trabalho que para a Lontra perspicillata as aves são
encontradas como maior frequência de consumo em sua dieta.

Neste estudo não se pode identificar se o indivíduo é genera-
lista ou oportunista, como vemos em estudos sobre as lontras ne-
otropicais, pois em cativeiro possuem uma dieta pré-determinada
(Francisco, et al. 2017).

Nas Recomendações para Manutenção da Lontra Euroasiática
em Cativeiro tem como registro:

De acordo com a maior parte dos estudos já realizados, a principal
presa das lontras é o peixe. Outras presas incluem rãs e sapos,
pequenos mamíferos, crustáceos, insetos, ovos e aves (Passeriformes
e aves grandes como gansos e garças; aves aquáticas são capturadas
embaixo d’água enquanto nadam). Em algumas partes da Europa,
a sua presa principal pode ser, em vez, anfíbio ou lagostim, em
proporções de até 80-90% da dieta. Presas pequenas são consumidas
na superfície, enquanto presas maiores são levadas até a margem
(Heap et al. 2012).

Nas observações preliminares, no segundo e terceiro dia o ani-
mal quando escolheu o peixe e a carne bovina, realizou o seu con-
sumo na borda do tanque de água. Do mesmo modo que nas obser-
vações dos resultados, no primeiro e segundo dia, a lontra consome
o peixe e a carne de coelho no tanque de água também.
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Interessante notar que o fato do animal estudado não mostrar a
preferência que sua espécie tem na natureza, pode ter ocorrido pelo
fato dele não ter convivido ou aprendido com os seus parentais ou
com outros animais de sua espécie. A importância da aprendiza-
gem nos primeiros períodos de vida que não deve ter ocorrido no
animal estudado. Ele deve comer aquilo que é mais fácil de aboca-
nhar e engolir, não aprendeu o que a espécie dele come.

Conclusão
Este estudo possibilitou compreender a dieta de um exemplar

de lontra neotropical em cativeiro no Zoológico Municipal de Gua-
rulhos, contribuindo com o levantamento de suas preferências ali-
mentares.

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que, diferente-
mente dos indivíduos de vida livre, que têm a maior parte de sua
dieta composta por peixes, a lontra presente no Zoológico Muni-
cipal de Guarulhos, tem preferência por carne bovina com adição
de ração amolecida, seguida pela carne de frango, o que pode estar
ligado com o fato do indivíduo do presente estudo ter sido levado
ao Zoológico ainda filhote, não tendo contato direto com alimentos
que poderia encontrar na natureza. Além disso, estudos com lon-
tras de vida livre mostram que elas baseiam suas dietas conforme
a maior oferta de alimento presente na área em que vivem, ou seja,
alternando o item mais consumido conforme a disponibilidade.
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Sob os Bancos da Praça
A visão de um aspirante a cientista básico sobre suas motivações

Franco1, K.P.A.C.

Não é grande novidade, ou ao menos não deveria ser, que a
metodologia científica é frequentemente utilizada de forma corri-
queira, sem que os supostos cientistas de deem conta do que fa-
zem. Certa vez, ouviu-se de um – não suposto – cientista em uma
explicação sobre o método científico, uma aplicação deste em um
simples embate: uma lanterna sem pilhas. O doutor elucidava sua
explicação comparando as fases da metodologia científica com a
resolução deste problema caseiro. O observador nota algo: a lan-
terna não acende. Eis a observação de uma problemática, ele le-
vanta uma questão: por que não acende? Cria uma hipótese: pode
ser que esteja sem pilhas. Aplica o experimento colocando pilhas, e
obtém o resultado ligando a lanterna. Havia uma hipótese nula em
que a lanterna não haveria de acender, e uma alternativa em que
a aplicação de pilhas alteraria a posição atual do objeto, o acen-
dendo. Desta forma, o resultado obtido com a pequena lâmpada
sendo acesa foi a hipótese alternativa, tendo assim um experimento
capaz de ser repetido. E de tal modo à diante temos ocasiões se-
melhantes com fogões sem gás, relógios atrasados, facas que não
cortam, e por aí vai. De forma semelhante, Ronald Fisher, pai da
estatística moderna, inicia seus estudos observando uma senhora
inglesa que afirma sentir diferença no sabor ao colocar chá antes
do leite, e vice-versa, em sua xícara, sem saber a razão, e nos bri-
lha com a grandeza de suas descobertas.

Na ciência básica não é diferente, grandes observadores como
Fritz Müller, apelidado de Príncipe dos Observadores por ninguém
menos que Charles Darwin, e este próprio, começaram simples-
mente a observar. Observar. Poderíamos chamá-los de crianças
curiosas, quem sabe? Como as que se curvam sob os bancos de
uma praça, curiosos, a observar formigas saúvas que levam folhas
cortadas a seu ninho, ou até mesmo dentro de casa olhando uma
aranha que constrói sua teia orbicular no ângulo superior da janela.
Crianças estranhas? Ou pequenos cientistas? E quantos destes pe-
queninos – quem sabe – talentosos não se afastaram tanto desta
curiosidade inteligente por não entenderem bem o que estavam fa-
zendo? Seria uma surpresa se soubessem que a formiga não car-
rega a folha para comê-la, mas para “alimentar” um fungo, que é
de quem o inseto se alimenta? Ou que a aranha constrói ali sua teia
por ser um local de passagem de pernilongos e outros pequenos
voadores que entram na residência? Este turbilhão de questões nos
desafia a algo: nossas crianças, nossos miúdos olhos curiosos, não
são apenas olhos curiosos quando estão em direção às causas que
ocorrem na natureza, nunca são, pois, se assim fosse, não teríamos
crianças que um dia conseguiram fazer um avião levantar do solo.

Curiosidade, obsessão e perda de tempo, para que servem?
Quantas perguntas, quantas objeções não foram colocadas em tan-
tos daqueles olhares curiosos? “Então o senhorzinho quer ser mais
um destes pesquisadores, não?” Mais um sonhador que estuda inu-
tilidades, tantos dizem. Pois bem, pode ser que sim, sim, mais um
destes, seremos mais destes, e sempre seremos e estaremos entre
estes. Os inúteis com pouco sono, que não colaboram com nada,

que contestam o que lhes é apresentado, com seus “Porquês”, seus
“Quero ver”, “Como é", “Me deixe pegar?”. Colaboram com nada,
dizem, sem saber que apenas se conhece um pequeno animal cha-
mado Aedes aegypti porque algum deles um dia o encontrou e o
nomeou. Sem saber que, como foi contado por um agrônomo, em
uma vez se gastou muito com pesticidas em uma plantação para
matar besouros, sem saber que aqueles eram predadores, e não fa-
riam mal às plantas, ao contrário, ajudariam no combate às pragas.
Pela simples falta de mais um destes inúteis curiosos que dão no-
mes e identificam animaizinhos insignificantes.

Darwin conta em sua autobiografia, que colecionava besouros
quando universitário. E imagino que entrava em êxtase, diante de
um novo animal, um diferente, já que certa vez, como o próprio
escreve, encontrou dois destes insetos coleópteros numa árvore em
Cambridge, “raros”, e em seguida um terceiro “novo” que não po-
deria perder de forma alguma, assim colocou o que estava em sua
mão direita na boca para poder capturar o terceiro, e nesta brilhante
ideia o que estava em sua boca expeliu algo acre que o fez cuspi-
lo imediatamente, fazendo com que fugisse, assim como o último.
Podemos dizer que nosso cientista sentiu na pele algo como a pos-
sível máxima: “mais valem dois besouros na mão do que voando, e
a língua ardendo”. E se pensam que isso o faria desistir, ele mesmo
responde na mesma biografia:

Assim consegui algumas espécies muito raras. Ne-
nhum poeta jamais sentiu maior prazer em ver seu
primeiro poema publicado quanto eu senti ao ler, nas
Illustrations of British Insects, de Stephen, as palavras
mágicas “capturado por Charles Darwin”

Novamente cito “palavras mágicas”, como o barbudo inglês de-
finiu o que leu puramente por ter capturado um besouro. Estas
palavras mágicas são as que todo aspirante a entomólogo anseia
ler em algum momento da vida, tal motivação é esta que constrói
nomes como os citados nestas linhas mal escritas.

Entomólogo, a pessoa que estuda insetos, como Darwin
quando fazia o contado acima, como Henning quando criou a es-
cola cladística, ou como Wilson fazia com as formigas em levantar
suas teses de Sociobiologia. Ninguém entenderá a beleza disto se
não entender a beleza de uma criança debruçada sob os bancos de
uma praça, e mais ainda só enxerga a beleza disto e só compreende
Charles Darwin em ler as “palavras mágicas” com seu nome, quem
um dia foi esta criança debruçada sob os bancos de uma praça, e
puder futuramente ler, como o evolucionista leu, novas “palavras
mágicas” em um simples papel impresso.

Não abandonem a Ciência Básica! Clamor de um aspirante,
que tem esperança nos futuros cientistas, e que talvez não tenha
entendido nada, mas que pensa que entendeu algo quando vê que
sem ela, jamais ninguém seria capaz de aplicar coisa alguma, nem
para o bem de muitos ou de poucos, ou para responder os simples
“porquês” da biologia moderna.
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